
  

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII. 22.)            
XI.ÖK rendelet 93. § a) pontjában foglaltaknak megfelelően az elmúlt időszak önkormányzatokat            
érintő főbb jogszabályi változásairól az alábbi tájékoztatást adom: 

(A Magyar Közlöny jelen jogszabályfigyelőben hivatkozott számai a www.kozlonyok.hu internetes          
oldalon elektronikus formában letölthetők). 

  

MK.203. 

A belügyminiszter 43/2019. (XII. 14.) BM rendelete vízgazdálkodási tárgyú miniszteri          
rendeletek módosításáról 

Hatályba lép: 2020. január 1. 

  

MK.206. 

2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése           
érdekében egyes törvények módosításáról 

A jegyző építésügyi igazgatási feladatainak átadásával összefüggő rendelkezések 

1. § (1) A települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amely a jegyző               
építésügyi igazgatási feladatainak ellátását biztosítja (a továbbiakban együtt: államigazgatási feladat          
ellátását biztosító vagyon), 2020. március 1. napján – a feladat ellátásának időtartamára – az állam               
ingyenes használatába kerül. A használati jogot a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja. 

(2) Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon alatt az átvett államigazgatási feladathoz            
kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell. 

(3) Az ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseit a           
települési önkormányzatok polgármesterei, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok         
kormánymegbízottai (a továbbiakban: felek) között megkötött megállapodás (a továbbiakban:         
megállapodás) rendezi. 

(4) Ha az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon nem a települési önkormányzat            
tulajdonában, hanem bérleti vagy más szerződés alapján a használatában van, a fővárosi és megyei              
kormányhivatal a használat időtartama alatt, annak időtartamára – a megállapodásban tett erre            
irányuló nyilatkozata alapján – beléphet a bérleti vagy más szerződésbe a települési önkormányzat             
helyébe. 
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(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal a megállapodásban tett nyilatkozata alapján vagy az             
ingyenes használat időtartama alatt bármikor lemondhat a vagyon vagy annak egy része használati             
jogáról. 

(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult az államigazgatási feladat ellátását biztosító ingó             
vagyon feletti ingyenes használat jogát – szükség szerint az ingó vagyonelemek fizikai mozgatásával             
– az állam tulajdonában lévő vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal által más jogcímen használt               
ingatlanban is gyakorolni. 

(7) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, nem terheli a települési önkormányzatot az ingatlan              
ingyenes használatának biztosítására vonatkozó kötelezettség, amennyiben az átvételre kerülő jegyzői          
építésügyi igazgatási feladatok ellátásához megfelelő állapotú és méretű ingatlan vagy ingatlanrész           
állami tulajdonba adását ajánlja fel és erről a felek megállapodásban megegyeznek. 

(8) Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyonba tartozó ingatlanon fennálló jelzálogjog           
esetében, a jelzálogjog jogosultja kielégítési jogának megnyílta esetén a települési önkormányzat           
köteles másik, azonos funkciójú és állapotú ingatlan ingyenes használatát az államnak felajánlani.            
Amennyiben a települési önkormányzat másik ingatlant felajánlani nem képes, a fővárosi és megyei             
kormányhivatal megkísérel a jelzálogjog jogosultja és a települési önkormányzat között egyezséget           
létrehozni a kielégítési jog gyakorlásának elhalasztásáról. 

(9) A (7) bekezdés alapján az állam tulajdonába kerülő vagyon e törvény erejénél fogva ingyenesen a                
fővárosi és megyei kormányhivatal vagyonkezelésébe kerül. 

(10) A (9) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jogviszonyra a továbbiakban a Magyar Nemzeti            
Vagyonkezelő Zrt. által kötött vagyonkezelési szerződésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket         
kell alkalmazni. 

(11) Az e törvény alapján bejegyzésre kerülő használati jog, illetve a (7) bekezdés szerinti              
tulajdonszerzés ingatlannyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló eljárás díj- és illetékmentes. 

(12) A magyar állam és a települési önkormányzatok az ingyenes használatba vételhez kapcsolódó             
intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el. 

(13) A feleknek a megállapodást 2020. január 31. napjáig kell megkötni. A határidő elmulasztása az               
átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító vagyonra vonatkozó ingyenes használati          
jog alapítását nem akadályozza. 

(14) A megállapodásban a polgármester teljes körű felelősséget vállal az általa tett nyilatkozatok és az               
átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért,        
teljeskörűségéért és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért a megállapodás mellékletét képező           
teljességi nyilatkozattal. 

(15) A települési önkormányzatnak az átvett államigazgatási feladatok ellátását biztosító vagyona           
elidegenítésére és megterhelésére 2020. március 1. napjáig nem kerülhet sor. Ez alól kivételt képeznek              
azok a vagyonelemek, amelyeket érintő jogügyletekről a települési önkormányzat a 2019. évben            
döntést hozott, és az abból befolyó bevételt a települési önkormányzat a 2019. évi költségvetésében              
tervezte, valamint, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal az elidegenítési és a terhelési tilalom alól –                
a települési önkormányzat kérelmére – felmentést ad. 

(16) Ha a felek között a (13) bekezdésben megjelölt határidőig nem jön létre, vagy nem teljeskörűen                
jön létre a megállapodás, a fővárosi és megyei kormányhivatal 2020. február 15. napjáig határozattal              



létrehozza a megállapodást, vagy határozattal dönt a megállapodásban nem rendezett kérdésekről. A            
határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat a közigazgatási perre tekintet nélkül            
végrehajtható. 

(17) A közigazgatási határozattal szemben azonnali jogvédelemnek nincs helye. A bíróság a perben 8              
napon belül jár el. 

(18) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal határozatával szembeni keresetlevél benyújtását           
követően, de a bíróság döntését megelőzően a felek a megállapodást megkötik, a fővárosi és megyei               
kormányhivatal a megállapodás megkötését követően a közigazgatási határozatot visszavonja, és erről           
a bíróságot haladéktalanul írásban értesíti. 

  

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális           
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény módosítása 

Hatályát veszti a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes            
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény III. Fejezete. 

  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc.              
tv.) 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásra való jogosultságot megállapító határozatban           
foglaltakat a jogorvoslatra tekintet nélkül teljesíteni kell.” 

(2) A Szoc. tv. 19. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1c) Az (1) és (1a) bekezdéstől eltérően, a 18/B. § (1) bekezdése szerinti országos nyilvántartást               
vezető szerv az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló            
törvény szerinti automatikus információelérési felületet biztosít 

a) a jogosult azonosításához szükséges adatokhoz a szociális hatáskörében, a gyermekvédelmi és            
gyámügyi feladatkörében, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként, egészségbiztosítási pénztári        
feladatkörében, a rehabilitációs hatóságként, az állami foglalkoztatási szervként, áldozatsegítő         
szolgálatként, jogi segítségnyújtó szolgálatként, valamint a pártfogó felügyelői szolgálatként eljáró          
fővárosi és megyei kormányhivatal, továbbá járási (fővárosi kerületi) hivatal számára, 

b) a 18/A. § a) és c)–e) pontjában meghatározott adatokhoz a szociális hatáskörében, gyermekvédelmi              
és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, továbbá járási (fővárosi           
kerületi) hivatal számára, 

c) a 18/B. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatok kivételével az országos nyilvántartás adataihoz a                
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként, egészségbiztosítási pénztári feladatkörében, a rehabilitációs        
hatóságként, az állami foglalkoztatási szervként, áldozatsegítő szolgálatként, jogi segítségnyújtó         
szolgálatként, valamint a pártfogó felügyelői szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,           
továbbá járási (fővárosi kerületi) hivatal számára a törvényben meghatározott feladatai ellátása           
céljából.” 



  

A Szoc. tv. 50. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az alanyi és a normatív közgyógyellátásra való jogosultságról a járási hivatal dönt. Az alanyi               
közgyógyellátásra való jogosultságot négy évre, a normatív közgyógyellátásra való jogosultságot két           
évre állapítják meg. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja – az (5) bekezdésben             
meghatározott kivétellel – a jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követő 15. nap.” 

  

A Szoc. tv. 92/H. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„92/H. § (1) A működést engedélyező szerv a működési nyilvántartáshoz való közvetlen hozzáféréssel             
jogosult lekérdezni a működési nyilvántartás adatait. 

(2) A működési nyilvántartásból adatok a nyilvántartásba vett személy, a munkáltató, a továbbképzést,             
vezetőképzést szervező, továbbá – az adatvédelmi jogszabályok megtartásával – tudományos,          
statisztikai feldolgozást végzők részére továbbíthatók.” 

  

A Szoc. tv. 

a) 50/E. § (4) bekezdésében a „Két” szövegrész helyébe a „Több” szöveg, 

b) 58/A. § (9) bekezdésének záró szövegrészében az „ideértve a másodfokú eljárást, a közigazgatási              
pert és a megismételt eljárást is” szövegrész helyébe az „ideértve a jogorvoslati eljárást és a               
megismételt eljárást is” szöveg lép. 

  

Hatályát veszti a Szoc. tv. 

a) 4. § (6) bekezdése, 

b) 17. § (6) bekezdése, 

c) 39/C. § (3) bekezdése, 

d) 39/C. § (4) bekezdésében az „és a (3)” szövegrész, 

e) 41. § (6) bekezdése, 

f ) 41. § (7) bekezdésében az „és a (6)” szövegrész, 

g) 43/A. § (5) bekezdése, 

h) 43/A. § (6) bekezdésében az „és az (5)” szövegrész. 

  



28. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény             
módosítása 

A Gyvt. 128. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) A gyámhatóság döntése alapján az (1)–(3) bekezdés szerinti jognyilatkozatok felvétele érdekében            
megkeresheti az illetékességi területén belül működő, a jognyilatkozatot tevő személy lakóhelye vagy            
tartózkodási helye szerinti jegyzőt. A jegyző a jognyilatkozat felvételéről, illetve a gyámhatóság által             
előre meghatározott kérdésekre adott válaszokról jegyzőkönyvet készít és azt megküldi a           
gyámhatóságnak.” 

  

29. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:             
Étv.) 59. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: 

„(11) A Nyilvántartáshoz az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól            
szóló törvény szerinti automatikus információelérési felületen keresztül hozzáfér 

a) a környezet- és természetvédelmi hatóság a környezetkárosítást végzők beazonosítása érdekében, 

b) a munkaügyi és munkavédelmi hatóság a helyszíni munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések            
végrehajtása céljából.” 

Az Étv. 

a) 2. § 2. pontjában az „illetőleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg, 

b) 48. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „kivéve, ha a döntés fellebbezésre tekintet nélkül                 
végrehajthatóvá válik” szövegrész helyébe a „kivéve, ha a döntés azonnal végrehajthatóvá válik”            
szöveg, 

c) 62. § (1) bekezdés 27. pontjában a „nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások             
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény” szövegrész helyébe           
„az Ngtv.” szöveg lép. 

  

Hatályát veszti az Étv. 

a) 35. § (5) bekezdése, 

b) 53/E. § (2) bekezdésében az „elsőfokú” szöveg, 

c) 53/G. § (1) bekezdése, 

d) 53/G. § (2) bekezdésében az „elsőfokú” szöveg, 

e) 57/C. § (5) bekezdése, 

f ) 57/E. §-a, 



g) 57/F. § (3) bekezdése, 

h) 58. § (3) bekezdésében az „, illetve azokkal összefüggésben keletkezett eljárások fellebbezésének”             
szöveg, 

i) 59. § (2) bekezdés c) pontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi)                
hivatala,” szöveg, 

j) 60. § (5) bekezdése, 

k) 60/D. §-a. 

  

33. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény módosítása 

  

39. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 46. §-a               
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„46. § Az állatvédelmi hatósági hatáskörben eljáró települési önkormányzat jegyzőjének, fővárosban a            
kerületi önkormányzat jegyzőjének, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület          
tekintetében a fővárosi főjegyzőnek döntésével szemben nincs helye fellebbezésnek.” 

  

Az Ávt. 

a) 21. § (1) és (2) bekezdésében, 21. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében, 21. § (8) bekezdésében, 

23. § (1) bekezdésében, 40. § (5) bekezdésében a „természetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe 

az „állategészségügyi hatóság” szöveg, 

b) 21. § (3) bekezdésében, 22. § (1) és (2) bekezdésében a „természetvédelmi hatóságnak” szövegrész               
helyébe az „állategészségügyi hatóságnak” szöveg, 

c) 23. § (2) bekezdésében a „természetvédelmi hatóság” szövegrészek helyébe az „állategészségügyi            
hatóság” szöveg lép. 

  

47. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 23/G. §              
(2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) A kiemelt nagyberuházás esetén a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv gondoskodik 



a) a megelőző feltárás, valamint 

b) a kivitelezés során ellátandó régészeti megfigyelés és szükség esetén régészeti bontómunka 

elvégzéséről, és e feladatokra vonatkozó szerződést a beruházóval a 22. § (11) bekezdésében             
meghatározott 15 napos határidőn belül megköti. 

  

A (2) és (4) bekezdésben meghatározott feladatok elvégzésébe jogszabályban meghatározott módon           
bevonható 

a) a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum, Budapesten a Budapesti Történeti            
Múzeum, 

b) a gyűjtőterületén érintett területi múzeum, vagy 

c) a feltárásra jogosult intézmény vagy szervezet. 

  

Amennyiben a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv régészeti feladatellátással kapcsolatos         
megkeresésére a (3) bekezdésben megjelölt intézmény vagy szervezet öt napon belül nem válaszol, a              
jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv közvetlenül gondoskodik a régészeti feladatellátásról.” 

  

A Kötv. 72. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki: 

„(1b) A hatóság a 71. § (1) bekezdése szerinti védettség tényére vonatkozó adatok átadásához az               
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti           
automatikus információelérési felületet biztosít az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságnak az          
építésfelügyeleti ellenőrzés, szabálytalan építési tevékenységgel kapcsolatos építésrendészeti eljárás        
lefolytatása céljából.” 

  

A Kötv. 61/C. § (2) bekezdésében az „augusztus” szövegrész helyébe a „január” szöveg lép. 

(4) Hatályát veszti a Kötv. 

a) 61/J. § (2) bekezdés a) pontjában a „vagy egyéni vállalkozói igazolvány számát” szövegrész, 

b) 75/C. §-a. 

  

57. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása 

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 2. §-a a következő s) ponttal                
egészül ki: 



(Ingatlant kisajátítani a 3. § szerinti feltételek fennállása esetén, a 4. és 5. § szerinti esetekben, az                 
alábbi közérdekű célokra lehetséges:) 

„s) kulturális infrastruktúra fejlesztése.” 

  

A Kstv. 4. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki: 

(A 2. § szerinti közérdekű célokra az alábbi esetekben lehetséges kisajátítás:) 

„p) kulturális infrastruktúra fejlesztése keretében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári           
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti muzeális intézmény, könyvtár,             
közművelődési intézmény vagy közösségi színtér létesítése céljából.” 

  

69. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 13. § (3) bekezdése helyébe                
a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az anyakönyvvezető anyakönyvi eljárásában nincs helye fellebbezésnek.” 

  

Az At. 62. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az anyakönyvvezető az elhalt személy átadott személyazonosító igazolványát és a személyi            
azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát átlyukasztással – könyv formátumú          
személyazonosító igazolvány esetén az adatoldalakon elhelyezett érvénytelenségre utaló        
bélyegzőlenyomattal – érvényteleníti. Az anyakönyvvezető az általa érvénytelenített okmányokat erre          
irányuló kérelem esetén visszaadja az elhalt személy hozzátartozójának. Hamis vagy meghamisított           
okmányt visszaadni nem lehet. Az anyakönyvvezető gondoskodik a hatósági igazolvány          
érvénytelenítése tényének a hatósági igazolvány nyilvántartásba való bejegyzéséről. Az         
anyakönyvvezető a vissza nem igényelt érvénytelenített okmányokat, valamint a további,          
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt soron kívül, de legkésőbb három napon           
belül továbbítja a haláleset helye szerint illetékes járási hivatalnak.” 

  

Az At. 69/G. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Ha az elhalt személyazonossága ismertté válik, a halálesetnek az elektronikus anyakönyvbe való             
bejegyzését követően az (1) bekezdés b)–f ) pontjában foglalt adatokat az illetékes anyakönyvvezető             
törli, és az elektronikus anyakönyvbe az ismeretlen személyazonosságú holttestre vonatkozó adatok           
törlésére utaló bejegyzést tesz, az adatot bejegyző személy nevének és felhasználói azonosítójának,            
valamint a bejegyzés idejének feltüntetésével.” 

  

Az At. 81/A. § (1) bekezdése a következő e)–f) ponttal egészül ki: 



[Az elektronikus anyakönyvben, az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában, az         
okirat-nyilvántartásban és a jogosultsági nyilvántartásban kezelt adatok teljes körét, valamint az           
elektronikus alapiratot közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni, továbbá a papír alapú anyakönyvben           
nyilvántartott valamennyi adatot jogosult megtekinteni és átvenni, valamint az anyakönyvi alapiratot           
jogosult megtekinteni és arról másolatot kérni a 84. § (2) bekezdés 

a) pontjában foglalt adatok megadásával] 

„e) a kormányablak az előtte folyamatban lévő eljárásban részt vevő személyek személyi adatainak             
ellenőrzése, valamint a családi kapcsolatok fennállásának megállapítása, továbbá a bemutatott okirat           
adattartalma valódiságának ellenőrzése céljából, 

f ) a gyámhatóság a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása céljából.” 

  

 

Az At. 81/D. § (1) bekezdése a következő h)–l) ponttal egészül ki: 

[Az elektronikus anyakönyvből közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni, vagy a papír alapú           
anyakönyvből jogosult megtekinteni és átvenni az anyakönyvi kivonat adattartalmát képező adatokat a            
84. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatok megadásával] 

„h) a pártfogó felügyelői szolgálat a pártfogó felügyelet végrehajtása céljából, 

i) a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a nyugellátások megállapítása és ellenőrzése céljából, 

j) a Kormány által a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt szerv a              
lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása céljából, 

k) az állami foglalkoztatási szerv a foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázis vezetésével           
összefüggő feladatai ellátása céljából, 

l) a Családi Csődvédelmi Szolgálat a természetes személyek adósságrendezési eljárásának lefolytatása           
céljából.” 

(6) Az At. 89. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az anyakönyvvezető a nem magyar állampolgár anyakönyvi eseményéről – nemzetközi           
szerződés vagy viszonosság alapján – az anyakönyvi kivonat és az értesítésben szereplő adatok             
megküldésével értesíti az érintett állampolgársága szerinti állam Magyarországra akkreditált         
külképviseletét, annak hiányában a külpolitikáért felelős minisztert. Az értesítés tartalmazza a nem            
magyar állampolgár – gyermek születésének anyakönyvezése esetén a szülők – természetes           
személyazonosító adatait, menekült vagy oltalmazott jogállását, valamint – ha rendelkezésre áll – az             
állampolgárságát igazoló okmányának megnevezését, okmányazonosítóját és érvényességi idejét.” 

  

Hatályát veszti az At. 

a) 4. § (5) bekezdés d) pontja, 



b) 4. § (5) bekezdés g) pontja, 

c) 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) és (2) bekezdésében, az „– az ismeretlen személyazonosságú holttest                 
kivételével –” szövegrész. 

  

75. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása 

75. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (5)                 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a             
nevelési-oktatási intézmény működtetése nem lehetséges, 

a) az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet esetében az intézményvezető, 

b) a településre kiterjedő veszélyhelyzet esetében a jegyző a fenntartó egyidejű értesítése mellett, 

c) a megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzet esetében a hivatal 

rendkívüli szünetet rendel el.” 

  

80. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási          
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló           
2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 38. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő                
rendelkezések lépnek: 

„(1) Általános szabálysértési hatóságként a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására          
létrehozott szervének szabálysértési hatósági feladatok ellátására kijelölt szervei járnak el. 

  

86. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény módosítása 

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 3. §-a a következő (3a)                
bekezdéssel egészül ki: 

„(3a) Ha az eljárásra jogosult szerv számára nyilvánvalóvá válik, hogy a panaszos vagy a közérdekű               
bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt, a panasz vagy a közérdekű            
bejelentés elbírálását megalapozó vizsgálatot intézkedés mellőzésével befejezheti.” 

  

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 

a) 2. § (2) bekezdésében az „az eljárás” szövegrész helyébe az „a vizsgálat” szöveg, 



b) 2. § (4) bekezdésében a „vizsgálat befejezésekor” szövegrész helyébe a „panasz vagy a közérdekű               
bejelentés elintézésekor” szöveg, 

c) 9. §-ában az „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 15. § (1) bekezdése alapján e természetes személyt”             
szövegrész helyébe az „az e természetes személyt” szöveg lép. 

  

 

98. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása 

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 44. §-a helyébe a               
következő rendelkezés lép: 

„44. § [A jogorvoslati jogkör] 

(1) A kormányhivatal jogosult az Ákr.-ben a felügyeleti szervre ruházott jogkörök gyakorlására, ha a              
járási hivatal vagy a települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője,            
a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző, a            
polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője (a továbbiakban együtt: jegyző),            
valamint a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt:            
polgármester) államigazgatási hatáskörben jár el. 

(2) A járási hivatal, a jegyző vagy a polgármester államigazgatási hatáskörébe tartozó döntés             
tekintetében az (1) bekezdéstől eltérően törvény vagy kormányrendelet más hatóságot jelölhet ki a             
felügyeleti jogkör gyakorlására.” 

  

A Kit. 281. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki: 

„(15) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a hatóság egészeként kizárt             
járási (fővárosi kerületi) hivatal helyett eljáró másik járási (fővárosi kerületi) hivatalt, illetve a hatóság              
egészeként kizárt fővárosi és megyei kormányhivatal helyett eljáró másik fővárosi és megyei            
kormányhivatalt.” 

  

Hatályát veszti a Kit. 47. § (5) bekezdése. 

  

Hatályba lép: 2019. december 18., 2020. január 1., 2020. január 2., 2020. február 1., 2020. március 1.,                 
2020. július 1., 2020., szeptember 1., 2021., január 1. 

  

MK. 208. 



2019. évi CXVI. törvény egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges            
törvénymódosításokról 

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 33. § (2) bekezdés 48. pontja                
helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi          
igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott          
illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:) 

„48. kizárólag a hatóság jogszabálysértő, hibás vagy elmulasztott bejegyzése, döntése, továbbá az            
okmány gyártáshibája, valamint a tároló elem hibás adattartalma vagy nem megfelelő működése miatt             
kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás;” 

Hatályát veszti az Itv. Melléklet IX. fejezet 

a) I. alcím 7. pont d) alpontja, 

b) IV. alcím 2. pont a) alpontja. 

  

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény             
módosítása 

  

7. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról             
szóló 1996. évi XX. törvény módosítása 

  

13. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény a következő 8. §-sal egészül ki: 

„8. § (1) Ha a települési önkormányzatnál közterület-felügyelet vagy közterület-felügyelő nem           
működik, a 7. § (3) bekezdésében meghatározott képfelvevőt a jegyző, vagy a képviselő-testület által              
kijelölt, a települési önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselő is üzemeltetheti és kezelheti. 

  

A fent meghatározott esetben a képfelvevő kihelyezésére, üzemeltetésére, az adatkezelésre, a felvétel            
felhasználására és továbbítására, valamint a Kormány által kijelölt központi tárhelyszolgáltatóval való           
együttműködésre a 7. § és a 7/A. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.” 

  

17. A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása 



A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény 

a) 3. § (4) bekezdés c) pontjában a „határozat” szövegrész helyébe a „határozat – ideértve a 27. § (1b)                   
bekezdésében foglalt határozatokat is –” szöveg, 

b) 30. § (4) bekezdésében a „harmadik” szövegrész helyébe a „nyolcadik” szöveg, 

c) 31. § (2) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „hatvan” szöveg 

lép. 

  

18. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása 

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 4. § (1) bekezdés o) pontjában és 8. § (5)                   
bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „kormányzati főhivatal” szöveg lép. 

  

19. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása 

  

20. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási          
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása 

  

24. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény módosítása 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.             
törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles az e-ügyintézési szolgáltatásainak          
működtetéséhez és az ügyintézésbe bevont társszervekkel való kapcsolattartáshoz szükséges belső          
működését, folyamatait teljeskörűen elektronizálni, ehhez az elektronikus információs rendszereket         
biztosítani.” 

Az E-ügyintézési tv. 35. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 

(Az ügyfél a következő, a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási           
szolgáltatásokat veheti igénybe:) 

„d) videotechnológiával történő azonosítás.” 

Az E-ügyintézési tv. 35. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki: 

„(4a) Az (1) bekezdés d) pontjában megjelölt elektronikus azonosítási szolgáltatást kizárólag az veheti             
igénybe, aki a 31. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt nyilvántartásban szerepel. 



(4b) Az (1) bekezdés d) pontjában megjelölt elektronikus azonosítási szolgáltatás regisztrációja és a             
31. § (7) bekezdése szerinti eljárás a 35/A. §-ban meghatározott módon történik a szolgáltatás első               
használatakor.” 

  

25. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása 

Hatályba lép:  2020. február 1., 2020. április 1., 2020. május 1., 2020. július 1.,  2021. február 1. 

  

MK.210. 

2019. évi CXXVI. törvény a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények          
módosításáról 

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 

7. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény             
módosítása 

14. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 111. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„111. § (1) A kormánytisztviselő a gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása 
céljából – fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a kormánytisztviselő kérésének megfelelő 
időpontban kell kiadni. 

(2) A kormánytisztviselő a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
42/G. §-a szerinti gyermekgondozási díj időtartamára fizetés nélküli szabadságra jogosult.” 

A Kttv. 

a) 50. § (1) bekezdésében a „111. §-ban” szövegrész helyébe a „111. § (1) bekezdésében” szöveg, 

b) 50. § (5) bekezdés b) pontjában a „hároméves” szövegrész helyébe a „négyéves” szöveg, az 
„ötéves” szövegrész helyébe a „hatéves” szöveg, 

c) 113. § (1) bekezdésében a „111. §-ban” szövegrész helyébe a „111. § (1) bekezdésében” szöveg 

lép. 

15. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása 

Hatályba lép: 2020. január 1., 2020. február 1., 2020. április 1.,2020. július 1., 2020. július 30., 2021. 
január 1. 

  



A Kormány 311/2019. (XII. 18.) Korm. rendelete a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárással            
kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról 

  

Hatályba lép: 2020. január 1. 

  

A Kormány 312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelete a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes            
kormányrendeletek módosításáról 

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)             
Korm. rendelet módosítása 

4. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet           
módosítása 

5. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos           
jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása 

  

Hatályba lép: 2020. január 1. 

  

A Kormány 313/2019. (XII. 18.) Korm. rendelete a szociális pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos            
egyes kormányrendeletek módosításáról 

  

Hatályba lép: 2019. december 19., 2020. január 1. 

  

MK.212. 

2019. évi CXXVII. törvény az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások            
megteremtésével összefüggő módosításáról 

  

 

6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. §-a a következő (8)                
bekezdéssel egészül ki: 



„(8) Az egyházi fenntartók és a nem állami fenntartók – a központi költségvetésről szóló törvényben               
biztosított – támogatásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek van helye.” 

  

19. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény             
módosítása 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 145. §-a a               
következő (9) bekezdéssel egészül ki: „(9) Az egyházi fenntartók és a nem állami fenntartók – a                
központi költségvetésről szóló törvényben biztosított – támogatásával kapcsolatos határozat ellen          
fellebbezésnek van helye.” 

  

49. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása 

Jogvesztő nyilatkozattételi határidők véleményezési-, egyetértési jog gyakorlása tekintetében. 

A jogszabály által meghatározott esetekben a fővárosi és megyei kormányhivatal a nemzetiségi            
önkormányzat kezdeményezésére soron kívül vizsgálja a települési önkormányzat rendeletét, és          
megteszi a szükséges törvényességi felügyeleti intézkedést. A nemzetiségi jogok sérelmére          
hivatkozással a települési és területi nemzetiségi önkormányzat közvetlenül is indítványozhatja az           
önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatát. 

  

Ha jogszabály együttműködési kötelezettséget ír elő, és a feladatkörében eljáró állami, önkormányzati            
szerv, egyházi jogi személy az előírt egyetértés, vélemény hiányában valósítja meg közigazgatási            
cselekményét, vagy vélemény hiányában alkot jogszabályt, az érintett nemzetiségi önkormányzat          
kezdeményezésére a felettes szerv, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal a döntést soron kívül              
megvizsgálja, és megteszi a szükséges intézkedéseket. A nemzetiségi jogok sérelmére hivatkozással a            
nemzetiségi önkormányzat közvetlenül is közigazgatási pert indíthat, illetve az önkormányzati          
rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatát indítványozhatja. A keresetlevél benyújtásának         
halasztó hatálya van. 

  

Ha a tv. 80. § szerinti – közigazgatási szerződésnek minősülő – megállapodás megkötésére             
határidőben nem kerül sor, a fővárosi és a megyei kormányhivatal soron kívüli eljárást folytat le,               
ennek keretében egyeztetést tart a felek között. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a nemzetiségi             
jogok sérelmére hivatkozással a nemzetiségi önkormányzat közigazgatási bíróság előtt mulasztási pert           
indíthat. 

  

Az elnök az összeférhetetlenségét vagy a megbízatás megszűnését megállapító képviselő-testületi,          
közgyűlési határozatot a határozat közlését követő tizenöt napon belül közigazgatási perben           
támadhatja meg. A fővárosi és megyei kormányhivatal közigazgatási pert indíthat az elnök            
összeférhetetlenségének kimondása iránt, ha a képviselő-testület, közgyűlés nem dönt az          
összeférhetetlenségről, vagy döntése jogszabálysértő.” 



  

A nemzetiségi önkormányzat testülete – minősített többséggel hozott határozata alapján –           
közigazgatási pert indíthat az elnök ellen sorozatos törvénysértő tevékenysége, illetve mulasztása           
miatti jogi felelősségének megállapítása iránt. Egyidejűleg – az azonnali jogvédelem szabályai szerint            
– kérhető az elnöknek e tisztségéből történő felfüggesztése. A perindítással kapcsolatos határozat            
meghozatalában az elnök nem vesz részt, de a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell            
tekinteni. 

  

A fővárosi és megyei kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének rendjével           
egyező tartalommal és módon ellátja a nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletét. 

  

Hatályát veszti a Nek tv. 154. §-a. 

  

50. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:           
Mötv.) 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) Ha az (1) bekezdés szerinti megkeresés címzettje az Országgyűlés, a harmincnapos határidőt             
nem kell alkalmazni.” 

  

Az Mötv. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A helyi önkormányzat – törvényben meghatározott esetekben – az állammal kötött megállapodás             
alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a feladatellátás          
finanszírozásáról. A megállapodás közigazgatási szerződésnek minősül.” 

  

 

 

Az Mötv. 16. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) A Kormány határozatát az érintett önkormányzat közigazgatási perben megtámadhatja. A           
Kormányt – ha az (1) bekezdés szerinti határozat másként nem rendelkezik – a helyi              
önkormányzatokért felelős miniszter képviseli. 

(3) A keresetlevelet a Kormányt a (2) bekezdés alapján képviselő szervnél, a határozat Magyar               
Közlönyben történő közzétételének napjától számított tizenöt napon belül kell benyújtani. A bíróság            
ítélete ellen nincs helye perújításnak.” 



  

Az Mötv. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet alaptevékenységét a települési és a fővárosi            
önkormányzat területe szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal kötött írásbeli         
együttműködési megállapodás alapján, a rendőrség szakmai felügyeletével végzi. A megállapodás          
közigazgatási szerződésnek minősül.” 

  

Az Mötv. 37. § (4)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(4) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségét, illetve a tisztsége megszűnését megállapító           
képviselőtestületi határozatot a határozat közlését követő öt napon belül a közigazgatási ügyben eljáró             
bíróság előtt támadhatja meg. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani. 

(5) Ha a képviselő-testület nem dönt az összeférhetetlenségről vagy döntése jogszabálysértő, az            
önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének a kimondását a kormányhivatal a helyi         
önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló határidő          
eredménytelen elteltétől számított öt napon belül 

kérheti a közigazgatási ügyben eljáró bíróságtól. 

(6) A bíróság a keresetlevél bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül tanácsban határoz,             
határozata ellen a határozat közlését követő nyolc napon belül van helye fellebbezésnek. A             
fellebbezésről a bíróság annak a bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül határoz. A             
bíróság döntése ellen nincs helye perújításnak. 

(7) Az önkormányzati képviselő tisztsége az összeférhetetlenséget megállapító határozat meghozatalát          
követő napon szűnik meg, ha a határozatot bíróság előtt nem támadták meg. Ha az              
összeférhetetlenséget a bíróság állapította meg, az önkormányzati képviselő tisztsége a bírósági döntés            
jogerőre emelkedését követő napon szűnik meg.” 

  

 

Az Mötv. 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„70. § (1) A képviselő-testület – minősített többséggel hozott határozata alapján – közigazgatási pert              
indíthat a polgármester ellen sorozatos törvénysértő tevékenysége, illetve mulasztása miatti jogi           
felelősségének megállapítása iránt, a polgármester tisztségének megszűnése érdekében. 

(2) A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani, egyidejűleg – az azonnali jogvédelem szabályai             
szerint – kérhető a polgármesternek e tisztségéből történő felfüggesztése. A bíróság ítélete ellen             
fellebbezésnek van helye. Az ügyben nincs helye perújításnak. 

(3) A perindítással kapcsolatos határozat meghozatalában a polgármester nem vesz részt, de a             
határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.” 

  



Az Mötv. 85. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3a) Ha a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem kerül sor a közös önkormányzati              
hivatal létrehozására vagy ahhoz valamely település nem csatlakozik, akkor a kormányhivatal           
vezetője a határidő lejártát követően döntésével, az abban megjelölt időponttal – amely nem lehet              
korábbi a (3) bekezdésben meghatározott időpontnál –, kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz            
tartozó településeket és egyúttal pótolja a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodást. A            
kormányhivatal vezetője a kijelölő döntés és az önkormányzati hivatalról szóló megállapodás pótlását            
megelőzően – legalább tizenöt napos véleményezési határidő biztosítása mellett – kikéri az érintett             
települési önkormányzatok véleményét a kormányhivatal vezetőjének döntése alapján létrejövő közös          
önkormányzati hivatalhoz tartozó településekkel és a pótolandó közös önkormányzati hivatalról szóló           
megállapodás tartalmával összefüggésben. A kormányhivatal vezetője a megállapodás létrehozásáról         
szóló döntésében az e §-ban foglaltakra figyelemmel rendelkezik a közös önkormányzati hivatal            
székhelytelepüléséről, a közös önkormányzati hivatal létszámáról és a közös önkormányzati hivatal           
ügyfélfogadási rendjéről. Ha a döntés eltér a települési önkormányzatok határidőben adott           
véleményétől, a kormányhivatal vezetője az eltérés okát a döntésének indokolásában külön részletezi.            
A megállapodás pótlása esetén is teljesülnie kell 

az (1)–(2a) bekezdésben meghatározott feltételeknek.” 

  

  

Az Mötv. 85. § (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7a) A (7) bekezdésben meghatározott megállapodás megkötése a kormányhivatal vezetőjének          
jóváhagyásával megtagadható. A jóváhagyásról vagy annak megtagadásáról szóló határozatot az          
érintett önkormányzat a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt – a döntés közlésétől számított             
tizenöt napon belül – megtámadhatja.” 

  

Az Mötv. 92. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„92. § A társult önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy a vitás kérdésben            
bármelyik képviselő-testület kérheti a megállapodásban megjelölt önkormányzati érdekszövetség által         
felkért tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását, továbbá abban, hogy a közigazgatási per            
megindítása előtt a képviselő-testület az egyeztető bizottság állásfoglalását kéri.” 

  

Az Mötv. 98. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és az Mötv. 98. §-a a                   
következő (5a) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A miniszter március 31-ig határozatban dönt arról, hogy nem terjeszti elő a kezdeményezést, ha               
az nem felel meg az (1) és (2) bekezdésben foglalt feltételeknek, vagy a jogszabályban előírt eljárási                
szabályt nem tartották meg. A miniszter határozatát az előkészítő bizottság, valamint a            
képviselő-testület tizenöt napon belül közigazgatási perben megtámadhatja. A miniszter a          
keresetlevelet annak a bírósághoz érkezésétől számított három napon belül továbbítja az ügy irataival             
együtt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz. 



(5a) A bíróság a keresetlevél beérkezésétől számított harminc napon belül tanácsban határoz,            
határozata ellen a határozat közlését követő nyolc napon belül van helye fellebbezésnek. A             
fellebbezésről a bíróság annak a bírósághoz érkezésétől számított harminc napon belül határoz. A             
bíróság döntése ellen nincs helye perújításnak. 

(6) Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a miniszter határozatát megsemmisíti. A miniszter a határozat                
megsemmisítése esetén a kezdeményezést haladéktalanul a köztársasági elnök elé terjeszti.” 

  

Az Mötv. 98. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(10) Ha az új község vagyonára, területére vonatkozóan az önkormányzatok határidőn belül nem             
állapodnak meg, bármelyik érintett önkormányzat közigazgatási pert indíthat a szerződés bírósági           
létrehozása iránt.” 

  

Az Mötv. 102. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A képviselő-testületek – az előzetes megállapodásnak megfelelően – a lakott területrész            
átadásáról, annak részletes feltételeiről a helyi népszavazást követő kilencven napon belül állapodnak            
meg. Ha az előzetes megállapodásban részes önkormányzat a megállapodás megkötését megtagadja,           
az érintett önkormányzat közigazgatási pert indíthat az előzetes megállapodásban részes          
önkormányzattal szemben a szerződés bírósági létrehozása iránt. Ha a bíróság az alperest az előzetes              
megállapodás alapján terhelő szerződéskötési kötelezettséget megállapítja, ítéletével a szerződést az          
előzetes megállapodás tartalmának megfelelően létrehozza.” 

  

Az Mötv. 132. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete körében az Alaptörvényben          
meghatározott feladatés hatáskörökön túl:) 

„d) az önkormányzati határozatot közigazgatási perben megtámadhatja;” 

  

Az Mötv. 136. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A kormányhivatal indítványozhatja az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének          
vizsgálatára irányuló eljárást.” 

  

Az Mötv. 137. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„137. § (1) A kormányhivatal indítványozhatja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási            
kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. 



(2) Ha a helyi önkormányzat határidőn belül nem tesz eleget jogalkotási kötelezettségének, a             
kormányhivatal a határidő leteltét követő harminc napon belül indítványozhatja önkormányzati          
rendelet vagy normatív határozat megalkotására való felhatalmazását.” 

  

Az Mötv. 139. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„139. § A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás            
adására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon belül támadhatja meg az             
önkormányzati határozatot a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt.” 

  

Az Mötv. 140. §-a és az azt megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés és alcím cím lép: 

„Mulasztási per indítása 

140. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a            
tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen leteltétől számított tizenöt napon belül indíthat            
mulasztási pert a helyi önkormányzat törvényen alapuló 

a) határozathozatali kötelezettsége elmulasztásának megállapítására, vagy 

b) feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettsége elmulasztásának megállapítására. 

(2) A bíróság mulasztási ítélete teljesítésének elmaradása esetén – a határozathozatal vagy a             
feladat-ellátás (közszolgáltatás) pótlása érdekében – a kormányhivatal hatvan napon belül a teljesítés            
kikényszerítése iránti eljárást indíthat.” 

  

Az Mötv. 141. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(6) A kormányhivatal törvényességi felügyeleti bírságot megállapító határozatát a helyi          
önkormányzat vagy a társulás a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül közigazgatási perben             
megtámadhatja. 

(7) A bíróság a kormányhivatalt a törvényességi felügyeleti bírsággal összefüggésben új eljárás             
lefolytatására nem kötelezheti.” 

  

Az Mötv. 

a) 85. § (3) bekezdésében és 98. § (8), (9) és (11) bekezdésében az „állapodnak meg” szövegrész                 
helyébe a „közigazgatási szerződésben állapodnak meg” szöveg, 

b) 102. § (1) bekezdésében az „előzetes megállapodást köthetnek” szövegrész helyébe a            
„közigazgatási szerződésben előzetesen megállapodhatnak” szöveg, 



c) 136. §-át megelőző alcím címében a „jogszabállyal való összhangja bírósági felülvizsgálatának”            
szövegrész helyébe a „más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárás” szöveg, 

d) 137. §-át megelőző alcím címében az „megállapítása” szövegrész helyébe a „megállapításának            
indítványozása” szöveg, 

e) 139. §-át megelőző alcím címében az „elleni bírósági eljárás kezdeményezési joga” szövegrész             
helyébe a „közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtti megtámadása” szöveg 

lép. 

  

Hatályát veszti az Mötv. 

a) 85. § (3d) bekezdésében a „közigazgatási és munkaügyi” szövegrész, 

b) 85. § (3e) bekezdés c) pontjában a „közigazgatási és munkaügyi” szövegrész. 

  

Hatályát veszti az Mötv. 

a) 85. § (12) bekezdése, 

b) 98. § (10) bekezdése, 

c) 136. § (3) és (4) bekezdése, 

d) 141. § (1) bekezdés c) pontja, 

e) „A bírósági eljárás kezdeményezésének közös szabályai” alcíme. 

  

51. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 96. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül               
ki: 

„(3b) Az egyházi fenntartók és a nem állami fenntartók – a központi költségvetésről szóló törvényben               
biztosított – támogatásával kapcsolatos elsőfokú határozat ellen fellebbezésnek van helye.” 

  

52. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása 

162. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83/A. § (4) bekezdésében a „bírósági               
felülvizsgálatára” szövegrész helyébe az „elleni közigazgatási perre” szöveg lép. 

  



54. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási          
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása 

  

60. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 171. alcíme a              
következő 353/B. §-sal egészül ki: 

„353/B. § E törvénynek az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével             
összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2020.           
január 1-jét követően kitűzött választásokon kell alkalmazni.” 

  

A Ve. 

a) 229. § (1) bekezdésében az „a másodfokú határozatot hozó választási bizottság székhelye szerint              
illetékes ítélőtábla” szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg, 

b) 236. § (4) bekezdésében a „járásbírósághoz” szövegrész helyébe a „törvényszékhez” szöveg, 

c) 240. § (2) bekezdésében az „a választási bizottság székhelye szerinti ítélőtábla, a Nemzeti              
Választási Bizottság esetén a Kúria” szövegrész helyébe az „a Kúria” szöveg lép. 

  

65. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a          
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosítása 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási          
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 63. §-a helyébe a következő              
rendelkezés lép: 

„63. § Az online gyűjtési rendszer megfelelőségéről szóló igazolás kiállítása, a támogató            
nyilatkozatok ellenőrzése és az érvényes támogató nyilatkozatok számát tartalmazó igazolás kiállítása           
a Nemzeti Választási Iroda hatáskörébe tartozik. A támogató nyilatkozatok ellenőrzésének          
eredményét a Nemzeti Választási Bizottság határozatban állapítja meg.” 

  

Az Nsztv. 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az aláírások ellenőrzése során meg kell vizsgálni, hogy a támogató nyilatkozat formailag             
elfogadható-e, azonosítani kell a támogató nyilatkozatot aláíró polgárt, meg kell állapítani, hogy            
nagykorú magyar állampolgár-e, továbbá meg kell állapítani az érvényes támogató nyilatkozatok           
számát.” 

  

Az Nsztv. 96. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 



„96. § A IV. Fejezet az európai polgári kezdeményezésről szóló 2019. április 17-i 2019/788/EU              
európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít           
meg.” 

  

68. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása 

  

69. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 25. § (2)               
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A megkeresett szerv a megkeresés teljesítését megtagadja, ha az nem tartozik a hatáskörébe, vagy               
arra nem illetékes. Ha a megkeresés teljesítésére más szerv jogosult, a megkeresett szerv a              
megkeresést haladéktalanul e szervhez továbbítja, és erről a megtagadással egyidejűleg tájékoztatja a            
megkereső hatóságot.” 

  

Az Ákr. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és törvény által védett egyéb adat                 
(a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy            
tudomására, és e védett adatok törvényben meghatározott védelme a hatóság eljárásában is biztosított             
legyen.” 

  

Az Ákr. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A hatóság kérelemre vagy hivatalból elrendeli az ügyfél illetve az eljárás egyéb résztvevője              
természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését, ha 

a) őt az eljárásban való közreműködése miatt súlyosan hátrányos következmény érheti, vagy 

b) ugyanazon tényállás alapján a jogerősen vagy véglegesen lezárt, vagy párhuzamosan zajló és a              
hatóság előtt ismert más bírósági vagy hatósági eljárásban az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője               
adatainak zárt kezelését 

rendelték el.” 

  

Az Ákr. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A hatóság 

a) az adatok zárt kezeléséről szóló végzést kizárólag azzal közli, akinek adatai zárt kezelését              
elrendelte, 



b) a természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet az ügy iratai között elkülönítve, zártan              
kezeli és 

c) biztosítja, hogy a zártan kezelt adatok az eljárási cselekmények során ne váljanak             
megismerhetővé.” 

  

Az Ákr. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„44. § [A hiánypótlás] 

Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő              
megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy           
kormányrendelet másként nem 

rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.” 

  

Az Ákr. 47. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A hatóság az eljárást megszünteti, ha) 

„e) az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, illetve ahhoz az              
ellenérdekű ügyfelek az ellenérdekű ügyféllel szemben, kérelemre indított eljárásban (a továbbiakban:           
jogvitás eljárás) hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható,” 

  

Az Ákr. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti esetben a hatóság szükség esetén a döntést visszavonja, és                  
az (1) bekezdés f) pontja szerinti esetben erről szóló döntését a korábban eljárt vagy kijelölt               
hatósággal is közli.” 

  

Az Ákr. 74. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A hatóság tárgyalást tart, ha) 

„a) a tényállás tisztázásához jogvitás eljárásban szükség van a felek együttes meghallgatására,” 

  

Az Ákr. 81. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A döntés tartalmazza az eljáró hatóság, az ügyfelek és az ügy azonosításához szükséges minden               
adatot a zártan kezelt és védett adatok kivételével, a rendelkező részt – a hatóság döntésével, a                
szakhatóság állásfoglalásával, a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatással és a         
felmerült eljárási költséggel –, továbbá a megismerhetetlenné tett zártan kezelt és védett adatokkal             
együtt megállapított tényállásra, a bizonyítékokra, a szakhatósági állásfoglalás indokolására, a          



mérlegelés és a döntés indokaira, valamint az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölésére is            
kiterjedő indokolást.” 

  

Az Ákr. 100. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Kérelemre elrendelt hatósági ellenőrzés esetén helye van az eljárás megszüntetésének, ha az             
ügyfél eljárási költség előlegezési kötelezettségének nem tesz eleget.” 

  

Az Ákr. 112. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„112. § [A jogorvoslathoz való jog] 

(1) A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló              
jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati              
jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat             
keretében gyakorolható. 

(2) Önálló jogorvoslatnak van helye 

a) az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló, 

b) az ügyféli jogállásról vagy jogutódlásról rendelkező, 

c) a kérelmet visszautasító, 

d) az eljárást megszüntető, 

e) az eljárás felfüggesztése vagy szünetelése tárgyában hozott, 

f ) az eljárási bírságot kiszabó, 

g) a fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító, 

h) a zár alá vételt vagy lefoglalást elrendelő, valamint ezek megszüntetése iránti kérelmet elutasító, 

i) az iratbetekintési jog gyakorlására irányuló kérelem tárgyában hozott elutasító, 

j) az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott, valamint 

k) az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos, a költségmentesség iránti kérelmet            
elutasító, a költségmentesség módosításáról vagy visszavonásáról szóló 

végzés ellen.” 

  

Az Ákr. 116. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(3) Abban az ügyben, amelyben a határozat az (1) vagy (2) bekezdés alapján fellebbezéssel              
támadható, az önálló jogorvoslattal támadható végzés ellen fellebbezésnek van helye.” 

  

Az Ákr. 143. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) E törvény 116. § (2) bekezdésének az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások               
megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvénnyel módosított a) pontját           
a 2020. március 1. napját követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.” 

Az Ákr. 

a) 53. § (5) bekezdésében a „határidejének” szövegrész helyébe a „határidejének vagy határnapjának”             
szöveg, 

b) 78. § (1) bekezdésében a „szóbeli” szövegrész helyébe a „személyesen előterjesztett” szöveg, 

c) 81. § (3) bekezdésében az „önállóan nem fellebbezhető” szövegrész helyébe az „önálló             
jogorvoslattal nem támadható” szöveg, 

d) 114. § (1) bekezdésében az „önálló fellebbezéssel” szövegrész helyébe az „önálló jogorvoslattal”             
szöveg lép. 

  

Hatályát veszti az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116. § (2)              
bekezdés a) pontjában a „járási (kerületi) hivatal vezetője vagy” szövegrész. 

  

71. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása 

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 4. § (2) bekezdése               
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A vitatott tevékenység akkor lehet közigazgatási jogvita tárgya, ha bármely a közigazgatási             
tevékenységgel közvetlenül érintett fél a vitatott tevékenységgel szemben jogszabály által biztosított           
közigazgatási jogorvoslatot kimerítette, vagy a pert jogszabály előírása miatt más közigazgatási           
eljárás előzte meg.” 

  

A Kp. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Egyedi ügyben alkalmazandó általános hatályú rendelkezés azzal az egyedi döntéssel együtt lehet             
közigazgatási jogvita tárgya, amelynek a megvalósítása során azt alkalmazták. Egyedi ügyben           
alkalmazandó általános hatályú rendelkezés akkor lehet közigazgatási jogvita önálló tárgya, ha azt a             
törvényességi felügyeletet vagy törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv, ennek hiányában az ügyész           
indítványozza.” 

  



A Kp. 5. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A bíróság közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogvitát közigazgatási perben bírálja el. E            
törvény közigazgatási szervre vonatkozó szabályait a munkáltató szervre, a közigazgatási          
cselekményre vonatkozó szabályokat a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos döntésre és         
intézkedésre alkalmazni kell. A Közszolgálati Döntőbizottság eljárása nem minősül megelőző          
eljárásnak. 

(5) A bíróság a közigazgatási szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos jogvitát közigazgatási perben           
bírálja el.” 

  

A Kp. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. § [A közigazgatási ügyben eljáró bíróságok] 

(1) Elsőfokon ítélkezik 

a) a közigazgatási kollégiummal működő törvényszék (a továbbiakban: törvényszék), 

b) törvényben meghatározott esetben a Kúria. 

(2) Másodfokon a Kúria ítélkezik. 

(3) Felülvizsgálati ügyekben a Kúria jár el.” 

  

205. § (1) A Kp. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Egyesbíró jár el elsőfokon 

a) a kétfokú közigazgatási eljárásban hozott közigazgatási cselekmény vizsgálatára indított perben, 

b) a tízmillió forintot meg nem haladó alapösszegű fizetési kötelezettséget vitató kereset alapján indult              
perben, 

c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli             
állampolgárok beutazásával és tartózkodásával, valamint a menedékjoggal kapcsolatos perben, 

d) a járási (kerületi) hivatal vezetője vagy helyi önkormányzat szerve által megvalósított közigazgatási             
tevékenységgel kapcsolatos perben, 

e) a hatósági igazolvánnyal, hatósági bizonyítvánnyal, illetve hatósági nyilvántartás vezetésével          
kapcsolatos perben, 

f ) a hatósági határozattal szemben kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének keresete alapján              
indult perben, 

g) járulékos közigazgatási cselekménnyel, valamint a kérelmet visszautasító vagy az eljárást           
megszüntető döntéssel kapcsolatos perben, 



h) a mulasztási perben, 

i) a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perben, 

j) a közigazgatási nemperes eljárásban.” 

  

A Kp. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A végzés elleni fellebbezést egyesbíró bírálja el.” 

  

A Kp. 12. és 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„12. § [Hatáskör] 

(1) A törvényszék hatáskörébe tartoznak azok a közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági             
eljárások, amelyek elbírálását törvény nem utalja a Kúria hatáskörébe. 

(2) A Kúria első és végső fokon jár el 

a) az alkotmányjogi panasz orvoslása eljárási eszközének megállapítására irányuló eljárásban, 

b) a helyi önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban, 

c) a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettségének elmulasztása miatti eljárásban, 

d) a feloszlatás kivételével a gyülekezési joggal kapcsolatos eljárásban, 

e) az eljáró közigazgatási szerv kijelölésére irányuló eljárásban és 

f ) a törvény által hatáskörébe utalt ügyben. 

13. § [Illetékesség] 

(1) Ha más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs, a perre az a bíróság illetékes,              
amelynek illetékességi területén 

a) ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy kötelezettség, illetve ingatlanra vonatkozó jogviszony esetében az            
ingatlan fekszik, 

b) tevékenység bejelentése vagy engedélyezése esetében a tevékenység gyakorolásának helye, vagy           
tervezett helye található, 

c) az a) és b) pontban meghatározottak kivételével, a több mint egy megyére kiterjedő illetékességgel               
eljáró közigazgatási szerv közigazgatási tevékenysége esetében a felperes lakóhelye, tartózkodási          
helye, székhelye található, 

d) az a)–c) pontban meghatározottak kivételével a mulasztó közigazgatási szerv székhelye található, 



e) az a)–d) pontban meghatározottak hiányában a per tárgyává tett közigazgatási cselekmény –             
többfokú eljárásban megvalósított cselekmény esetén az elsőfokú közigazgatási cselekmény –          
megvalósult. 

(2) A közigazgatási tevékenység megvalósulása helyének a fővárosi székhelyű, de Pest megye            
területére vagy annak 

egy részére illetékes közigazgatási szerv székhelyén megvalósult tevékenység esetében Pest megyét           
kell tekinteni. 

(3) A Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes 

a) a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos per kivételével arra a jogvitára, amely 

aa) törvény eltérő rendelkezésének hiányában az önálló szabályozó szerv, az autonóm államigazgatási            
szerv és a kormányzati főhivatal, 

ab) a vasúti igazgatási szerv, 

ac) a légiközlekedési hatóság és 

ad) a Magyar Nemzeti Bank közigazgatási tevékenységével kapcsolatos, 

b) a minősített adatok megismerésével kapcsolatos jogvitára, valamint 

c) a köztestület, annak szerve, illetve tisztségviselője közigazgatási tevékenységével kapcsolatos          
jogvita, a köztestület szervei, illetve tisztségviselői közötti jogvita, továbbá a köztestület, szervei,            
illetve tisztségviselői és a köztestület felett törvényességi felügyeletet vagy ellenőrzést gyakorló szerv            
közötti jogvita elbírálására. 

(4) Ha a közigazgatási tevékenység külföldön valósult meg, a jogvitára a Fővárosi Törvényszék             
kizárólagosan illetékes. 

(5) A közigazgatási szerződéssel kapcsolatos perre az a törvényszék illetékes, amelynek illetékességi             
területén 

a per tárgyává tett szerződést megkötötték. A főkötelezett elleni perre bármilyen címen illetékes             
bíróság 

a mellékkötelezettel szembeni igény elbírálására is illetékes. 

(6) A felek a közigazgatási szerződéssel kapcsolatban felmerült jövőbeli jogvitájuk esetére – törvény             
eltérő rendelkezése hiányában – a közigazgatási szerződés egyedileg megtárgyalt szerződési          
rendelkezésében kiköthetik valamely törvényszék illetékességét. E bíróság – törvény eltérő          
rendelkezése vagy a felek eltérő megállapodása hiányában – a közigazgatási szerződéssel kapcsolatos            
valamennyi perre kizárólagosan illetékes. A kikötés hatálya kiterjed a jogutódra is. 

(7) Nincs helye illetékességi kikötésnek olyan ügyben, amelyre törvény valamely bíróság kizárólagos            
illetékességét állapítja meg. A felek a közigazgatási szerződéssel kapcsolatban felmerült jövőbeli           
jogvitájuk esetére nem köthetik ki a Fővárosi Törvényszék illetékességét. 

(8) A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perre a munkavégzés helye – ha a munkavégzés helye              
külföld, akkor a munkáltató szerv székhelye – szerinti bíróság illetékes. A természetes személy             



felperes a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos pert a belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi            
tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja. 

(9) Több illetékes bíróság közül az a bíróság jár el, amelyhez a keresetlevelet elsőként benyújtották,               
illetve továbbították.” 

  

A Kp. 15. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Ha az illetékes bíróság nem állapítható meg, a fél a kijelölés iránti kérelmet bármelyik               
törvényszéknél előterjesztheti, egyébként a kijelölés iránt a perben eljárt bíróság hivatalból köteles            
előterjesztést tenni. 

(3) A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot a Kúria jelöli ki, és utasítja az eljárás               
lefolytatására.” 

  

A Kp. 17. §-a a következő f) ponttal egészül ki: 

(A per megindítására jogosult) 

„f ) a törvényességi felügyeletet vagy törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv vagy az ügyész, ha              
általános hatályú rendelkezés megsemmisítését indítványozza.” 

  

A Kp. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Kötelező a jogi képviselet 

a) a törvényszék végzése elleni fellebbezési eljárás kivételével a Kúria előtt, 

b) a 13. § (3) bekezdésében meghatározott jogvitában, továbbá 

c) a közigazgatási szerződéssel kapcsolatos perben.” 

  

A Kp. 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az eljárás szabálytalansága ellen vagy az eljárás elhúzódása miatt benyújtott kifogás elbírálására             
a polgári perrendtartás szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 

a) a törvényszék mulasztásával szemben benyújtott kifogást a Kúria, 

b) a Kúria mulasztásával szemben benyújtott kifogást a Kúria erre kijelölt másik tanácsa 

bírálja el.” 

  



A Kp. 36. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A bíróság az eljárási cselekmény megkezdése előtt előterjesztett kérelemre – a technikai             
feltételek rendelkezésre állása esetén – elrendeli a jegyzőkönyv képet és hangot egyidejűleg rögzítő             
folyamatos felvétel útján történő készítését, amelyre egyebekben a polgári perrendtartás szabályait           
kell megfelelően alkalmazni.” 

  

A Kp. 39. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

„(3a) A keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a felperes a közigazgatási             
cselekmény jogorvoslati záradékának megfelelően nyújtotta be, vagy arra figyelemmel nyújtotta be a            
bírósághoz, hogy az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szerv az elektronikus ügyintézés feltételeit            
átmenetileg vagy tartósan nem biztosítja. A bíróság a keresetlevelet haladéktalanul megküldi az (1)             
bekezdés szerinti közigazgatási szervnek.” 

  

A Kp. 40. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (2a)                   
bekezdéssel egészül ki: 

„(1) A közigazgatási szerv a keresetlevelet a benyújtásától számított nyolc napon belül az ügy              
irataival együtt felterjeszti a felügyeleti szervhez, illetve járási (fővárosi kerületi) hivatal esetében a             
fővárosi és megyei kormányhivatalhoz, vagy – többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény           
esetén – a másodfokon eljárt közigazgatási szervhez, amely azokat a benyújtástól számított huszonegy             
napon belül továbbítja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz. 

(2) Ha a keresetlevél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet a benyújtásától              
számított öt napon belül a felügyeleti szervhez, illetve járási (fővárosi kerületi) hivatal esetében a              
fővárosi és megyei kormányhivatalhoz, vagy – többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény           
esetén – a másodfokon eljárt közigazgatási szervhez történő felterjesztést követően – nyolc napon             
belül kell az ügy irataival együtt a bírósághoz továbbítani. 

(2a) Egyfokú közigazgatási eljárásban, ha a közigazgatási szervnek nincs felügyeleti szerve, a            
keresetlevelet a benyújtásától számított tizenöt napon belül – ha a keresetlevél azonnali jogvédelem             
iránti kérelmet is tartalmaz, öt napon belül – kell az ügy irataival együtt a hatáskörrel és                
illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítani.” 

  

A Kp. 41. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani, ha a törvény által megengedett keresethalmazat             
esetén azt egyszerre kellene a közigazgatási szervnél és a bíróságnál is benyújtani. A keresetlevelet              
határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a felperes – határidőn belül – tévesen a közigazgatási               
szervnél vagy a jogorvoslati szervnél nyújtja be.” 

  

A Kp. 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(1) A védirat az alperesnek a keresetlevélben foglaltakra tett nyilatkozata, amely vagy a keresetlevél              
visszautasítására irányul, vagy érdemi védekezést tartalmaz. A védiratban elő kell adni az annak             
alapjául szolgáló 

tényeket és ezek bizonyítékait. Az alperes a védiratban, a (3) bekezdés alkalmazása esetén a              
nyilatkozatban közli, hogy a keresetlevél benyújtásáról kiket értesített, valamint nyilatkozik a           
megelőző eljárásban zártan kezelt és védett adatokra nézve.” 

  

A Kp. 47. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Az áttételt elrendelő végzés ellen fellebbezésnek van helye.” 

  

A Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a Kp. 48. § (1) bekezdése a                     
következő m) ponttal egészül ki: 

(A bíróság a keresetlevelet visszautasítja, ha) 

„l) az elektronikus ügyintézésre köteles felperes vagy a jogi képviselő nem elektronikus úton vagy              
elektronikus úton, de nem a jogszabályban meghatározott módon terjesztette elő, 

m) az elektronikus úton kapcsolatot tartó felperes nem jogszabályban meghatározott módon           
terjesztette elő.” 

  

A Kp. 48. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A bíróság a keresetlevelet visszautasító végzés jogerőre emelkedését követően tájékoztatja           
intézkedéséről azokat, akiket a keresetlevél benyújtásáról a közigazgatási szerv értesített. Az alperes a             
keresetlevél visszautasítása esetén a védirat előterjesztésének költségét nem számíthatja fel.” 

  

A Kp. 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A keresetlevél benyújtásának joghatásai fennmaradnak, ha a bíróság 

a) a jogi képviselő nélkül eljáró felperes keresetlevelét a 48. § (1) bekezdés k) pontja, vagy 

b) a felperes keresetlevelét a 48. § (1) bekezdés l) vagy m) pontja 

alapján utasította vissza, és a felperes a visszautasító határozat jogerőre emelkedésétől számított nyolc             
nap alatt a keresetlevelet a bíróságnál az e törvényben foglaltaknak megfelelően – a már megfelelően               
becsatolt mellékletek kivételével – újra benyújtja.” 

  

A Kp. 51. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(5) Az azonnali jogvédelem tárgyában hozott végzés ellen a közléstől számított nyolc napon belül              
van helye fellebbezésnek, amelyről a másodfokú bíróság nyolc napon belül dönt. Az azonnali             
jogvédelmet biztosító végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya. A kérelem elutasítását           
követően ismételten, azonos ténybeli és jogi alapon benyújtott kérelmet megtagadó végzés ellen nincs             
helye fellebbezésnek.” 

  

A Kp. 51. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) Az azonnali jogvédelem iránti kérelmet a bíróság tanácsa a keresetlevél visszautasítása esetén is              
elbírálja. Ha a bíróság a határidőben előterjesztett keresetlevelet visszautasítja, az azonnali           
jogvédelmet biztosító végzés hatálya a visszautasító végzés jogerőre emelkedéséig, vagy a           
keresetlevél benyújtásához fűződő jogi hatályok fenntartásához előírt határidő lejártáig fennmarad.” 

  

A Kp. 78. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Bizonyítási indítvány előterjesztésére, illetve bizonyítási eszköz rendelkezésre bocsátására         
legkésőbb az első tárgyaláson van lehetőség. A bíróság legfeljebb tizenöt napos határidő tűzésével ezt              
követően is engedélyezheti bizonyítási indítvány előterjesztését, illetve bizonyítási eszköz         
rendelkezésre bocsátását, ha 

a) a felperes a keresetét az első tárgyaláson megváltoztatja, 

b) a felperes keresetét a jogsérelem orvoslására tett cselekményre kiterjeszti, vagy 

c) az az anyagi pervezetése folytán vált szükségessé.” 

  

A Kp. 89. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Ha a bíróság a jogsértést – a kereset alapján vagy hivatalból – megállapítja, 

a) a közigazgatási cselekményt megváltoztatja, megsemmisíti, hatályon kívül helyezi, illetve az           
általános hatályú rendelkezésnek az ügyben való alkalmazását kizárja, 

b) szükség esetén a közigazgatási cselekmény megsemmisítése, hatályon kívül helyezése, illetve az            
általános hatályú rendelkezés ügyben való alkalmazásának kizárása mellett a közigazgatási szervet új            
eljárásra kötelezi, 

c) a közigazgatási szervet marasztalja.” 

  

A Kp. 89. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Az általános hatályú rendelkezés megsemmisítésének vagy hatályon kívül helyezésének csak           
akkor van helye, ha azt a törvényességi felügyeletet vagy törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv,             
ennek hiányában az ügyész indítványozta.” 



  

A Kp. 90. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A bíróság a jogsértő közigazgatási cselekményt megváltoztathatja, ha az ügy természete azt             
megengedi, a tényállás megfelelően tisztázott, a rendelkezésre álló adatok alapján a jogvita            
véglegesen eldönthető, és 

a) a közigazgatási cselekmény többfokú közigazgatási eljárásban valósult meg, vagy 

b) a megváltoztatást egyfokú közigazgatási eljárásban megvalósított közigazgatási cselekmény esetén          
– a (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott kivétellel – törvény lehetővé teszi. 

  

A bíróság – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közigazgatási cselekményt akkor is              
megváltoztatja, ha 

a) az ügy természete azt megengedi és 

b) a megismételt eljárásban a közigazgatási szerv – azonos jogi vagy tényhelyzet alapján – a bíróság                
jogerős ítéletével ellentétes cselekményt tett.” 

  

A Kp. 99. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Ha törvény lehetővé teszi, az elsőfokú ítélet ellen jogszabálysértésre, illetve a Kúriának a              
Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatától (a továbbiakban: a Kúria közzétett          
határozata) jogkérdésben való eltérésre hivatkozással fellebbezéssel élhet a fél, az érdekelt, valamint a             
rendelkezés rá vonatkozó része ellen az, akire az ítélet rendelkezést tartalmaz. 

(2) Fellebbezésnek van helye 

a) ha a közigazgatási cselekményt megelőző eljárás nélkül valósították meg, 

b) a törvény által meghatározott jogvitában.” 

  

A Kp. 102. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„102. § [Az elsőfokú bíróság intézkedései a fellebbezés alapján] 

(1) Az elsőfokon eljárt bíróság a fellebbezést visszautasítja, ha 

a) azt nem az arra jogosult nyújtotta be, 

b) az olyan határozat ellen irányul, amely ellen a fellebbezést törvény kizárja, 

c) a fellebbezés elkésett, és az erre jogosult igazolási kérelmet nem terjesztett elő, 



d) az elektronikus kapcsolattartásra köteles fellebbezésre jogosult vagy a jogi képviselő nem            
elektronikus úton vagyelektronikus úton, de nem a jogszabályban meghatározott módon terjesztette           
elő, 

e) az elektronikus úton kapcsolatot tartó fellebbezésre jogosult nem jogszabályban meghatározott           
módon terjesztette elő. 

(2) A fellebbezést visszautasító végzés ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezés visszautasítását            
követően, az (1) bekezdés d) és e) pontját ismételten megvalósítva benyújtott fellebbezést            
visszautasító végzés ellen nincs helye további fellebbezésnek.” 

  

A Kp. 107. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) Ha a fellebbezés elbírálása során az ügyet érintő jogegységi eljárás indul, az eljárást a bíróság a                 
jogegységi eljárás befejezéséig felfüggeszti. A felfüggesztés tárgyában hozott végzést a bíróság           
módosíthatja. 

(8) Ha jogkérdésben szükséges a Kúria közzétett határozatától eltérni, a bíróság indítványozza a             
jogegységi eljárást, amely a jogkérdés mikénti eldöntésére irányuló javaslatot is tartalmazza.” 

  

A Kp. 112. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Kúria végzése ellen nincs helye fellebbezésnek.” 

  

A Kp. 113. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Ha a fellebbezés nem felel meg e törvény rendelkezéseinek, vagy más okból kiegészítésre vagy               
kijavításra szorul, az elsőfokon eljárt bíróság intézkedik a hiányok pótlása iránt. Az elsőfokú bíróság a               
fellebbezést visszautasítja, ha a fél a hiánypótlási felhívás teljesítésére rendelkezésre álló határidőben            
a fellebbezés hiányait nem pótolta, és az emiatt nem bírálható el.” 

  

A Kp. 115. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A jogerős ítélet, továbbá a keresetlevelet visszautasító vagy az eljárást megszüntető jogerős             
végzés ellen jogszabálysértésre, illetve a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltérésre           
hivatkozással felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő a fél, az érdekelt, valamint a rendelkezés rá             
vonatkozó része ellen az, akire a határozat rendelkezést tartalmaz.” 

  

A Kp. 115. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltéréssel összefüggésben jogegységi          
panasznak a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényben foglaltak szerint van helye.” 



  

A Kp. 117. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A felülvizsgálati kérelemben meg kell jelölni a kérelem befogadhatóságának okát, azonban annak             
fennállását bizonyítani és azt – a 118. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti ok kivételével –                  
indokolni nem kell. A 118. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ok esetében meg kell jelölni azt a                  
közzétett kúriai határozatot és annak azt a részét, amelytől a felülvizsgálni kért határozat jogkérdésben              
eltér. A fél által megjelölt befogadhatósági okhoz a bíróság nincs kötve. 

(5) A (4) bekezdésben foglaltak tekintetében hiánypótlásnak nincs helye.” 

  

A Kp. 118. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Kúria a felülvizsgálati kérelmet akkor fogadja be, ha 

a) az ügy érdemére kiható jogszabálysértés vizsgálata 

aa) a joggyakorlat egységének vagy továbbfejlesztésének biztosítása, 

ab) a felvetett jogkérdés különleges súlya, illetve társadalmi jelentősége, 

ac) az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásának szükségessége, 

ad) a kérelmező alapvető eljárási jogának valószínűsíthető sérelme, vagy az ügy érdemére kiható             
egyéb eljárási szabályszegés, illetve 

b) a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltérés 

miatt indokolt.” 

  

A Kp. 121. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Ha a felülvizsgálni kért határozat az ügy érdemére kiható módon jogszabálysértő, illetve a Kúria               
közzétett határozatától jogkérdésben eltér, a bíróság a jogerős határozatot 

a) egészben vagy részben hatályon kívül helyezi, és szükség esetén az ügyben eljárt bíróságot új               
eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára utasítja, 

b) úgy változtatja meg, hogy a megtámadott közigazgatási cselekményt megsemmisíti, és a            
közigazgatási szervet új eljárás lefolytatására kötelezi. 

(2) Ha a felülvizsgálni kért határozat a jogszabályoknak megfelel, vagy olyan eljárási szabálysértés             
történt, amely az ügy érdemi elbírálására nem hatott ki, illetve az a Kúria közzétett határozatától               
jogkérdésben nem tér el, a Kúria a megtámadott határozatot hatályában fenntartja.” 

  

A Kp. 124. § (2) bekezdése a következő e) és f) pontokkal egészül ki: 



(A bíróság törvény eltérő rendelkezésének hiányában egyszerűsített perben jár el) 

„e) a harmadik országbeli állampolgárok, illetve azok családtagjai számára kérelmezett, kilencven           
napot meg nem haladó tervezett tartózkodásra jogosító vízummal kapcsolatos perben, 

f) a hadköteles fegyver nélküli katonai szolgálat iránti kérelmével kapcsolatos perben.” 

  

A Kp. 124. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az egyszerűsített pert a bíróság tárgyaláson kívül bírálja el.” 

(3) A Kp. 124. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Ha törvény által megengedett keresethalmazat esetén a kereseti kérelmek egy részét az             
egyszerűsített per, másik részét az általános szabályok szerint kellene elbírálni, a bíróság az általános              
szabályok szerint jár el.” 

  

A Kp. 128. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A mulasztási per megindítására jogosult) 

„b) a köztestület feletti törvényességi ellenőrzési jogkörén kívül eljáró ügyészség, továbbá a helyi,             
illetve a nemzetiségi önkormányzat felett törvényességi felügyeletet gyakorló szerv, ha a felhívásában            
megállapított határidő eredménytelenül telt el.” 

  

A Kp. 131. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) Az első tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy az legkésőbb a védirat bírósághoz érkezésétől számított               
hatvan napon belül megtartható legyen.” 

  

A Kp. 139. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„139. § [Az általános szabályok alkalmazása] 

E törvény rendelkezéseit az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára          
irányuló, a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztása miatti,          
továbbá a helyi önkormányzat képviselő-testületének normatív határozata vagy a meghozatalára          
irányuló kötelezettség elmulasztása megállapítására irányuló eljárásokban az e fejezetben foglalt          
eltérésekkel, a normakontroll sajátosságaira figyelemmel kell alkalmazni.” 

  

A Kp. XXVI. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép: 

„XXVI. FEJEZET KÖZIGAZGATÁSI NEMPERES ELJÁRÁSOK 



151. § [A közigazgatási nemperes eljárások közös szabályai] 

(1) Közigazgatási nemperes eljárásban e törvénynek az egyszerűsített perre vonatkozó szabályait – az             
e §-ban, valamint törvényben foglalt eltérésekkel – kell a nemperes eljárás sajátosságainak            
megfelelően alkalmazni. 

(2) Az eljárás kérelemre indul, amelyre a keresetlevélre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A             
kérelemmel az általános szabályok szerinti kereset nem kapcsolható össze. 

(3) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az eljárásban kizárólag okirati bizonyításnak van helye. 

(4) A bíróság a kérelemről ítélet hatályú végzésben határoz, amelyre az ítéletre vonatkozó szabályokat              
kell alkalmazni. A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

12. A határozat teljesítésének kikényszerítésére irányuló eljárás 

152. § [A teljesítés kikényszerítése iránti kérelem] 

(1) A felperes vagy az érdekelt a teljesítési határidő leteltétől számított kilencven napon belül a               
teljesítés kikényszerítése érdekében kérelemmel fordulhat az elsőfokú határozatot hozó bírósághoz, ha           
a közigazgatási szerv a teljesítési határidőn belül nem tett eleget a jogerős bírósági határozatból              
származó 

a) új eljárás lefolytatására vagy 

b) elmulasztott közigazgatási cselekmény megvalósítására 

vonatkozó kötelezettségének. 

(2) A kérelem alapján a bíróság tizenöt napon belül határidő tűzésével felhívja a közigazgatási szervet               
arra, hogy teljesítse kötelezettségét, vagy adjon magyarázatot a teljesítés elmaradására, a           
magyarázatot alátámasztó iratok egyidejű megküldése mellett. 

(3) Ha a közigazgatási szerv a felhívás alapján teljesít, a bíróság az eljárást megszünteti, és a                
közigazgatási szervet a kérelmező költségeinek megtérítésére kötelezi. 

(4) E fejezet szabályait kell alkalmazni akkor is, ha a bíróság jogerős határozatában foglalt kötelezés               
kikényszerítése nem tartozik a bírósági végrehajtásról szóló törvény hatálya alá. 

153. § [Teljesítési bírság és intézkedések] 

(1) Ha a közigazgatási szerv a teljesítés elmaradására nem ad magyarázatot, vagy az nem alapos, a                
bíróság a közigazgatási szervet – a kérelmező költségeinek megtérítésére kötelezése mellett –            
teljesítési bírsággal sújtja. Nem alapozza meg a teljesítési bírság alkalmazását, ha a közigazgatási             
szerv a bíróság által előírt eljárási cselekmények hiánytalan foganatosítását követően – ha ezek             
hatására a bíróságétól eltérő jogi értékelésre jut – nem az új eljárás lefolytatására kötelező jogerős               
határozatban kifejtett jogi álláspontot foglalja el, illetve nem az ott meghatározott jogkövetkezményt            
alkalmazza. 

(2) A teljesítési bírság összege az ügy körülményeihez és a kötelezettségszegés súlyához igazodóan             
százezer és tízmillió forint között állapítható meg. A teljesítési bírság ismételten kiszabható, ha a              
teljesítésre észszerű időn belül nem került sor. 



(3) A bíróság – a teljesítési bírság ismételt kiszabása helyett vagy mellett – a közigazgatási szerv                
vezetőjét az ügy körülményeihez és a kötelezettségszegés súlyához igazodó mértékű pénzbírsággal           
sújthatja. 

(4) A teljesítési bírságot kiszabó végzés ellen nyolc napon belül van helye fellebbezésnek, amelyről a               
bíróság tizenöt napon belül dönt. 

(5) A teljesítési bírságra egyebekben a pénzbírság szabályait kell alkalmazni. 

(6) A bíróság a teljesítési bírság kiszabása mellett végzéssel 

a) a közigazgatási szervvel azonos hatáskörű másik szervet jelöl ki az eljárás lefolytatására, egyúttal a               
közigazgatási szervet az eljárás költségeinek viselésére kötelezi, 

b) a közigazgatási szerv törvényességi felügyeleti szervét felhatalmazza a határozatnak megfelelő           
teljesítésre, egyúttal a közigazgatási szervet a teljesítés költségeinek viselésére kötelezi, vagy 

c) az a) és b) pontban foglalt jogkövetkezmény alkalmazhatóságának hiányában, ha azt az ügy jellege               
és a rendelkezésre álló adatok lehetővé teszik, ideiglenes intézkedést hozhat, amely a teljesítésig             
hatályos. 

(7) Ha a (6) bekezdés a) pontja alapján kijelölt szerv eljárási kötelezettségének nem tesz eleget, a                
teljesítés kikényszerítése ezen alcím szabályai szerint kérelmezhető. 

13. Egyéb különös közigazgatási nemperes eljárások 

153/A. § [Eljárási cselekmény előzetes engedélyezése] 

(1) Törvény rendelkezése alapján előzetes bírói engedélyhez kötött eljárási cselekmény megvalósítása           
iránt a közigazgatási szerv által előterjesztett kérelmet a bíróság a beérkezésétől számított hetvenkét             
órán belül bírálja el. 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az eljárási cselekmény célját, helyét, az indokoltság            
alátámasztására szolgáló tényeket, továbbá az eljárási cselekményre okot adó bizonyítékok          
meghatározását. 

(3) A bíróság a kérelmezett eljárási cselekményt akkor engedélyezi, ha a közigazgatási szerv             
valószínűsíti, hogy más eljárási cselekmény nem vezetne eredményre, valamint a helyszíni kutatás            
iránti kérelem esetén észszerű megalapozottsággal feltehető, hogy az indítvány szerinti helyen a            
vizsgálat tárgyát képező jogsértéssel kapcsolatos bizonyítási eszköz fellelhető, továbbá feltételezhető,          
hogy azt önként nem bocsátanák rendelkezésre, vagy felhasználhatatlanná tennék. A bíróság a            
kérelmezett eljárási cselekményt részben is engedélyezheti. 

(4) A bíróság végzése ellen perorvoslatnak nincs helye. 

153/B. § [Védekezés céljából készült irat minősítése iránti eljárás] 

(1) A védekezés céljából készült irat minősítése kérdésében a bíróság a közigazgatási szerv kérelmére              
az érintett meghallgatásával dönt. Az iratot a közigazgatási szerv csatolja a kérelméhez. 

(2) Ha az irat szétválasztása a bizonyító erő sérelme nélkül nem lehetséges, a bíróság végzésében               
meghatározza, hogy mely irat, illetve az irat mely része minősül védekezés céljából készült iratnak.              
Ha a bíróság azt állapítja meg, hogy az irat, iratrész nem minősül védekezés céljából készült iratnak,                



azt a kérelmező számára kiadja. Ellenkező döntés esetében a bíróság az iratot, iratrészt az érintettnek               
adja ki.” 

  

A Kp. 157. § (2)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a Kp. 157. §-a a                 
következő (8)–(13) bekezdésekkel egészül ki: 

„(2) E törvénynek az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével            
összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvénnyel módosított 99. § (2) bekezdését a             
2020. április 1. napján vagy azt követően meghozott ítéletekre kell alkalmazni. 

(3) A közigazgatási ügyekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság által meghozott határozattal            
szemben 2020. április 1. napján vagy azt követően előterjesztett fellebbezést a Kúria bírálja el. 

(4) E törvénynek az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével            
összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvénnyel módosított 99. § (1) bekezdését, 100. §              
(2) bekezdés b) pontját, 109. § (2) bekezdését, 115. § (1) és (3) bekezdését, 117. § (4) és (5)                   
bekezdését, 118. § (1) bekezdését, valamint 121. § (1) és (2) bekezdését a 2020. július 1-jén és az azt                   
követően meghozott határozat ellen indított fellebbezési és felülvizsgálati eljárásokban kell          
alkalmazni. 

(5) Közigazgatási perben 2020. március 15. napját követő időpontra – az ügyek átadására tekintettel              
az átadó bíróságon – tárgyalási határnap nem tűzhető. A közigazgatási perben meghozott ügydöntő             
határozatokat 2020. március 31. napjáig írásba kell foglalni, és intézkedni kell azok közlése iránt. 

(6) A közigazgatási és munkaügyi bíróságok bírái, valamint a Fővárosi Törvényszék és a Kúria              
közigazgatási és 

munkaügyi kollégiumának tagjai 2020. március 15-ig felterjesztik a törvényszék, illetve a Kúria            
elnökének a még el nem bírált ügyek iratanyagát. 

(7) A 2020. március 31-én első fokon folyamatban lévő ügyeket, továbbá azokat az első fokon               
befejezett ügyeket, amelyekben az elsőfokú bíróság hatáskörébe tartozó további intézkedést kell tenni, 

a) a törvényszék elnöke az illetékes törvényszéknek vagy a Kúriának, 

b) a Kúria elnöke az illetékes törvényszéknek vagy a Kúriának 

mint elsőfokú bíróságnak megküldi. 

(8) A 2020. március 31-én a perorvoslati vagy az alkotmányjogi panasz esetén követendő eljárásban              
folyamatban lévő ügyeket, továbbá azokat a perorvoslati vagy az alkotmányjogi panasz esetén            
követendő eljárásban befejezett ügyeket, amelyekben a bíróság hatáskörébe tartozó további          
intézkedést kell tenni, a (9) bekezdésben meghatározott kivétellel, 

a) a törvényszék elnöke az illetékes törvényszéknek vagy a Kúriának 

b) a Kúria elnöke az illetékes törvényszéknek 

megküldi. 



(9) A fellebbezés alapján folyamatban lévő ügyeket a (8) bekezdés alapján nem kell megküldeni,              
azokat a 2020. április 1-jét megelőzően hatályos szabályok alapján hatáskörrel és illetékességgel            
rendelkező bíróság bírálja el. 

(10) A (7) bekezdés szerint befejezett és a (8) bekezdés szerinti közigazgatási ügyeket haladéktalanul,              
de legkésőbb 2020. május 1-jéig kell megküldeni. Ezt követően felmerült, bírói döntést igénylő             
intézkedés esetén a (7) és (8) bekezdés megfelelő alkalmazásával kell eljárni. Az ügyek (7) és (8)                
bekezdés szerinti megküldése során az áttételre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. 

(11) A törvényes bíróhoz való jog elvére figyelemmel, a (7) és (8) bekezdés szerinti ügyben az a bíró                  
jár el, aki az ügy elbírálását 2020. április 1-jét megelőzően megkezdte, feltéve, hogy a hatáskörrel               
rendelkező, illetékes bírósághoz osztották be. 

(12) Azokban a 2020. március 20. után indult közigazgatási perekben, amelyek elintézésére törvény             
nyolc napos vagy annál rövidebb határidőt állapít meg, az eljárási határidő a megküldés időtartamával,              
de legfeljebb nyolc nappal meghosszabbodik. 

(13) Ahol jogszabály 

a) a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetének vagy a közigazgatási perekre               
vonatkozó szabályainak alkalmazását rendeli, azon a közigazgatási perrendtartást, 

b) bírósági felülvizsgálatot tesz lehetővé, azon közigazgatási pert, 

c) közigazgatási és munkaügyi bíróságot mint közigazgatási ügyben eljáró bíróságot említ, azon a             
törvényszéket mint közigazgatási ügyben eljáró bíróságot kell érteni.” 

  

A Kp. 

1. 4. § (1) bekezdésében a „cselekményének” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés szerinti             
cselekményének” szöveg, 

2. 10. § (3) bekezdésében a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szövegrész helyébe a             
„törvényszék” szöveg, 

3. 10. § (4) bekezdésében a „Fővárosi Törvényszék” szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg, a              
„közigazgatási és munkaügyi bíróságnak” szövegrész helyébe a „törvényszéknek” szöveg, 

4. 20. § (4) bekezdésében a „keresetlevelet” szövegrész helyébe a „keresetlevelet és az azonnali              
jogvédelem tárgyában hozott végzést” szöveg, 

5. 26. § (2) bekezdésében a „törvényszék és a Kúria” szövegrész helyébe a „törvényszék végzése               
elleni fellebbezés kivételével, a Kúria” szöveg, 

6. 38. § (1) bekezdés e) pontjában a „kár megtérítésére” szövegrész helyébe a „kár megtérítésére,               
illetve sérelemdíj megfizetésére” szöveg, 

7. 41. § (1) bekezdésében az „eljárt” szövegrész helyébe az „eljárt, illetve a mulasztó” szöveg, 



8. 100. § (2) bekezdés b) pontjában a „megjelölésével” szövegrész helyébe a „megjelölésével, illetve              
azt a közzétett kúriai határozatot és annak azt a részét, amelytől az ítélet jogkérdésben eltér” szöveg, 

9. 109. § (2) bekezdésében a „Jogszabálysértés” szövegrész helyébe a „Jogszabálysértés vagy a Kúria              
közzétett határozatától jogkérdésben való eltérés” szöveg, 

10. 114. § (4) bekezdésében az „eljárást megszüntető végzéséről” szövegrész helyébe a „visszautasító             
vagy az eljárást megszüntető végzéséről” szöveg, 

11. 116. § a) pontjában a „kizárja” szövegrész helyébe a „nem teszi lehetővé, vagy kizárja” szöveg, 

12. 123. § (2) bekezdésében a „az első vagy másodfokon” szövegrész helyébe az „az elsőfokon”               
szöveg, 

13. 124. § (2) bekezdés a) pontjában az „az ingatlannyilvántartás kivételével” szövegrész helyébe 

az „a tevékenység gyakorlásához szükséges köztestületi vagy más szervezeti nyilvántartás és az            
ingatlannyilvántartás kivételével” szöveg, 

14. 124. § (2) bekezdés c) pontjában a „járulékos közigazgatási cselekménnyel” szövegrész helyébe az              
„a járulékos közigazgatási cselekménnyel, továbbá a közigazgatási szerv visszautasító vagy az eljárást            
megszüntető döntésével” szöveg, 

15. 131. § (1) bekezdésében a „védiratot a keresetlevél” szövegrész helyébe a „védiratot – a 40. § 

(2) bekezdésében meghatározott kivétellel – a keresetlevél” szöveg, 

16. 137. § (1) bekezdésében az „az indítványban állított jogsértést megállapítja, az e törvény szerint               
általánosan” szövegrész helyébe az „a keresetben állított jogsértést megállapítja, az e törvény szerint”             
szöveg, 

17. 137. § (2) bekezdésében az „e törvény általános szabályai szerinti” szövegrész helyébe az „e               
törvény általános vagy mulasztási perre vonatkozó szabályai szerinti” szöveg, 

18. 137. § (3) bekezdésében az „az általános szabályok szerint” szövegrész helyébe az „a más által”                
szöveg lép. 

239. § Hatályát veszti a Kp. 

a) 4. § (3) bekezdés b) pontja, 

b) 4. § (8) bekezdése, 

c) 32. § c) pontjában az „a Kúriánál” szövegrész, 

d) 33. § (1) és (3) bekezdésében a „– a felek nyilatkozattételi jogának biztosítása mellett –”                
szövegrész, 

e) 101. §-a, 

f ) 120. § (3) bekezdése. 

  



75. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 123. § (2) bekezdése helyébe a következő               
rendelkezés lép: 

„(2) Az adóhatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és törvény által védett egyéb                
adat (a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy             
tudomására, és 

e védett adatok törvényben meghatározott védelme az adóhatóság eljárásában is biztosított legyen.” 

  

76. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása 

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 37. § (1) bekezdése helyébe a következő               
rendelkezés lép: 

„(1) Az adóhatóság kérelemre vagy hivatalból elrendeli az adózó, illetve az eljárás egyéb résztvevője              
természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését, ha 

a) őt az eljárásban való közreműködése miatt súlyosan hátrányos következmény érheti, vagy 

b) ugyanazon tényállás alapján a jogerősen vagy véglegesen lezárt, vagy párhuzamosan zajló más             
bírósági vagy hatósági eljárásban az adózó vagy az eljárás egyéb résztvevője adatainak zárt kezelését              
rendelték el.” 

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 37. § (3) bekezdése helyébe a következő               
rendelkezés lép: 

„(3) Az adóhatóság 

a) az adatok zárt kezeléséről szóló végzést kizárólag azzal közli, akinek adatai zárt kezelését              
elrendelte, 

b) a természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet az ügy iratai között elkülönítve, zártan              
kezeli és 

c) biztosítja, hogy a zártan kezelt adatok az eljárási cselekmények során ne váljanak             
megismerhetővé.” 

  

Hatályba lép: 2019. december 20.,2020. január 1., 2020. március 1., 2020. április 1., 2021. január 1.,                
2023. július 1. 

  

A Kormány 321/2019. (XII. 19.) Korm. rendelete egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek           
módosításáról 

(óvodába járással és tankötelezettséggel kapcsolatos kormányrendeletek módosultak). 



  

Hatályba lép: 2020. január 1., 2020. szeptember 1. 

  

MK.215. 

Az igazságügyi miniszter 33/2019. (XII. 23.) IM rendelete az országgyűlési képviselők időközi            
választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről 

  

E rendelet rendelkezéseit a 2020. január 1. napját követő időpontra kitűzött választások            
vonatkozásában kell alkalmazni. 

  

Az igazságügyi miniszter 34/2019. (XII. 23.) IM rendelete az országgyűlési képviselők           
választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes         
szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról,         
valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási         
tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet módosításáról 

  

Hatályba lép: 2019. december 20. 

  

Az igazságügyi miniszter 35/2019. (XII. 23.) IM rendelete a helyi önkormányzati képviselők és             
polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi         
választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló          
23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet módosításáról 

  

Hatályba lép: 2019. december 20. 

  

A pénzügyminiszter 21/2019. (XII. 23.) PM rendelete az önkormányzati adóhatóságok által           
rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM          
rendelet módosításáról 

  

Hatályba lép: 2020. január 1. 

  

MK.216. 



A Kormány 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok            
belső kontrollrendszeréről 

  

Hatályba lép: 2020. január 1. 

  

A Kormány 340/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az          
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi             
CXXV. törvény módosításával összefüggő módosításáról 

  

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet            
módosítása 

  

4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása 

  

Hatályba lép: 2020. január 1. 

  

A Kormány 342/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az          
államháztartási kontrollokkal összefüggő módosításáról 

1. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.            
31.) Korm. rendelet módosítása 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)            
Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet hatálya kiterjed) 

„d) a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekre – a köztulajdonban álló gazdasági társaságok             
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. § (1) bekezdésének a hatálya alá              
tartozó köztulajdonban álló gazdasági társaságok, valamint a Magyar Nemzeti Bank és annak            
felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok kivételével – és” 

  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)            
Korm. rendelet 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában) 

„a) belső ellenőr: költségvetési szervnél teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott vagy polgári jogi            
jogviszony 

keretében belső ellenőrzési tevékenységet ellátó személy;” 



(2) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.            
31.) Korm. rendelet 

2. § r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában) 

„r) tanácsadó tevékenység: a költségvetési szerv vezetője részére nyújtott olyan hozzáadott értéket            
eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belső ellenőrzési vezető és a költségvetési             
szerv vezetője a megbízáskor közösen írásban vagy szóban határozza meg anélkül, hogy a vezetői              
felelősséget a belső ellenőr magára vállalná;” 

  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)            
Korm. rendelet 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A költségvetési szerv vezetője a belső kontrollrendszer koordinálására belső kontroll felelőst            
jelölhet ki. Belső ellenőr belső kontroll felelősnek nem jelölhető ki. Ha van a szervezetnél kijelölt               
integritás tanácsadó, akkor a belső kontroll felelős és az integritás tanácsadó közötti együttműködést             
és feladatmegosztást egyértelműen meg kell határozni. A belső kontroll felelős feladata a            
költségvetési szerv vezetője és a folyamatgazdák támogatása a belső kontrollrendszer kialakításában           
és fejlesztésében.” 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)            
Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdésben előírt tevékenység során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési                
szerv tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat, továbbá meg kell           
határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok végrehajtása          
folyamatos nyomon követésének módját.” 

  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)            
Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A költségvetési szerv               
vezetője olyan információs és kommunikációs rendszert alakít ki és működtet, amely biztosítja, hogy             
a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti           
egységhez, illetve személyhez.” 

  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)            
Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi             
meg az irányító szervnek. A fejezetet irányító szerv vezetője a tárgyévet követő év április 30-áig               
megküldi az államháztartásért 

felelős miniszternek az általa vezetett költségvetési szervre vonatkozó nyilatkozatot és az irányítása            
vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó nyilatkozatok másolatát. A nyilatkozat           
elektronikus aláírással ellátva 



elektronikusan is megküldhető.” 

  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)            
Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy kétévente a belső              
kontrollrendszer témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott        
továbbképzésen vesz részt. A költségvetési szerv vezetője a továbbképzésen való részvételre – a             
költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy belső ellenőrzési vezetője kivételével – a költségvetési            
szerv valamely vezető állású munkatársát, a belső kontroll felelőst vagy az integritás tanácsadót             
jelölheti ki. A költségvetési szerv vezetője a részvételt az irányító szerv vezetője felé a tárgyév               
december 31-ig igazolja.” 

  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)            
Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„15. § (1) A költségvetési szerv vezetője biztosítja a belső ellenőrzés működési feltételeit. 

(2) A költségvetési szerv vezetője a belső ellenőrzési tevékenységet szervezeti egység létrehozásával            
biztosítja, amely közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének alárendelve végzi a munkáját. Ha a             
belső ellenőrzési szervezeti egység kialakítása a költségvetési szerv számára a költségvetési szerv            
tevékenységének jellege, mérete és összetétele alapján aránytalan terhet jelent, és a belső ellenőrzési             
feladatok ellátását nem befolyásolja hátrányosan, – az irányító szerv vezetőjének jóváhagyásával –            
egy fő belső ellenőr is elláthatja. 

(3) Belső ellenőrzési vezetőnek az nevezhető ki, aki jogszabályban meghatározott, legalább ötéves            
szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az ötéves szakmai gyakorlatra vonatkozó követelményt akkor is           
alkalmazni kell, ha egy fő látja el a belső ellenőrzési tevékenységet. 

(4) Központi költségvetési szervek esetében a fejezetet irányító szerv egyes ellenőrzési jogosítványait            
átruházhatja a középirányító szervre az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek tekintetében. 

(5) Az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdésében meghatározottak szerint gazdasági szervezettel nem              
rendelkező központi költségvetési szervek belső ellenőrzését a gazdasági szervezetének feladatait          
ellátó költségvetési szerv, vagy a fejezetet irányító szerv által kijelölt szerv végzi. Ettől eltérni csak a                
fejezetet irányító szerv vezetőjének írásos jóváhagyásával lehet. 

(6) A központi költségvetési szerv belső ellenőrzési egysége írásbeli megállapodás alapján belső            
ellenőrzési feladatot a költségvetési szerv vezetőjének irányítása alá tartozó költségvetési szervnél is            
elláthat. 

(7) Ha egy központi költségvetési szerv gazdasági szervezete feladatainak ellátására törvény vagy            
kormányrendelet egy másik központi költségvetési szervet jelöl ki, a belső ellenőrzését is a kijelölt              
költségvetési szerv látja el. 

(8) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetőjének irányítása alá tartozó           
költségvetési szervnél írásbeli megállapodás alapján belső ellenőrzési feladatot az irányító szerv           
gazdasági szervezetének feladatait ellátó költségvetési szerv belső ellenőrzési egysége is elláthat. 



(9) A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, és az             
irányításuk alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület, illetve a            
társulási tanács döntése alapján elláthatja 

a) az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi            
szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr; 

b) a társulás által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés            
keretében foglalkoztatott belső ellenőr. 

(10) A közös hivatalt alkotó önkormányzatok képviselő-testületeinek döntése alapján a belső           
ellenőrzést a közös hivatal jegyzője alakítja ki. 

(11) A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, és az             
irányításuk alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület, illetve a            
társulási tanács döntése alapján elláthatja központilag egy, kijelölt költségvetési szerv belső           
ellenőrzési szervezeti egysége is. 

(12) A gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szerv belső ellenőrzését a            
gazdasági szervezetének feladatait ellátó költségvetési szerv, vagy az irányító szerv által kijelölt szerv             
látja el. 

(13) Az a belső ellenőr, aki az (5), (6), (7), (8), (11) vagy a (12) bekezdés alapján egy másik központi                    
vagy önkormányzati költségvetési szerv belső ellenőrzését is ellátja, ennél a szervnél az irányító (vagy              
az általa kijelölt) szerv vagy törvényi, kormányrendeleti kijelölés alapján a költségvetési szerv            
gazdasági szervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv belső ellenőreként ugyanarra a területre           
vonatkozóan az előző vizsgálatot követő egy éven belül nem végezhet ellenőrzést.” 

  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)            
Korm. rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„16. § (1) A belső ellenőrzési tevékenység ellátása részben vagy egészben – az e rendeletben               
meghatározott feltételekkel – külső szolgáltató bevonásával is biztosítható. 

(2) A központi költségvetési szerv belső ellenőrzési tevékenységének teljes kiszervezése a fejezetet            
irányító szerv vezetőjének írásos jóváhagyásával történhet, amelyhez minisztérium, valamint a          
Miniszterelnöki Kormányiroda esetében a Hivatal elnökének előzetes véleményét is ki kell kérni. A             
gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv – a kiszervezés mellett – legalább 1 fő              
belső ellenőrt alkalmaz foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban. Ettől eltérni csak a fejezetet irányító            
szerv vezetőjének írásos jóváhagyásával lehet, amelyhez minisztérium, valamint a Miniszterelnöki          
Kormányiroda esetében a Hivatal elnökének előzetes véleményét is ki kell kérni. 

(3) Ha a minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzését külső szolgáltató            
bevonásával 

végzik, az ezzel kapcsolatos szerződés megkötéséhez ki kell kérni a Hivatal elnökének előzetes             
véleményét. A Hivatal 

elnöke a szerződéstervezet kézhezvételét követő 8 napon belül értesíti álláspontjáról a minisztériumot,            
valamint 



a Miniszterelnöki Kormányirodát. Ha a Hivatal elnökétől a fenti határidő alatt nem érkezik észrevétel,              
ezt akként kell tekinteni, hogy a Hivatal elnöke a szerződés megkötésével egyetért. 

(4) A belső ellenőrzési vezető jogosult 

a) ideiglenes kapacitás kiegészítés vagy 

b) speciális szakértelem szükségessége 

esetén külső szolgáltató bevonására javaslatot tenni a költségvetési szerv vezetőjének. 

(5) Ha a belső ellenőrzési tevékenység ellátásába részben vagy egészben külső szolgáltatót vonnak be,              
a külső szolgáltató minősített adat megismerésére csak abban az esetben jogosult, ha a külső              
szolgáltató megfelel a jogszabályokban meghatározott, minősített adat védelmére vonatkozó         
előírásoknak. 

(6) A belső ellenőrzési tevékenység (1) bekezdés szerinti megszervezésére vonatkozó írásbeli           
megállapodásban rendelkezni kell a 22. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott tevékenységek és             
kötelességek ellátásának módjáról, valamint az alvállalkozó bevonásának lehetőségéről, illetve annak          
feltételeiről. 

(7) Az (1)–(4) bekezdés szerint, megállapodás alapján belső ellenőrzést végző személynek – azon, a              
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint          
a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező személyek kivételével, akik szakmájukat a külföldi           
bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel határon átnyúló          
szolgáltatás keretében 

kívánják gyakorolni – meg kell felelnie a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági             
társaságnál belső 

ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a          
költségvetési 

szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről          
szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek, azzal, hogy a külső szolgáltató által kijelölt            
belső ellenőrzési vezetőnek legalább ötéves, jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal kell          
rendelkeznie. 

(8) A (7) bekezdést nem kell alkalmazni akkor, ha a külső szolgáltató bevonásának indoka olyan               
speciális szakértelem szükségessége, amellyel a belső ellenőr képzettsége és szakmai tapasztalata           
ellenére nem rendelkezik, mert ahhoz elengedhetetlen valamely más szakma, szakterület ismerete is. 

(9) Ha a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az             
önkormányzatok társulása, és az irányításuk alá tartozó költségvetési szerv a belső ellenőrzési            
tevékenység ellátására külső szolgáltatót is igénybe vesz, a költségvetési szerv belső ellenőrei            
kötelesek a külső szolgáltatóval és a külső szolgáltató által kijelölt személyekkel együttműködni. A             
külső szolgáltató vezetője a költségvetési szerv belső ellenőrei felett utasítási joggal nem            
rendelkezik.” 

  



A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)            
Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1a) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve, az irányító szerv által kijelölt vagy                
törvény, 

kormányrendelet által gazdasági szervezetének feladatai ellátására kijelölt szerv látja el, az ellátott            
szervre vonatkozóan külön belső ellenőrzési kézikönyvet nem kell készíteni. Az irányító szerv vagy a              
kijelölt szerv vezetője által az ellátott szerv vezetőjének egyetértésével jóváhagyott belső ellenőrzési            
kézikönyv tartalmazza 

a (2) bekezdésben meghatározottakat az ellátott költségvetési szerv vonatkozásában is.” 

  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)            
Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A belső ellenőr, illetve a belső ellenőrzési vezető tekintetében összeférhetetlenség áll fenn és              
ezért nem vehet részt bizonyosságot adót tevékenységben, ha 

a) az ellenőrzött szerv, valamint szervezeti egység vezetőjének vagy alkalmazottjának a Polgári            
Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója; 

b) korábban az ellenőrzött szerv, valamint szervezeti egység – ide nem értve a belső ellenőrzési               
egységet – tevékenységében részt vett, a jogviszony megszűnésétől számított egy éven belül; 

c) az ellenőrzéssel érintett szakterülettel vagy szervezettel közös, illetve kapcsolódó program vagy            
feladat végrehajtásában közreműködött, a program lezárását, illetve a feladat elvégzését követő egy            
éven belül, valamint az ellenőrzött időszak tekintetében, amikor az ellenőrzött területen tevékenységet            
végzett; 

d) fejezeti szintű belső ellenőrzési tevékenysége során olyan szervezetet ellenőrizne, amely           
vezetőjének munkáltatói jogköre alá tartozott, a jogviszony megszűnésétől számított egy éven belül; 

e) az adott bizonyosságot adó tevékenység tárgyilagos lefolytatása tőle egyéb okból nem várható el.” 

  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)            
Korm. rendelet 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve, az irányító szerv által kijelölt vagy                
törvény, kormányrendelet által gazdasági szervezetének feladatai ellátására kijelölt szerv látja el, a            
belső ellenőrzést ellátó szervnek a tervezés során elkülönítetten kell terveznie az irányító vagy kijelölt              
szervként, illetve a költségvetési szerv belső ellenőreként végzett ellenőrzéseket. Azon ellenőrzési           
tevékenységek tervezésébe, amelyeket irányító vagy kijelölt szerv belső ellenőreként lát el, be kell             
vonnia az ellátott szervet, továbbá az ennek eredményeként elkészített stratégiai és éves ellenőrzési             
tervét az ellátott költségvetési szerv vezetőjének kell jóváhagynia.” 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)            
Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(1) A belső ellenőrzési vezető – a 34. § (1) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével –              
minden egyes ellenőrzés lefolytatásához megbízólevél aláírásával kijelöli a vizsgálatvezetőt, az          
ellenőrzéseket lefolytató belső ellenőröket és szükség esetén az ellenőrzésben részt vevő szakértőket.            
Vizsgálatvezetőnek az jelölhető ki, aki legalább kétéves, jogszabályban meghatározott szakmai          
gyakorlattal rendelkezik. Szakértőnek az adott költségvetési szerv alkalmazottja is kijelölhető a 20.            
§-ban a belső ellenőrökre meghatározott összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével.” 

  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)            
Korm. rendelet 35. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve, az irányító szerv által kijelölt vagy                
törvény, kormányrendelet által gazdasági szervezetének feladatai ellátására kijelölt szerv látja el, a            
költségvetési szerv vezetője alatt az ellátott szerv vezetőjét kell érteni azon ellenőrzések végrehajtása             
esetén, ahol az irányító vagy kijelölt szerv belső ellenőre az ellátott szerv belső ellenőreként jár el.” 

  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)            
Korm. rendelet 49. § (3a) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3a) A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által              
alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló          
ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig – a             
képviselő-testület elé terjeszti 

jóváhagyásra. 

(4) A fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője kidolgozza, és a fejezetet irányító szerv              
vezetőjének jóváhagyását követően megküldi a tárgyévet követő év április 15-ig az államháztartásért            
felelős miniszternek a fejezetet irányító szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési            
szervek éves ellenőrzési jelentései – belefoglalva a fejezetet irányító szerv éves ellenőrzési jelentését             
is – alapján összeállított összefoglaló éves ellenőrzési jelentést.” 

  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)            
Korm. rendelet 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„53. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szervek és a nemzetiségi önkormányzati költségvetési             
szervek esetében a 11. § (2) bekezdésében, a 21. § (5) bekezdésében, a 22. § (4) bekezdésében, a 23.                   
§-ban, a 32. § (1), (2), (5) és (6) bekezdésében, valamint a 49. § (2), (4) és (5) bekezdésében                   
meghatározottakat nem kell alkalmazni. 

(2) A központi költségvetési szervek esetében a belső ellenőrzési vezető a 14. § (1) bekezdésében, a                
32. § (1) bekezdésében, és a 49. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat a fejezetet              
irányító szerv vezetője és a fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője mellett – a költségvetési               
szerv vezetőjének jóváhagyásával – a szakmai irányító szerv kérésére a szakmai irányító fejezetet             
irányító szerv vezetője, valamint a szakmai irányító fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője             
részére is megküldi.” 



A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)            
Korm. rendelet a következő 64. §-sal egészül ki: 

„64. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az államháztartási kontrollokkal összefüggő           
módosításáról szóló 342/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (2) bekezdés d) pontját              
2020. július 1-jétől kell alkalmazni.” 

  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)            
Korm. rendelet 

1. 14. § (3) bekezdésében az „a minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda által a              
tárgyévben végzett,” szövegrész helyébe az „a tárgyévben végzett, 13. § (1) bekezdése szerinti”             
szöveg, 

2. 23. § (3) bekezdésében a „16. § (8)” szövegrész helyébe a „16. § (3)” szöveg, 

3. 31. § (7) bekezdésében a „16. § (8)” szövegrész helyébe a „16. § (3)” szöveg, 

4. 32. § (2) bekezdésében a „november 15-ig” szövegrész helyébe az „október 31-ig” szöveg, 

5. 32. § (6) bekezdésében a „16. § (8)” szövegrész helyébe a „16. § (3)” szöveg, 

6. 52. § (6) bekezdésében a „szeptember 15-ig” szövegrész helyébe az „augusztus 15-ig” szöveg, 

7. 60. §-ában az „e) pontja” szövegrész helyébe a „d) pontja” szöveg 

lép. 

Hatályát veszti a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló           
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

1. 1. § (2) bekezdés c) pontja, 

2. 12. alcíme, 

3. 52. § (5) bekezdése. 

2. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet            
módosítása 

20. § A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 

1. 1. melléklete az 1. melléklet és 

2. 3. melléklete a 2. melléklet 

szerint módosul. 

  

Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba. 



  

MK.220. 

A Kormány 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete a fővárosi és megyei kormányhivatalok            
működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 

  

3. Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási         
rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása 

3. § (1) Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási           
rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (2) bekezdésében az „a                
fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatóságaként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal           
(a továbbiakban járási hivatal)” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és             
megyei kormányhivatal (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság)” szöveg lép. 

(2) Az R2. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(3) Hatályát veszti az R2. 

a) 4. § (3) bekezdésében a „járási hivatali” és a „járási hivatallal” szövegrész, 

b) 3. számú melléklet I 17–26. Ingatlanra bejegyzett jogok és tények pont 13. alpontjában a               
„fellebbezés és” szövegrész. 

  

10. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)            
Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) I. Fejezete a következő 6. §-sal egészül ki: 

„6. § Nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására, ha a jognyilatkozat érvényességét bírósági vagy             
közjegyzői eljárásban elbírálták, vagy a közjegyző előtt a hagyatéki eljárás folyamatban van.” 

  

Az R8. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A szülőket tájékoztatni kell arról, hogy a (2) bekezdésben meghatározott megállapodásukat közös             
megegyezéssel módosíthatják.” 

  

Az R8. a 26/C. §-át követően a következő alcím címmel és 26/D. §-sal egészül ki: 

„A tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell vagy hirdetési tevékenység keretében történő           
foglalkoztatásának bejelentésével összefüggő gyámhatósági feladatok 



26/D. § (1) A gyámhivatal a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési             
tevékenység keretében történő foglalkoztatásának bejelentését követően ellenőrzi a bejelentésben         
foglaltakat, és meghallgatja a Gyvt. 128. § (1) bekezdésében meghatározott személyeket. 

(2) A gyámhivatal megtiltja a foglalkoztatást, ha az ellentétes a gyermek érdekével. 

(3) Ha a gyámhivatal a gyermek foglalkoztatásának kezdő időpontját követően szerez tudomást olyan             
tényről, amely alapján a foglalkoztatás a gyermek érdekével ellentétes, haladéktalanul felhívja           
hatósági ellenőrzés lefolytatására a munkaügyi ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező szervet.” 

  

Az R8. 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az örökbefogadhatónak nyilvánítás kérdésében a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében          
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban: kijelölt           
gyámhivatal) – ha nem indult a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per – soron kívül jár el.” 

  

Az R8. 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A települési önkormányzat jegyzője az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születése            
esetén tájékoztatja az anyát arról, hogy 

a) a gyermek érdekében a családi jogállás rendezése milyen módon biztosítható, és 

b) a kiskorú apa apai elismerő nyilatkozatának felvételére a Gyár. 22. § (2) bekezdés b) pontja alapján                 
bármely gyámhivatal illetékes, valamint, hogy az apai elismerő nyilatkozatot anyakönyvvezető,          
bíróság vagy közjegyző előtt is meg lehet tenni, ha van olyan férfi, aki a gyermeket magáénak                
elismeri.” 

  

Az R8. 61/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„61/A. § (1) A gyámhivatal 

a) egyedülálló apaként történő örökbefogadás esetén a gyermek számára az örökbefogadást           
engedélyező határozatban [46. § (1) bekezdés f) pontja], 

b) ha az örökbefogadás felbontása révén az örökbefogadás csak az örökbe fogadó anya             
vonatkozásában szűnik meg, a gyermek számára képzelt személyt állapít meg anyaként. 

(2) A települési önkormányzat jegyzője 

a) a hazai anyakönyvezést végző hatóság megkeresésére a külföldön született és honosított gyermek             
vagy nagykorú személy számára és 

b) az anya adatai nélkül anyakönyvezett személy számára képzelt személyt állapít meg anyaként.” 

  



Az R8. 91/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A gyámhivatal a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról szóló, véglegesítő            
záradékkal ellátott határozatot a véglegessé válást követően közli a családtámogatási feladatkörében           
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal (a továbbiakban: családtámogatási feladatkörében eljáró          
kormányhivatal).” 

  

Az R8. 91/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„91/F. § Ha a nevelési-oktatási intézmény vezetője jelzi a család- és gyermekjóléti központnak, hogy              
az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek igazolatlanul mulasztott óvodai nevelési           
napjainak száma az adott nevelési évben elérte az ötöt, vagy a gyermek (fiatal felnőtt) igazolatlanul               
mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanítási évben elérte a tízet, a család- és               
gyermekjóléti központ 

a) nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a jelzést a           
gyermekvédelmi szakszolgálat számára a gyám tájékoztatása és a gyámi tevékenység szakmai           
segítése, ellenőrzése érdekében, 

b) az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a családi pótlék jogosultja nem a szociális                 
intézmény vezetője, büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka vagy a javítóintézet igazgatója,         
levélben tájékoztatja a családi pótlék jogosultját az adott nevelési évben a huszadik óvodai nevelési              
napnak vagy az adott tanítási évben az ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás igazolatlan            
elmulasztásának 91/G. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogkövetkezményeiről.” 

  

Az R8. 104. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Ha az érdemi határozat elleni jogorvoslati kérelemben a megyei, fővárosi gyermekvédelmi            
szakértői bizottság szakmai véleményének felülvizsgálatát kérték, a gyámhivatal a keresetlevél          
kézhezvételét követően a szakmai vélemény felülvizsgálata érdekében megkeresi az országos          
gyermekvédelmi szakértői bizottságot. A gyámhivatal az országos gyermekvédelmi szakértői         
bizottság szakmai véleményét haladéktalanul továbbítja a közigazgatási perben illetékes bíróság          
részére.” 

  

Az R8. 

a) 21. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és a) pontjában, 21. § (2) bekezdésében, 21. § (3) bekezdés                  
a) és b) pontjában, 21. § (4) bekezdésében, 26/C. § (1) és (2) bekezdésében, 60. § (1) bekezdésében,                  
61. § (3) bekezdésében és 61/B. §-ában a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „települési             
önkormányzat jegyzője” szöveg, 

b) 21. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és 61. § (1) bekezdésében a „gyámhivatal” szövegrészek               
helyébe a „települési önkormányzat jegyzője” szöveg, 

c) 26/C. § (1) bekezdésében a „gyámhivatallal” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat            
jegyzőjével” szöveg, 



d) 26/C. § (2) bekezdésében a „gyámhivatalnak” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat            
jegyzőjének” szöveg, 

e) 60. § (2) és (3) bekezdésében a „gyámhivataltól” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat              
jegyzőjétől” szöveg, 

f ) 73. § (1) bekezdés h) pontjában a „gyámhivatalnak” szövegrész helyébe a „Magyar              
Államkincstárnak” szöveg, 

g) 91/B. § (5) bekezdésében, 91/D. § (6) bekezdésében, 91/J. § (1) bekezdésében és 130/A. § (1b)                 
bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg, 

h) 91/C. § (4) bekezdésében, 91/D. § (2) bekezdésében és 130/A. § (1d) bekezdésében a „járási                
hivatallal” szövegrész helyébe a „kormányhivatallal” szöveg, 

i) 91/D. § (4) bekezdés c) pontjában és 91/J. § (2) bekezdés b) pontjában a „járási hivatalt” szövegrész                  
helyébe a „kormányhivatalt” szöveg, 

j) 91/G. § (2) bekezdés b) pontjában a „járási hivatalnál” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnál”              
szöveg, 

k) 91/G. § (3) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg, 

l) 146. § (5) bekezdésében a „végszámadást elfogadó határozata” szövegrész helyébe a            
„végelszámolásról hozott döntése” szöveg, 

m) 154. § (2) bekezdés a) pontjában a „betétben” szövegrész helyébe az „ügyvédi letétben” szöveg, 

n) 164. §-ában az „– a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság útján –” szövegrész helyébe a „–                
felügyeleti szerv útján –” szöveg lép. 

(11) Hatályát veszti az R8. 

a) 5/A. §-a, 

b) 21. § (3) bekezdésében a „vagy a gyámhivatal” szövegrész, 

c) 26/C. § (1) bekezdésében a „gyámhivatali” szövegrész, 

d) 33/A. §-a, 

e) 91/B. § (3) bekezdése, 

f ) 97/A. §-a, 

g) 133. § (1) bekezdés b) pontja, 

h) 156. § (2) bekezdés c) pontja, 

i) 158. § (5) bekezdésében a „határozattal” szövegrész, 

j) 172. § (3) bekezdése. 



  

14. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és           
a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló            
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása 

A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a           
személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló           
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 11/E. § (1) és (2) bekezdése helyébe a                
következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Az újonnan létrejött bölcsőde, mini bölcsőde és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény –             
kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – vezetője az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba           
történő véglegessé vált bejegyzését követően, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a           
javítóintézet vezetője az intézménynek a Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő           
bejegyzését követően, a köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) honlapján keresztül           
kezdeményezi az intézmény számára az intézmény hatjegyű 

köznevelési azonosítójának kiadását, és egyidejűleg megküldi az Oktatási Hivatal számára a bölcsőde,            
mini bölcsőde és a gyermekvédelmi szakellátási intézmény – kivéve a területi gyermekvédelmi            
szakszolgálat – esetében a szolgáltatói nyilvántartásra történő bejegyzésről szóló véglegessé vált           
határozatot, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a javítóintézet esetében az intézmény           
egységes szerkezetű alapító okiratát és a törzskönyvi nyilvántartásba vételről szóló határozatot. 

(2) Az új bölcsőde, mini bölcsőde és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény – kivéve a              
területi gyermekvédelmi szakszolgálat – vezetője a bölcsőde, mini bölcsőde és a gyermekvédelmi            
szakellátási intézmény – kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – szolgáltatói nyilvántartásba           
történő bejegyzésének véglegessé válását, az új területi gyermekvédelmi szakszolgálat, javítóintézet          
vezetője az intézménynek a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről szóló határozat          
kézhezvételét követő öt napon belül, a KIR honlapján 

keresztül megadja 

a) az intézmény fenntartójának hivatalos nevét, székhelyének címét, képviseletére jogosult személy           
nevét, beosztását, elérhetőségeit, 

b) az új bölcsőde, mini bölcsőde és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény – kivéve a területi               
gyermekvédelmi szakszolgálat – ágazati azonosítóját, 

c) az új bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet 

ca) hivatalos nevét és székhelyének címét, 

cb) intézményvezetője nevét, elérhetőségeit, 

cc) azon feladatellátási helyének (telephelyének) esetében, ahol legalább 1 fő pedagógus           
munkakörben való foglalkoztatása történik, a feladatellátási hely (telephely) hivatalos nevét, címét,           
szolgáltató tevékenység formáját, kapcsolattartójának nevét, elérhetőségeit, a pedagógus        
munkakörben foglalkoztatottak létszámát, továbbá ágazati azonosítóját, ha az különbözik az          
intézmény ágazati azonosítójától.” 

(2) Az R12. 11/E. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(4) Változásbejelentéskor az (1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az             
intézményvezető a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény – kivéve a            
területi gyermekvédelmi szakszolgálat – esetén az adatmódosításról szóló, véglegessé vált határozatot,           
a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, javítóintézet módosított alapító okiratát, illetve a bejelentés           
okát tartalmazó döntést küldi meg postai úton az Oktatási Hivatalnak, ha az a (2) bekezdésben               
meghatározott adatokban változást eredményez.” 

  

42. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint           
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása 

  

44. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság            
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása 

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság           
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R32.) 2.             
§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § (1) A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási ügyekben általános hatóságként jár el a települési               
önkormányzat jegyzője, illetve a gyámhivatal. A gyámhivatal az e rendeletben meghatározott           
kivételekkel ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a gyámhatóság hatáskörébe utal. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az e rendeletben meghatározott ügyekben a gyámhatósági feladatokat             
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal látja el. 

(3) A települési önkormányzat jegyzőjének a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben a            
fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv a gyermekvédelmi és gyámügyi            
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal. A gyámhivatal gyermekvédelmi és          
gyámügyi hatósági ügyeiben felügyeleti szerv a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró           
fővárosi és megyei kormányhivatal. 

(4) A fővárosi és megyei kormányhivatalnak a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben a             
miniszter a felügyeleti szerv.” 

(2) Az R32. 3. § (1) bekezdése a következő a) és b) ponttal egészül ki: 

(A települési önkormányzat jegyzője) 

„a) nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 

b) a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében megállapítja a gyermek családi és utónevét,” 

  

Az R32. 3. § (1) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki: 

(A települési önkormányzat jegyzője) 



„j) hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való              
részvételéhez, 

k) megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait,” 

  

Az R32. 3. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) A települési önkormányzat jegyzője az (1) bekezdés a)–b) és j)–k) pontja szerinti ügyekben              
hozott határozatát 

megküldi a gyámhivatalnak.” 

(5) Az R32. 6. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A gyámhivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében) 

„a) kiskorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,” 

(6) Az R32. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a            
továbbiakban: 

örökbefogadási ügyben kijelölt gyámhivatal) az örökbefogadással kapcsolatban 

a) dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról, 

b) felveszi, elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke            
ismeretlen 

személy általi örökbefogadásához, 

c) dönt az örökbefogadás engedélyezéséről, az utánkövetésről, és intézkedik a titkolt terhességből            
született 

gyermek iratainak az örökbefogadó szülő részére történő kiadásáról, 

d) dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról, 

e) pert indíthat, illetve kezdeményezhet a gyermek örökbefogadásának felbontása iránt, 

f ) kérelemre felvilágosítást adhat a Ptk. 4:135. § (1) bekezdése és 4:136. §-a szerinti adatokról.” 

  

Az R32. 9. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A gyámhivatal a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban) 

„j) a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő            
foglalkoztatásának bejelentése esetén ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat,” 



  

Az R32. 13. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal) 

„c) másodfokú hatósági jogkört gyakorol a települési önkormányzat jegyzőjének a gyermekvédelmi és            
gyámügyi hatósági ügyeiben, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer elégtelen működése esetén          
megteszi a Gyvt. 17. § (4) és (5) bekezdésében foglalt intézkedéseket,” 

  

Az R32. 23. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(15) A megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének elengedésére,           
csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a Magyar Államkincstár          
központi szerve jár el.” 

  

Az R32. 

a) 1/A. §-ában a „gyámhivatalt” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat jegyzőjét” szöveg, 

b) 12. § (1) bekezdésében és 21. § (4) bekezdésében a „Budapest Főváros Kormányhivatala              
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. Kerületi Hivatala” szövegrész helyébe a           
„gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg, 

c) 12. § (2) bekezdésében a „Csongrád Megyei Kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi            
feladatkörében eljáró Szegedi Járási Hivatala” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi és gyámügyi           
feladatkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal” szöveg, 

d) 22. § (2) bekezdés b) pontjában az „apai elismerő nyilatkozat” szövegrész helyébe a „kiskorú apa                
apai elismerő nyilatkozatának” szöveg 

lép. 

  

Hatályát veszti az R32. 

a) 6. § b) pontja, c) pont ca) alpontja és f) pontja, 

b) 9. § k) pontja, 

c) 11/B. §-a, 

d) 19. §-a, 

e) 23. § (2) bekezdés a) pontjában az „elsőfokú” szövegrész. 

  



45. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló            
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.            
(XII. 23.)Korm. rendelet (a továbbiakban: R33.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § A Kormány 

a) a sajátos építményfajták, 

b) a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint 

a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendeletben        
meghatározott hatósági ügyek, 

c) a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló           
289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott építmények hatósági              
ügyeinek, 

d) az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint           
nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági         
eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az          
Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm.            
rendeletben (a továbbiakban: OAH r.) meghatározott építésügyi hatósági ügyek, valamint 

e) műemlék jókarbantartási ügyek kivételével az építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános           
építésügyi hatóságként az építmények, építési tevékenységek tekintetében a fővárosi és megyei           
kormányhivatalt (a továbbiakban: építésügyi hatóság) jelöli ki.” 

  

Az R33. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § A Kormány a sajátos építményfajták és az OAH r.-ben foglalt kivétellel, az építésfelügyeleti               
hatósági feladatokra a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: építésfelügyeleti hatóság)           
jelöli ki.” 

  

Az R33. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság kormánytisztviselői létszámát úgy kell           
meghatározni, hogy a hatósági tevékenység folyamatos végzése biztosított legyen, valamint az           
építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságnak a (2) bekezdésben meghatározott foglalkoztatási          
feltételekkel rendelkező kormánytisztviselőt kell foglalkoztatnia.” 

  

Az R33. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági kormánytisztviselő kizárólag építésügyi és          
építésfelügyeleti hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatkört láthat el.” 



(5) Az R33. 4. § (4c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4c) Az építésügyi hatósági, az építésfelügyeleti hatósági, valamint a műemlékekkel és a műemléki             
érték védelmével kapcsolatos építésügyi hatósági munkakört ellátó kormánytisztviselő építésügyi         
hatósági, építésfelügyeleti hatósági és örökségvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatkört is          
elláthat, ha a feladat ellátásához az e rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkezik.” 

  

Az R33. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) Ha az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági munkakör betöltéséhez a kormánytisztviselő           
végzettségét igazoló oklevélből a szakirányú végzettség e rendelet alapján nem állapítható meg, akkor             
az oklevél szakirányúságáról, egyenértékűségéről a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki            
Kamara által létrehozott bizottság dönt.” 

  

Az R33. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az építésügyi hatóságnál foglalkoztatott kormánytisztviselőnek szakmai gyakorlattal nem kell          
rendelkeznie, azonban az építésügyi vizsga letételéig döntéshozó, kiadmányozó munkakört nem          
tölthet be.” 

  

Az R33. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott kormánytisztviselőnek szakmai gyakorlattal nem         
kell rendelkeznie, azonban az építésügyi vizsga letételéig döntéshozó, kiadmányozó munkakört nem           
tölthet be.” 

  

Az R33. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatósági           
feladatellátás vezetőjének feladatai tekintetében kiadmányozásra kizárólag olyan kormánytisztviselő        
kaphat jogosultságot, aki legalább három év köztisztviselőként, állami tisztviselőként vagy          
kormánytisztviselőként építésügyi igazgatási vagy örökségvédelmi igazgatási területen megszerzett        
gyakorlati idővel rendelkezik.” 

  

Az R33. 13. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A 2020. február 29-ig első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi             
hatáskört gyakorló járásszékhely települési önkormányzat jegyzője, a fővárosi kerületi         
önkormányzat jegyzője, valamint a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület          
tekintetében a fővárosi főjegyző (a továbbiakban együtt: járásszékhelyi jegyző) a 2020. február            
29. napján folyamatban lévő papíralapú ügyek iratait az általános közigazgatási rendtartásról           
szóló 2016. évi CL. törvény 17. §-a alapján az iratok kezelésére vonatkozó jogszabályoknak             
megfelelő bontásban haladéktalanul megküldi, valamint az építésügyi hatósági engedélyezési         



eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben lévő valamennyi ügyet az         
alkalmazásban csoportosan átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező építésügyi         
hatósághoz. Folyamatban lévő ügynek kell tekinteni az érdemi döntéssel le nem zárt, a végre              
nem hajtott kötelezettséget elrendelő döntést tartalmazó, valamint a hatályos építési vagy           
bontási engedélyt tartalmazó ügyet. 

(4) A 2013. január 1. és 2020. február 29. napja között lezárt iratok őrzéséről a járásszékhelyi                
jegyző gondoskodik az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló          
rendelet szerinti egységes irattári terv, valamint az önkormányzati hivatal iratkezelési          
szabályzata alapján. Az építésügyi hatóság kérésére a lezárt iratokat a járásszékhelyi jegyző            
köteles három napon belül átadni az építésügyi hatóságnak. 

(5) A 2020. február 29-ig az első fokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó              
fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal valamennyi építésügyi és           
építésfelügyeleti ügy iratát átadja az építésügyi hatóságnak.” 

  

Az R33. 2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

  

Az R33. 

a) 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 7. § (1)–(4) bekezdésében és 8. § (3) bekezdésében a                 
„köztisztviselő és állami tisztviselő” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselő” szöveg, 

b) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe a „2. mellékletben”               
szöveg, 

c) 4. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „köztisztviselő vagy az állami tisztviselő” szövegrész                
helyébe a „kormánytisztviselő” szöveg, 

d) 6. §-ában a „köztisztviselőnek és állami tisztviselőnek” szövegrész helyébe a           
„kormánytisztviselőnek” szöveg, 

e) 7. § (3) bekezdésében a „köztisztviselőnek és az állami tisztviselőnek” szövegrész helyébe a              
„kormánytisztviselőnek” szöveg, 

f ) 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „köztisztviselője vagy állami tisztviselője” szövegrész              
helyébe a „kormánytisztviselője” szöveg, 

g) 13. § (2) bekezdésében az „A járásszékhely települési önkormányzat jegyzője kérésére a lezárt              
iratokat a jegyző köteles három napon belül átadni a járásszékhely települési önkormányzat            
jegyzőjének.” szövegrész helyébe az „Az építésügyi hatóság kérésére a lezárt iratokat a jegyző köteles              
három napon belül átadni az építésügyi hatóságnak.” szöveg, 

h) 4. mellékletében a „köztisztviselő vagy az állami tisztviselő végzettségét igazoló oklevélből a             
szakirányú kredittartalom, illetve a külön jogszabályban meghatározott munkakört megalapozó         
képzettségi szint – jogszabály alapján – nem állapítható meg, akkor a köztisztviselőnek vagy az állami               
tisztviselőnek” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselő végzettségét igazoló oklevélből a szakirányú          



kredittartalom, illetve a 2. mellékletben meghatározott munkakört megalapozó képzettségi szint –           
jogszabály alapján – nem állapítható meg, akkor a kormánytisztviselőnek” szöveg, 

i) 5. mellékletében a „köztisztviselőnek vagy állami tisztviselőnek” szövegrész helyébe a           
„kormánytisztviselőnek” szöveglép. 

  

Hatályát veszti az R33. 

a) 3/B. § (1) bekezdésében az „első fokon” szövegrész, 

b) 4. § (3) bekezdésében a „járásszékhely település jegyzőjére, a fővárosi kerület jegyzőjére, a járási               
(fővárosi kerületi) hivatal vezetőjére, a” szövegrész, 

c) 4. § (4a) és (4b) bekezdése, 

d) 5. § (2) és (3) bekezdése, 

e) 1. melléklete, 

f ) 7. melléklete. 

  

68. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm.             
rendelet módosítása 

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a              
továbbiakban: R45.) 4. § (3) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelemben – a Szolgtv.-ben meghatározottakon túl            
– meg kell jelölni, illetve csatolni kell:] 

„j) élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve          
állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozatát arról,           
hogy a vásár vagy a piac területén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében            
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatal, továbbá növény- és talajvédelmi           
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal részére állandó jelleggel ingyenes          
helyiséghasználatot biztosít.” 

(2) Az R45. 4/B. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt             
megküldi:) 

„a) a népegészségügyi, valamint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró         
fővárosi 

és megyei kormányhivatal járási hivatalának, illetve a növény- és talajvédelmi, valamint           
fogyasztóvédelmi 



feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,” 

(3) Az R45. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A vásárok és piacok, valamint a bevásárlóközpontok üzemeltetésére e rendeletben előírt feltételek             
meglétét a jegyző a 4. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva ellenőrzi. A jegyzőn              
kívül a vásárok és piacok, illetve a bevásárlóközpontok működésére, az ott végzett kereskedelmi             
tevékenységre, forgalomba hozott termékekre vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések        
betartását a népegészségügyi, valamint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében        
eljáró a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a fogyasztóvédelmi,            
munkavédelmi, valamint munkaügyi hatósági hatáskörében eljárva a fővárosi és megyei          
kormányhivatal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, továbbá a kereskedelmi feladatkörében eljáró           
Budapest Főváros Kormányhivatala a külön jogszabályban foglalt hatáskörükben eljárva jogosultak          
ellenőrizni, illetve hatósági jogkörüket gyakorolni. A 2. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott             
kötelezettség teljesítését és a biztonsági tervben foglaltak megfelelőségét a vásár, piac fekvése szerint             
illetékes katasztrófavédelmi szerv jogosult ellenőrizni.” 

  

Hatályát veszti az R45. 9/A. §-ában a „járási (fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész. 

  

73. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása 

Hatályát veszti a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet „I.              
Általános követelmények” pont 2. alpontjában az „első fokú” szövegrész. 

  

75. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.           
rendelet módosítása 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a            
továbbiakban: R47.) 6. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2a) A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal             
együtt elektronikus úton megküldi 

„a) állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédő szer és hatóanyagai           
forgalmazása esetén, az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a          
növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés         
kérdésében 

aa) állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmény       
hatóanyagainak forgalmazása vonatkozásában az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi       
hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, 

ab) állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal          
élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalának (a        
továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal),        
növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró            



fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró           
kormányhivatal); 

b) élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék         
forgalmazása esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási         
hivatalnak, termésnövelő anyag forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró           
kormányhivatalnak.” 

  

Az R47. 

a) 6. § (2b) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi feladatkörében            
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi feladatkörében          
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak” szöveg, 

b) 9. § (3) bekezdésében a „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatallal” szövegrész              
helyébe a „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatallal” szöveg, 

c) 27. § (4) bekezdésében a „járási (fővárosi kerületi) hivatallal” szövegrész helyébe az „állami              
adóhatósággal” szöveg 

lép. 

  

Hatályát veszti az R47. 

a) 7/A. § (1) bekezdése, 

b) 3/a. melléklete. 

  

  

76. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi            
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és       
közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása 

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi           
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük        
részletes szabályairól szóló 

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 

a) 11. melléklete a 12. melléklet szerint, 

b) 14. melléklete a 13. melléklet szerint, 

c) 15. melléklete a 14. melléklet szerint, 

d) 16. melléklete a 15. melléklet szerint 



módosul. 

  

77. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a         
szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet          
módosítása 

  

Hatályát veszti a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a          
szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 11. §            
(2) bekezdés a) pontja. 

  

86. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.)            
Korm. rendelet módosítása 

  

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm.            
rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A jegyző az engedély tárgyában                
hozott határozatot közli a fogyasztóvédelmi hatósággal.” 

  

98. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló          
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása 

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 353/2011. (XII. 30.)           
Korm. rendelet (a továbbiakban: R60.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § E rendeletet a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, az önkormányzati            
társulások, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerinti térségi fejlesztési           
tanácsok (a továbbiakban együtt: önkormányzat), a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek           
nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok és az ilyen gazdasági            
társaságok 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok, a Magyarország gazdasági stabilitásáról          
szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 10/F. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel a               
kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-nál kisebb önkormányzati          
tulajdonban álló gazdasági társaság és a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság            
100%-nál kisebb tulajdonában álló gazdasági társaság (a továbbiakban: önkormányzati tulajdonú          
gazdasági társaság), valamint a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek minden olyan           
adósságot keletkeztető ügyletére és kezesség-, illetve garanciavállalására (az 1. és 2. alcím            
alkalmazásában a továbbiakban együtt: ügylet) alkalmazni kell, amelyhez a Gst. szerint a Kormány             
vagy az államháztartásért felelős miniszter hozzájárulása szükséges.” 

  

Az R60. 6. § (2) bekezdése a következő d)–f) ponttal egészül ki: 



„d) az ügylet létrehozására vonatkozó önkormányzati döntés, az önkormányzat kérelme és azok            
mellékletei megfelelnek-e a jogszabályokban előírtaknak, 

e) az ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás           
létrehozását eredményezi-e, és 

f ) kezesség-, illetve garanciavállalás esetén – a Gst.-ben foglalt kivételekkel – az megfelel-e az               
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. §-ában foglalt szabályozásnak.” 

  

Az R60. 3/A. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép: 

„3/A. A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzat           
tulajdonban álló gazdasági társaság és az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló            
gazdasági társaság, valamint a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő,           
100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és a 100%-os önkormányzati           
tulajdonban álló gazdasági társaság 100%-nál kisebb tulajdonában álló gazdasági társaság adósságot           
keletkeztető ügyletének engedélyezése” 

  

Az R60. 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az 1. § szerinti önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság adósságot keletkeztető ügyletének            
megkötéséhez a Gst. 10/E. §-a alapján szükséges, illetve a Gst. 10/F. § (2) bekezdése alapján kérhető                
hozzájárulás iránti kérelmet a Gst. 10/E. § (1) bekezdése szerinti önkormányzat a kincstár által              
üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül, legkésőbb az 5. § (2) bekezdésében meghatározott           
határidőig nyújtja be.” 

  

Az R60. 11/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az Igazgatóság a rendelkezésére álló adatok alapján a benyújtást követő 8 napon belül              
véleményezi, hogy 

a) a gazdasági társaság ügylete a benyújtott dokumentumok alapján megfelel-e a Gst. 10/E. § (2)               
bekezdésében foglalt előírásoknak, és 

b) a kérelem és azok mellékletei megfelelnek-e a jogszabályokban előírtaknak.” 

  

Az R60. a következő 13. §-sal egészül ki: 

„13. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes           
kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését         
megelőzően indított ügyletek esetében az ügyletek indításakor hatályos szabályozást kell alkalmazni.” 

  



Az R60. 

a) 5. § (2) bekezdésében a „november 10-éig” szövegrész helyébe a „november 5-éig” szöveg,              
valamint a „november 30-áig” szövegrész helyébe a „november 15-éig” szöveg, 

b) 6. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „véleményezi” szövegrész helyébe a „megvizsgálja”             
szöveg, 

c) 6. § (4) bekezdésben a „fővárosi és megyei kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a             
„minisztereknek” szöveg, 

d) 9. § (1) bekezdés c) pontjában „a fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe „az               
Igazgatóság” szöveg, 

e) 9. § (1b) bekezdésében a „7. § (1) bekezdés c)” szövegrész helyébe a „6. § (2) bekezdés f )” szöveg, 

f ) 10. § (1) bekezdésében a „7. § (1) bekezdés b)” szövegrész helyébe a „6. § (2) bekezdés e)”                    
szöveg, 

g) 10. § (2) bekezdésében a „7. § (1) bekezdés c)” szövegrész helyébe a „6. § (2) bekezdés f )”                    
szöveg, 

h) 11/B. § (4) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „helyi              
önkormányzatokért felelős miniszternek” szöveg 

lép. 

  

Hatályát veszti az R60. 

a) 7. §-a, 

b) 8. § (1) bekezdésében a „ , valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész, 

c) 9. § (1a) bekezdése, 

d) 11/C. §-a. 

  

101. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet            
módosítása 

Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.            
rendelet 

a) 7. §-a, 

b) 1. melléklet 15. és 16. pontja. 

  



107. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.            
rendelet módosítása 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a             
továbbiakban: 

R64.) 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az illetékes tankerületi központ a köznevelési intézmény körzethatárai, a települési           
önkormányzat vagy az önkormányzati társulás székhelye szerinti település jegyzője az óvodai felvételi            
körzethatárok megállapításáról vagy megváltoztatásáról szóló döntést követő tizenöt napon belül a           
körzethatárokat tartalmazó döntést megküldi a KIR-be, és megadja a következő adatokat: 

a) a tankerületi központ vagy polgármesteri hivatal nevét, irányítószámát, a település nevét és a              
közterület címét, 

b) a beküldő felelős személy nevét, beosztását, elérhetőségeit.” 

  

Az R64. 38/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„38/A. § (1) A Kormány 

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki az Nkt. 38. § (7) bekezdésében meghatározott, az                
érettségi vizsga vizsgabizottsága, valamint a független vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat          
elbírálására, valamint az Nkt. 39. § (3) bekezdésében, 93. §-ában, 

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti           
járási hivatalát, Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi            
Járási Hivatalát, Budapest területére kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalának         
V. Kerületi Hivatalát jelöli ki az Nkt. 21. § (2), (4a), (9) bekezdésében és 32. § (2) bekezdésében, 23.                   
§ (3) és (6) bekezdésében, 30. § (5) bekezdés c) pontjában, 33. § (1) és (5) bekezdésében, 34. § (1), (2)                     
és (3) bekezdésében, 45. § (9) bekezdésében, 50. § (8) és (9) bekezdésében, 58. § (5) bekezdésében,                 
72. § (4) bekezdésében, 77. § (4) bekezdésében, 79. § (2) és (6) bekezdésében, 83. § (2) bekezdés e)                   
pontjában, 84. § (6) bekezdésében foglalt, a köznevelési feladatokat ellátó hatóság feladatainak            
ellátására. 

  

A megyeszékhely szerinti járási hivatalok hatósági és törvényességi ellenőrzési eljárásával és           
döntésével összefüggésben a felügyeleti szerv számára a központi államigazgatási szervekről,          
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvényben (a              
továbbiakban: Ksztv.) meghatározott jogköröket a miniszter gyakorolja.” 

  

Az R64. 38/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Kormány a kormányhivatalt jelöli ki az Nkt. 21. § (2), (4a), (9) bekezdésében, 23. § (3) és (6)                    
bekezdésében, 32. § (2) bekezdésében, 33. § (1) és (5) bekezdésében, 34. § (1), (2) és (3)                 
bekezdésében, 38. § (7) bekezdésében, 39. § (3) bekezdésében, 45. § (9) bekezdésében, 58. § (5)                
bekezdésében, 72. § (4) bekezdésében, 77. § (4) bekezdésében, 79. § (2) és (6) bekezdésében, 83. §                 



(2) bekezdés e) pontjában, 84. § (6) bekezdésében, 93. §-ában a köznevelési feladatokat ellátó hatóság               
feladatainak ellátására. 

(2) A kormányhivatal hatósági és törvényességi ellenőrzési eljárásával és döntésével összefüggésben a            
felügyeleti szerv számára a Ksztv.-ben meghatározott jogköröket a miniszter gyakorolja.” 

  

Az R64. 

a) 1. § (2) bekezdés 17. pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében              
eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: megyeszékhely          
szerinti járási hivatal)” szövegrész helyébe a „köznevelési feladatkörében eljáró fővárosi és megyei            
kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg, 

b) 7. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében, 13. § (2) bekezdés b) pontjában, 26. § (3)                   
bekezdésében, 37/B. § (4) bekezdésében, 37/O. § (6) bekezdésében, IV. fejezet címében, 38. § (1)–(2)               
bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében, 40. § (2) nyitó szövegrészében és (5)                
bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal”          
szöveg, 

c) 9. § (3) bekezdésében, 26. § (3) bekezdésében, 39. § (3) bekezdésében a „megyeszékhely szerinti                
járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg, 

d) 12. § (4) bekezdésében, 39. § (3) bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatalt”              
szövegrész helyébe a „kormányhivatalt” szöveg, 

e) 22. § (3) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatal”              
szövegrész helyébe a „tankerületi központ” szöveg, 

f ) 25. § (2) bekezdésében a „járási (fővárosi kerületi) hivatal” szövegrész helyébe a „tankerületi               
központ” szöveg, 

g) 37/I. § (3) bekezdésében, 39. § (3) és (4) bekezdésében, 40. § (6) bekezdésében a „megyeszékhely                 
szerinti járási hivatal” szövegrészek helyébe a „kormányhivatal” szöveg, 

h) 37/O. § (2) bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatalnál” szövegrész helyébe a             
„kormányhivatalnál” szöveg, 

i) 38/B. §-ban az „Az Nkt. 8. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „Az Nkt. 8. § (2) bekezdése és                    
45. § (8) bekezdése” szöveg, 

j) 39. § (5) bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz” szövegrész helyébe a             
„kormányhivatalhoz” szöveg, 

k) 42. § (1), (4) és (5) bekezdésében a „járási hivatal ” szövegrész helyébe a „tankerületi központ”                 
szöveg, 

l) 42. § (6) bekezdésében, 43. § (4) bekezdésében a „járási hivatal ” szövegrészek helyébe a                
„tankerületi központ” szöveg, 



m) 43. § (4) bekezdésében az „az a szakértői bizottság” szövegrész helyébe az „a Gyakorló               
Szakszolgálat vagy az a szakértői bizottság” szöveg lép. 

  

Hatályát veszti az R64. 43. § (6) bekezdése. 

  

108. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az           
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása 

  

110. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a          
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről       
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési          
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)          
Korm. rendelet (a továbbiakban: R67.) 20. alcíme a következő 28/B. §-sal egészül ki: 

„28/B. § Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre         
vonatkozó nyilvántartását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének         
vizsgálata céljából. Abban az esetben, ha a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, az              
egyeztetési eljárás során Budapest Főváros Kormányhivatalát nem szükséges megkeresni.” 

  

Az R67. 9. melléklete helyébe a 22. melléklet lép. 

  

Hatályát veszti az R67. 26. § (2) bekezdésében az „első fokú” szövegrész. 

  

114. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet            
módosítása 

A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 2. § (1)              
bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet értelmében piacfelügyeleti hatóság:) 

„c) a közlekedési, fogyasztóvédelmi, munkavédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei          
kormányhivatal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró          
járási (fővárosi kerületi) hivatala,” 

  



123. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok          
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása 

  

125. Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és 

a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról          
szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása 

  

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti            
szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.           
12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A tulajdonosnak mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat, a             
fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat (a továbbiakban együtt: települési önkormányzat)          
jegyzője részére a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében előírt határidőn belül kérelmet (a              
továbbiakban: közzétételi kérelem) kell benyújtani, a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében és a              
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes            
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben 

(a továbbiakban: Fétv.) meghatározott egységes okiratba foglalt adásvételi szerződés hirdetményi úton           
történő közlése iránt, kivéve, ha az adásvételi szerződés szerinti vevő az állam mint első helyen álló                
elővásárlásra jogosult. A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett           
minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A közzétételi kérelem         
adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza. A közzétételi kérelem egyben hatósági jóváhagyás iránti            
kérelemnek is minősül, ha az adásvételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához            
kötött. Ha az eladó az adásvételi szerződésben megadta a vevő javára szóló bejegyzési engedélyt, úgy               
a közzétételi kérelemhez kötelezően mellékelni kell az adásvételi szerződés szerinti vevő, vevők            
javára történő tulajdonjog bejegyzése iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló         
kérelem formanyomtatvány jogi képviselő által kitöltött példányát is.” 

  

141. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek           
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása 

  

154. A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló           
301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet módosítása 

A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016.           
(IX. 30.) Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki: 

„4/A. § Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, és az igény az                
adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével kerül teljesítésre, a tájékoztatásért – amennyiben a            
4. § alapján más költség nem merül fel – 5000 Ft költségtérítést szükséges megállapítani.” 

  



163. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet           
módosítása 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban:            
R97.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány – a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével          
kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével – közigazgatási hatósági ügyekben 

a) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási             
hivatal), 

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a             
továbbiakban: megyeszékhely szerinti járási hivatal), 

c) a Pest Megyei Kormányhivatalt, valamint 

d) a fogyasztóvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) 

e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi          
főigazgatóság), 

f ) a Szerencsejáték Felügyeletet jelöli ki.” 

  

Az R97. 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„1. § Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány – a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével           
kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével – közigazgatási hatósági ügyekben 

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal), 

b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi          
főigazgatóság), 

c) a Pest Megyei Kormányhivatalt, 

d) a Szerencsejáték Felügyeletet, valamint 

e) a fogyasztóvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) 

jelöli ki. 

2. § Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik a Kormány általános fogyasztóvédelmi hatóságként a              
kormányhivatalt jelöli ki.” 

  

Az R97. 3. §-a a következő (4c)–(4e) bekezdésekkel egészül ki: 



„(4c) A Kormány a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló            
2008. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdésében és 21. §-ában foglaltak tekintetében             
fogyasztóvédelmi hatóságként a Szerencsejáték Felügyeletet jelöli ki. 

(4d) A Kormány fogyasztóvédelmi hatóságként a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló           
173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 14–15. §-ában, 72. §-ában foglaltak tekintetében a            
katasztrófavédelmi főigazgatóságot, a 104. § (2) bekezdésében, a 108. § (3) bekezdésében és a 109. §                
(8) bekezdésében foglaltak tekintetében a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki. 

(4e) A katasztrófavédelmi főigazgatóság (4d) bekezdés szerinti hatósági hatáskörébe tartozó ügyekben           
a hatósági ellenőrzési feladatokat a katasztrófavédelmi főigazgatóság és illetékességi területén a           
katasztrófavédelmi igazgatóság látja el.” 

  

Az R97. a következő 10. §-sal egészül ki: 

„10. § A Szerencsejáték Felügyelet fogyasztóvédelmi hatóságként történő kijelölését a fővárosi és            
megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek       
módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban           
kell alkalmazni.” 

Az R97. 

a) 3. § (2), (4), (4a), (4b), (4d), (5) és (7) bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatalt”                 
szövegrész helyébe a „kormányhivatalt” szöveg, 

b) 3. § (3a) bekezdésében a „Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát” szövegrész             
helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatalát” szöveg, 

c) 3. § (6) és (8) bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatal” szövegrész helyébe a               
„kormányhivatal” szöveg, 

d) 3. § (9) bekezdésében a „járási hivatalt, a megyeszékhely szerinti járási hivatalt, valamint a Pest                
Megyei Kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt” szöveg, 

e) 4. § (3) bekezdésében a „járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal” szövegrész               
helyébe a „kormányhivatal” szöveg, 

f ) 5. § (4) bekezdés f) pontjában a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg, 

g) 5. § (4) bekezdés g) pontjában a „állami tisztviselőinek” szövegrész helyébe a             
„kormánytisztviselőinek” szöveg lép. 

  

Hatályát veszti az R97. 

a) 3. § (4) bekezdés a) pontja, 

b) 5. § (1) bekezdésében az „és a járási hivataloknak” szövegrész, 



c) 5. § (4) bekezdés e) és g) pontjában az „a járási hivatal és” szövegrész. 

  

167. A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos         
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása 

A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek         
végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R100.) 

a) 8. § (1) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)”             
szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a            
továbbiakban: járási hivatal)” szöveg, 

b) 8. § (2) és (3) bekezdésében, 8/B. § (3)–(4), (9)–(12) és (15) bekezdésében a „kormányhivatal”                
szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg, 

c) 8/B. § (1)–(2), (7)–(8) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrészek helyébe a „járási hivatal”             
szöveg, 

d) 8/B. § (1) bekezdésében a „kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „járási hivatalt” szöveg, 

e) 8/B. § (2) bekezdésében a „kormányhivatalnál” szövegrészek helyébe a „járási hivatalnál” szöveg, 

f ) 8/B. § (2) bekezdésében a „kormányhivatalhoz” szövegrész helyébe a „járási hivatalhoz” szöveg, 

g) 8/B. § (6) és (14) bekezdésében a „kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”              
szöveg lép. 

  

Az R100. 10/A. §-ában a „2019.” szövegrész helyébe a „2020.” szöveg lép. 

  

194. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm.            
rendelet módosítása 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a             
továbbiakban: R112.) 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: [A                
Kormány a kulturális örökség védelmével (a továbbiakban: örökségvédelem) kapcsolatos hatósági          
feladatok ellátására 

örökségvédelmi feladatkörében] 

„a) örökségvédelmi hatóságként (a továbbiakban: hatóság) – a c) és d) pontban meghatározott             
feladatok kivételével – a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal); 

b) a kormányhivatalok örökségvédelmi hatósági feladatellátásának törvényességi, szakszerűségi        
ellenőrzésére és az e rendeletben meghatározott hatósági feladatokra örökségvédelmi hatóságként,          
valamint a hatóságnak az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a             
továbbiakban: Ákr.) szerinti felügyeleti szerveként a minisztert;” (jelöli ki.) 



  

Az R112. 10. § (1) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei               
kormányhivatal” szöveg lép. 

  

Hatályát veszti az R112. 

a) 10. § (7) bekezdésében a „járási (fővárosi kerületi) hivatalok,” szövegrész, 

b) 1. melléklete. 

  

195. A rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018.          
(VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása 

A rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.)           
Korm. rendelet (a továbbiakban: R113.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A Kormány a rendeltetésmódosítási engedély kiadására irányuló eljárás során eljáró hatóságok            
feletti felügyeleti szervként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.” 

  

Az R113. 4–5. §-ában, 6. § (4) bekezdésében az „Az elsőfokú” szövegrész helyébe az „A” szöveg lép. 

  

Hatályát veszti az R113. 

a) 2. § (1) bekezdésében az „elsőfokú” szövegrészek, 

b) 2. § (2) bekezdése, 

c) 10. § c) pontjában, 11. § (3) bekezdésében az „elsőfokú” szövegrész. 

  

199. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)           
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló            
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R117.) a következő 3/A. §-sal egészül ki: 

„3/A. § (1) Az eljáró hatóság egészeként kizárt kormányhivatal helyett az 1/A. mellékletben             
meghatározott másik kormányhivatal jár el. 

(2) Az eljáró hatóság egészeként kizárt járási hivatal helyett az 1/B. mellékletben meghatározott másik              
járási hivatal jár el. 



(3) Ha az 1/A., illetve 1/B. mellékletben meghatározott kormányhivatal, illetve járási hivatal sem             
járhat el hatóságként, az eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján            
kijelölt hatóság jár el.” 

  

Az R117. 46. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(11) A Kormány a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési           
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 208/A. § (2) bekezdése szerinti            
szabálysértési hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.” 

  

Az R117. a következő 35/A. alcímmel egészül ki: 

„35/A. A jegyzői építésügyi feladatok átvétele 

62/A. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében           
egyes törvények módosításáról szóló a 2019. évi CX. törvény (a továbbiakban: törvény) 1. § (3)               
bekezdése alapján a jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átvételéről kötendő megállapodás          
alapjául a települési önkormányzatnak a megállapodás megkötésének időpontjában meglévő         
vagyonleltára szolgál. A megállapodást a törvényben meghatározott felek 

e rendelet 10. melléklete szerinti megállapodás-minta alapján kötik meg. 

(2) A megállapodás-minta egyes pontjainak a megállapodásban történő alkalmazása – az Átvevő            
fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott döntése alapján – az ingyenes           
használatba kerülő vagyonelemektől, illetve a köztisztviselők, valamint státuszaik átvételétől         
függően történik. 

(3) A megállapodás alapján az érintett vagyonelemek tényleges birtokba adása jegyzőkönyv           
felvételével történik, melyre 2020. március 1-jével kerül sor. 

(4) A birtokba adási eljárás levezetője a kormánymegbízott. A kormánymegbízott dönt a            
birtokba vételi eljárás pontos időpontjáról, továbbá a használatba vevőn és a polgármesteren            
kívüli jelenlévőkről, a birtokba vételről készített jegyzőkönyv hitelesítésének módjáról, továbbá          
adott esetben a nevében és helyette eljáró meghatalmazott személyről. A jegyzőkönyvet a            
kormánymegbízott és a polgármester írja alá.” 

(4) Az R117. a 44. melléklet szerinti 1/A. és 1/B. melléklettel egészül ki. 

(5) Az R117. 4. melléklete címében a „járási (fővárosi kerületi) hivatal” szövegrész helyébe a              
„fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatal” szöveg lép. 

(6) Az R117. 5. melléklete a 45. melléklet szerint módosul. 

(7) Az R117. 7. melléklete a 46. melléklet szerint módosul. 

(8) Az R117. a 47. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki. 

(9) Hatályát veszti az R117. 



a) 2. § (6) bekezdése, 

b) 46. § (5) bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatala” szövegrész, 

c) 4. melléklet 1. pontja, 

d) 4. melléklet 2.2. és 2.3. pontja, 

e) 5. melléklet 11. pontja, 

f ) 6. melléklet 1–7. pontja és 34–35. pontja, 

g) 7. melléklet 3. pontja. 

  

Hatályba lép: 2019. december 31., 2020. január 1., 2020. január 10., 2020. február 14., 

2020. március 1., 2020. július 1., 2020. szeptember 1., 2021. január 1., 

  

E rendelet rendelkezéseit a – rendelkezések hatálybalépésekor – folyamatban lévő hatósági ügyekben            
is alkalmazni kell. 

  

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, e rendelet hatálybalépésével más szerv feladat- és            
hatáskörébe kerülő folyamatban lévő elsőfokú ügyekben, valamint a folyamatban lévő peres           
eljárásokban az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása e rendelet rendelkezése szerint               
kerül. 

  

Ha az ügyben a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes            
törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény vagy e kormányrendelet hatálybalépésével a            
fellebbezés kizárttá válik, törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a folyamatban           
lévő fellebbezési eljárást a fellebbezést kizáró rendelkezés hatálybalépését megelőzően hatáskörrel          
rendelkező szerv folytatja le. 

  

A folyamatban lévő ügyekben az e rendelet hatálybalépése előtt végzett eljárási cselekmények            
hatályát és a megkezdett határidőket nem érinti, hogy az eljárás lefolytatása e rendelet             
hatálybalépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerül. 

  

A (3) bekezdés megfelelően alkalmazandó az e rendelet hatálybalépésével a más szervhez kerülő,             
valamely hatóság eljárásában felhasználandó szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló,        
folyamatban lévő szakhatósági eljárásra. 

  



Ha jogszabály másként nem rendelkezik, e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási           
eljárást az a szerv folytatja le, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása e rendelet rendelkezése szerint               
kerül. 

  

  

Az emberi erőforrások minisztere 34/2019. (XII. 30.) EMMI rendelete a közneveléssel           
összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 

  

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint         
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet            
módosítása 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek         
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 37. § (4)              
bekezdésében 

a) az „április 30-áig” szövegrész helyébe az „április 15-éig”, 

b) az „a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési            
önkormányzat jegyzőjének” szövegrész helyébe az „az Oktatási Hivatalnak”, 

c) az „A települési önkormányzat jegyzője” szövegrész helyébe az „Az Oktatási Hivatal”, 

d) a „május 15-éig” szövegrész helyébe az „április 20-ig” 

szöveg lép. 

  

2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról          
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása 

2. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról            
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása (a továbbiakban: R1.) 20. § (1c) bekezdése              
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1c) A hivatal az Nkt. 45. § (8) bekezdése szerinti adatokat a tárgyév március elsejéig küldi meg a                  
kötelező felvételt biztosító óvodák fenntartói számára. A hivatal április 16-áig értesítést küld azon             
gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.” 

(2) Az R1. 20. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2c) A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év              
közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az              
óvodai foglalkozásokon.” 

  



Az R1. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„21. § A tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi              
fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.” 

  

Az R1. 24. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1b) Az illetékes tankerületi központ az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés            
figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési         
önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10)             
bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy         
körzethatár-módosítást kezdeményező javaslattétel esetén a tankerületi központ az egyeztetést         
követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó napjáig.” 

5. § Az R1. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Felvételi Központ legkésőbb a felvételi eljárás lezárását követő szeptember 15-éig a személyes              
adatokat 

tartalmazó papíralapú adathordozókat megsemmisíti.” 

  

Az R1. 63. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az óvoda a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlődésének eredményét – szükség szerint,               
de legalább nevelési évenként kétszer – a 93/A. § szerinti dokumentációban rögzíti.” 

  

Az R1. 90. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 

(A felvételi és mulasztási napló) 

„f ) a jogviszony létesítésének időpontját” 

(tartalmazza.) 

  

Az R1. 90. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Az óvoda az (4) bekezdésben meghatározott adatok alapján minden év június 30-áig megküldi az               
illetékes szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény részére azon gyermekek nevét – a szakértői             
véleményt kiállító intézmény és a szakértői vélemény számával együtt –, akiknek a felülvizsgálata a              
következő nevelési évben 

esedékes.” 

  



Az R1. 93/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza) 

„b) a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének mutatóit,” 

  

Az R1. 117. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az adott intézményre vonatkozó, az              
országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal         
kapcsolatos támogató rendszer, valamint a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési adatait            
tartalmazó informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer (a továbbiakban: NETFIT) szerinti          
fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését.” 

  

Az R1. 143. § (11) bekezdése a következő mondattal egészül ki: 

„A vizsgabiztos kirendelésének kérésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt vizsgabiztos         
közreműködése nélkül lebonyolított osztályozó vizsga eredménye érvénytelen.” 

  

Az R1. 143. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki: 

„(15) A vizsgabiztosi feladatok ellátásáért díjazás jár, amelyet a kirendelést kérő intézmény visel. A              
vizsgabiztos díja szóbeli vizsgán a vizsgabizottsághoz beosztott vizsgázónként 3600 forint. A           
vizsgabiztos díja írásbeli vizsgacsoportonként 9000 forint.” 

  

Az R1. 151. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„151. § A hivatal által működtetett informatikai támogató rendszer biztosítja a benne rögzített             
ellenőrzési jegyzőkönyvek és szakértői értékelések ellenőrzést követő ötödik év december 31-éig           
történő elektronikus tárolását, valamint az ellenőrzött személyek, intézmények számára az azokhoz           
való hozzáférés lehetőségét. Az intézményvezetői és intézményi ellenőrzések tekintetében az          
intézményvezető a 147. § (8) bekezdésében foglalt értékelés elérhetővé válásától számított 8 napon             
belül megküldi a szakértői értékeléseket az érintett fenntartó számára, aki a szükséges intézkedéseket             
megteszi.” 

  

Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

  

Az R1. 



1. 6. § (2) bekezdés b) pontjában a „fejlődésének segítését,” szövegrész helyébe a „fejlődésének              
segítését, melyek által minden gyermek eljut az iskolakezdéshez szükséges értelmi, lelki, szociális és             
testi fejlettséghez,”, 

2. 7. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontjában az „a tanulmányok alatti vizsgák” szövegrész helyébe az                 
„a tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit”, 

3. 20. § 

3.1. (1a) bekezdés h) pontjában a „huszonegyedik munkanap” szövegrész helyébe a „30. nap”, 

3.2. (1b) bekezdésében a „jegyző” szövegrész helyébe a „hivatal”, 

3.3. (2) bekezdésében 

3.3.1. a „hirdetményben meghatározott időpontban” szövegrész helyébe a „hirdetményben         
meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését 

kérni”, 

3.3.2. az „írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes             
jegyzőt” szövegrész helyébe az „írásban értesíteni a hivatalt”, 

3.3.3. a „köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes             
jegyzőt” szövegrész helyébe a „köteles értesíteni az óvodavezetőt”, 

3.4. (3) bekezdésében a „kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt”            
szövegrész helyébe a „kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat”, a „szülő          
személyi azonosító” szövegrész helyébe a „szülő személyazonosságát igazoló hatósági         
igazolványokat”, 

3.5. (7) bekezdésében az „a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes             
települési önkormányzat jegyzőjét” szövegrész helyébe az „a hivatalt”, 

4. 22. § (4) bekezdésében a „kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt”              
szövegrész helyébe a „kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat”, 

5. 23. § 

5.1. (4) bekezdésében a „járási hivataltól” szövegrész helyébe a „hivataltól”, a „gyermek lakóhelye,             
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt” szövegrész helyébe a „hivatalt”, 

5.2. (5) bekezdésében a „gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint            
illetékes járási hivatalt” szövegrész helyébe a „hivatalt és a kötelező felvételt biztosító iskola             
igazgatóját”, a „gyermeket, tanköteles tanulót” szövegrész helyébe a „tanköteles tanulót”, 

5.3. (8) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „hivatal”, 

6. 24. § 



6.1. (1) bekezdésében az „a megyeszékhely szerinti járási hivatal” szövegrészek helyébe az „az             
illetékes tankerületi központ”, az „október utolsó napjáig” szövegrész helyébe az „október 15.            
napjáig”, a „január 15-ig” szövegrész helyébe a „december 1-jéig”, 

6.2. (1a) bekezdésében az „a megyeszékhely szerinti járási hivatalt” szövegrész helyébe az „az             
illetékes tankerületi központot”, 

7. 30. § (1) bekezdésében az „A középfokú felvételi eljárást a középfokú intézmények felvételi              
információs rendszerében” szövegrész helyébe az „A középfokú felvételi eljárást az oktatási           
nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) 1. melléklet III.            
pontjában meghatározott, a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében”, 

8. 50. § (2) bekezdésében a „gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint              
illetékes települési önkormányzat jegyzőjét” szövegrész helyébe a „hivatalt”, 

9. 75. § (3) bekezdésében az „A tanuló egyéni munkarend keretében teljesíti tankötelezettségét, ha              
szakorvosi vélemény alapján részesül tartós gyógykezelésben.” szövegrész helyébe a „Ha a tanuló az             
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 89. § szerinti általános             
járóbeteg szakellátásban, vagy az Eütv. 91. § szerinti általános fekvőbeteg szakellátásban résztvevő            
szakorvos által kiadott vélemény szerint tartós gyógykezelésben részesül és emiatt a mindennapos            
iskolába járási kötelezettségét nem tudja teljesíteni, egyéni munkarend keretében folytatja          
tanulmányait.”, 

10. 89. § (3) bekezdés b) pontjában az „apja (gondviselője) nevét,” szövegrész helyébe az „apja nevét,                
nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodás jogcímét,”, 

11. 90. § (4) bekezdésében a „sajátos nevelési igényű gyermekek” szövegrész helyébe a             
„beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy sajátos nevelési igényű gyermekek”, 

12. 95. § 

12.1. (5) bekezdésében a „szakvéleményt kiállító nevelési tanácsadói feladatot, a szakértői bizottsági            
feladatot ellátó intézmény,” szövegrész helyébe a „szakértői véleményt kiállító szakértői bizottsági           
feladatot ellátó intézmény,”, 

12.2. (6) bekezdésében 

12.2.1. a „szakvéleményt” szövegrész helyébe a „szakértői véleményt”, 

12.2.2. a „szakvélemény” szövegrész helyébe a „szakértői vélemény”, 

13. 133. § (9) bekezdés b) pontjában az „az osztálynaplóban és a törzslapon” szövegrész helyébe az                
„az osztálynaplóban, a bizonyítványban és a törzslapon”, 

14. 143. § (4) bekezdésében a „kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági              
igazolványt” szövegrész helyébe a „kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat”, 

15. 145. § 

15.1. (2a) bekezdés b) pontjában az „értékelésére” szövegrész helyébe az „önértékelésére”, 

15.2. (2b) bekezdésében az „értékelésére” szövegrész helyébe az „önértékelésére”, 



15.3. (3) bekezdésében az „az értékelt pedagógus, az intézményvezető és a hivatal számára”             
szövegrész helyébe az „az értékelt pedagógus és az intézményvezető számára”, 

16. 147. § 

16.1. (8) bekezdésében az „a látogatást követő szakértői egyeztetésnek megfelelően elkészíti az            
ellenőrzés tapasztalatait összegző szakértői dokumentumot, és azt az ellenőrzést követő tizenöt napon            
belül rögzíti az informatikai támogató rendszerben” szövegrész helyébe az „a látogatást követő            
szakértői egyeztetésnek megfelelően, az ellenőrzést követő tizenöt napon belül elkészíti az ellenőrzés            
tapasztalatait tartalmazó szakértői értékelést az informatikai támogató rendszerben”, 

16.2. (9) bekezdésében az „a (8) bekezdésben meghatározott időponttól” szövegrész helyébe az „a (8)              
bekezdésben meghatározott határidő lejártától”, 

16.3. (10) bekezdésében az „a (8) bekezdés szerinti szakértői dokumentum rögzítését megelőzően” 

szövegrész helyébe az „a (8) bekezdés szerinti szakértői értékelés rögzítésének határidejéig”, 

17. 150. § 

17.1. (3) bekezdésében az „az összegző szakértői dokumentuma” szövegrész helyébe az „a szakértői             
értékelés” szöveg, az „összegző szakértői dokumentumának” szövegrész helyébe a „szakértői          
értékelésének”, 

17.2. (4) bekezdésében az „az ellenőrzés tapasztalatait összegző szakértői dokumentumban”          
szövegrész helyébe az „a szakértői értékelésében” szöveg, valamint az „Az összegző szakértői            
dokumentum” szövegrész helyébe az „A szakértői értékelés”, 

18. 169. § (7) bekezdésében az „A nem állami” szövegrész helyébe az „Az egyházi, magán és a                 
nemzetiségi önkormányzati”, 

19. 172. § (4) bekezdésében 

19.1. az „a nem állami” szövegrész helyébe az „az egyházi, magán és a nemzetiségi önkormányzati”, 

19.2. az „A nem állami” szövegrész helyébe az „Az egyházi, magán és a nemzetiségi önkormányzati”, 

19.3. a „köznevelési megállapodás” szövegrész helyébe a „köznevelési szerződés” 

szöveg lép. 

  

Hatályát veszti az R1. 

a) 5. § (1) bekezdés h) pontjában az „az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti             
követelményeit,” szövegrész, 

b) 20. § 

ba) (1a) bekezdés a) pontjában az „a nevelési év meghatározásáról,” szövegrész, 

bb) (2) bekezdésében a „ , továbbá a (2a) bekezdésben foglaltak” szövegrész, 



bc) (2a) bekezdése, 

bd) (2b) bekezdése, 

be) (5)–(6b) bekezdése, 

bf) (8) bekezdés utolsó mondata, 

c) 22. § (4) bekezdésében a „ , továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító                
igazolást” 

szövegrész, 

d) 24. § (1a) bekezdésében az „a tankerületi központ, valamint” szövegrész, 

e) 37. § (7) bekezdése, 

f ) 44. § (2) bekezdése, 

g) 50. § (3), (5) és (9) bekezdése, 

h) 88. § e) pontja, 

i) 91. § (3) bekezdés g) pontja, 

j) 93. §-a, 

k) 150. § (3) bekezdésében az „ , amely azt elérhetővé teszi a hivatal számára” szövegrész. 

3. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet            
módosítása 

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (a            
továbbiakban: R2.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § A rendelet hatálya kiterjed 

a) az Nkt. 7. § (1) bekezdés k) pontja szerinti pedagógiai szakszolgálati intézményekre, 

b) az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények pedagógiai         
szakszolgálati feladatokat ellátó – az Nkt. 20. § (9) bekezdése alapján létrehozott – szervezeti és               
szakmai tekintetben önálló 

intézményegységeire, 

c) az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)–f ) és i)–j) pontjában foglalt köznevelési intézményekre, 

d) a pedagógiai szakszolgálati tevékenység keretében ellátásban részesülő gyermekekre, tanulókra, 

e) a pedagógus és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottakra, az              
óraadókra, 



valamint a köznevelési intézményben nem pedagógus munkakört betöltőkre (a továbbiakban együtt:           
alkalmazottak), 

f ) a gyermekek, tanulók törvényes képviselőire (a továbbiakban: szülők), 

g) a tankerületi központra és az oktatási központra, 

h) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra (a továbbiakban: kormányhivatal), valamint a           
kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalaira (a továbbiakban: járási hivatal), 

i) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálatra (a          
továbbiakban: Gyakorló Szakszolgálat), 

j) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal).” 

  

Az R2. 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az Nkt. 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakértői bizottsági tevékenység keretében az intézmény               
szakértői bizottsága a gyermek, a tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai,         
továbbá szükség szerint orvosi, sajátos nevelési igény gyanúja esetén komplex pszichológiai,           
pedagógiai-gyógypedagógiai, orvosi vizsgálat alapján szakértői véleményt készít] 

„a) a korai fejlesztésre és gondozásra való jogosultság megállapítása vagy kizárása,” (céljából, és a              
vizsgálatok eredményei alapján javaslatot tesz a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézséggel            
küzdő, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók különleges bánásmód keretében történő           
ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére.) 

  

Az R2. 17. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki: 

(A szakértői bizottság a szakértői véleményében tesz javaslatot a különleges bánásmódot igénylő            
gyermek, tanuló ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó            
pedagógiai szakszolgálatok típusaira, a szükséges szakemberre és annak feladataira. A szakértői           
véleménynek tartalmaznia kell) 

„l) az adott tanév szeptember 1. és január 15. napja közt elvégzett vizsgálatoknál az ötödik életévüket                
betöltött, de hat évesnél fiatalabb sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási            
nehézséggel küzdő 

gyermekek esetében javaslatot a tankötelezettség teljesítésének következő tanévtől történő         
megkezdésére vagy 

további egy év óvodai nevelésre,” 

18. § Az R2. 17. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) Ha a Hivatal a kérelmező által benyújtott dokumentumok alapján, a tankötelezettség            
teljesítésének hat éves kor előtti megkezdésével vagy a tankötelezettség megkezdése alóli           
felmentéssel kapcsolatos hatósági eljárásban 



a szakértői bizottságot szakértőként kirendelte, és a Korm. rendelet szerinti szakértői vélemény            
elkészítése és a Hivatalnak történő megküldése mellett a hatósági eljárástól függetlenül az e rendelet              
szerinti szakértői vélemény kibocsátása is szükséges, úgy azt a szakértői bizottság az e rendelet              
általános szabályai szerint készíti el. Ha szakértői vizsgálatot a Hivatal kirendelésére a járási szakértői              
bizottság végezte el, és a szakértői vizsgálat alapján sajátos nevelési igény valószínűsíthető, akkor a              
járási szakértői bizottság a Korm. rendelet szerinti szakértői vélemény elkészítésével és a Hivatalnak             
történő megküldésével egyidejűleg saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, a          
vizsgálat alapján tett megállapításait, valamint a rendelkezésükre álló egyéb iratokat megküldi a            
megyei szakértői bizottság részére, amely a szakértői vizsgálatot a hatósági eljárástól függetlenül e             
rendelet általános szabályai szerint fejezi be. A megyei szakértői bizottság a járási szakértői bizottság              
azon szakmai megállapításaihoz, melyeket a Korm. rendelet szerinti szakértői vélemény tartalmaz,           
kötve van.” 

Az R.2. 

a) 13. § (4) bekezdés b) pontjában az „az Oktatási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész               
helyébe az „a Hivatalnak”, 

b) 17. § (1) bekezdés e) pontjában a „sajátos nevelési igényű” szövegrész helyébe a „sajátos nevelési                
igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő” szöveg lép. 

Hatályát veszti az R2. 11. § (1) bekezdés c) pontja. 

  

4. Az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM–GYISM együttes rendelet hatályon            
kívül helyezése 

Hatályát veszti az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM–GYISM együttes rendelet. 

  

Hatályba lép: 2020. január 1., 2020. február 1., 2020. szeptember 1. 

  

MK.4. 

A belügyminiszter 1/2020. (I. 8.) BM rendelete az önkormányzati hivatalok egységes irattári            
tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM            
rendelet Melléklete változik. 

  

Hatályba lép: 2020. január 9. 

  

 



(A miniszterelnök 3/2020. (I. 9.) ME határozatával dr. Sára Botond Attilát a Budapest Főváros              
Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottá – 2020. január 9-ei hatállyal –kinevezte). 

Budapest, 2020. január 16. 

  

  

Tisztelettel:  

  

             Vargáné Dr. Kremzner Zsuzsanna 

Jegyző 

  

 


