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2019. évi XXVI. törvény
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról*

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 65.  § (3)  bekezdés a)  pontja 
a következő ab) alponttal egészül ki:
(Nem kell figyelembe venni
jövedelemként)
„ab) a  magyar állam által kibocsátott, a  lakosság mint befektetői célpiac részére forgalomba hozott hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírból származó kamatjövedelmet;”

2. §  Az Szja tv. a következő 97. §-sal egészül ki:
„97.  § Az  egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi XXVI. törvénnyel megállapított 65.  § 
(3) bekezdés a) pont ab) alpontját a hatálybalépésének napjától kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-
sorozatok esetében kell alkalmazni.”

2. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

3. §  A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 12. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A lakás-takarékpénztár a 7. §-ban meghatározott szerződés szerinti betétgyűjtésen és hitelnyújtáson, valamint áthidaló 
kölcsön nyújtásán kívül kizárólag a következő tevékenységeket végezheti:)
„e) a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a  továbbiakban: Bszt.) meghatározott feltételekkel állampapír 
vonatkozásában
ea) a Bszt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és g) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet,
eb) a Bszt. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kiegészítő szolgáltatást,
ec) az ea) és eb) alpontban meghatározott szolgáltatások függő ügynökként történő közvetítését.”

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

4. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. §-a a következő 7a. ponttal egészül ki:
(E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az  adóról és az  adóigazgatási eljárásról szóló jogszabályok 
alkalmazásában)
„7a. automataberendezés: olyan kezelőszemélyzet nélkül is működni képes berendezés, ami termékértékesítés vagy 
szolgáltatásnyújtás pénzbeli ellenértékének helyben történő megtérítésére szolgál,”

5. §  Az Art. 107. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  automataberendezést üzemeltető adózó köteles a  jogszabályban meghatározott adattartalommal 
– automataberendezésenként – az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton bejelenteni:
a) az üzemeltetés megkezdését, legkésőbb az üzemeltetés megkezdését megelőző napon,
b) az üzemeltetés szüneteltetésének megkezdését és befejezését legkésőbb a szüneteltetés megkezdésének, illetve 
befejezésének napján,
c) az üzemeltetés megszüntetését, legkésőbb az azt megelőző napon,
d) az üzemeltetésnek az adózó érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett megszűnését, legkésőbb az üzemeltetés 
megszűnésének napján,
e) haladéktalanul, a jogszabályban meghatározott adattartalomban bekövetkezett bármely változást.”

6. §  Az Art. 266. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állami adó- és vámhatóság az  adózót terhelő adókötelezettség jogszerű teljesítéséhez, a  költségvetési támogatás 
jogszerű igénybevételéhez honlapján közzéteszi)
„h) az e törvény szerint bejelentett automataberendezés regisztrációs számát és az üzemeltetési helyét,”

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. április 2-i ülésnapján fogadta el.
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7. §  Az Art. a következő 274/C. §-sal egészül ki:
„274/C.  § [Átmeneti rendelkezés az  egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi XXVI. törvénnyel 
megállapított rendelkezésekhez]
Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi XXVI. törvény hatálybalépése napján üzemeltetett 
automataberendezésekre vonatkozó, miniszteri rendeletben meghatározott adatokat az  üzemeltető 2019. június 
30-ig köteles az  állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton bejelenteni, azzal, hogy az  egyes pénzügyi 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi XXVI. törvény hatálybalépése napját megelőzően már bejelentett – 
élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző – automataberendezések üzemeltetésének megkezdését nem 
kell ismételten bejelenteni.”

8. §  Az Art. 107. §-ának szakaszcímében az „Élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés” 
szövegrész helyébe az „Az automataberendezés” szöveg lép.

9. §  Hatályát veszti az Art. 269. § (8) bekezdés b) pontja.

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § és a 2. § 2019. június 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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2019. évi XXVII. törvény
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról*

1. §  A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 330. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  (5)  bekezdéstől eltérően a  tőzsde a  Felügyelet engedélyével és ellenőrzése mellett értékpapírosítást 
elősegítő tanácsadói tevékenységet végző gazdasági társaságot is alapíthat és működtethet, amely gazdasági 
társaság részletes működési és eljárási szabályokat állapít meg, valamint tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít 
az értékpapírosítással érintett befektetők érdekeinek védelmére.”

2. §  Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

  * A törvényt az Országgyűlés a 2019. április 2-i ülésnapján fogadta el.
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2019. évi XXXII. törvény
a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról*

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú melléklete az 1. melléklet 
szerint módosul.

2. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

2. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) a következő 50/B. §-sal egészül ki:
„50/B. § (1) Az állam – a  (2) és (3) bekezdésben, valamint kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – 
készfizető kezesként felel a központi költségvetés terhére a hitelintézettől igényelt, 2019. július 1-je és 2022. december 
31-e között megkötött hitelszerződés alapján folyósított, kormányrendeletben meghatározott babaváró támogatással 
nyújtott kölcsönre.
(2) Az  állami kezességvállalás mértéke a  babaváró támogatással nyújtott kölcsön tőkeösszegének és az  erre 
felszámított ügyleti kamatnak a 100%-a.
(3) A babaváró támogatással nyújtott kölcsön biztosítékaként az állami készfizető kezességvállaláson túl a hitelintézet 
további biztosíték előírására nem jogosult.”

3. §  A Cst. 51. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap)
„e) a Kormány arra, hogy rendeletben szabályozza a babaváró támogatással nyújtott kölcsönhöz kapcsolódó állami 
kezességvállalás részletes szabályait.”

3. Záró rendelkezések

4. §  Ez a törvény 2019. július 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. április 1-jei ülésnapján fogadta el.
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1. melléklet a 2019. évi XXXII. törvényhez

 1. Az Szja tv. 1. számú melléklet 7. pontja a következő 7.42. alponttal egészül ki:
(Egyéb indokkal adómentes:)
„7.42. a babaváró támogatásról szóló kormányrendelet szerinti kamattámogatás és gyermekvállalási támogatás.”

 2. Az Szja tv. 1. számú melléklete 1.3. pontjában a „súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 
szóló jogszabály alapján adható támogatás,” szövegrész helyébe a „súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló jogszabály és a  nagycsaládok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló jogszabály 
alapján adható támogatás,” szöveg lép.
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2019. évi XXXVII. törvény
az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény módosításáról*

1. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

1. §  Az Állami Számvevőszékről szóló 2011.  évi LXVI.  törvény (a  továbbiakban: ÁSZtv.) 8.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„8. § (1) Az Állami Számvevőszék személyi állománya elnökből, egy alelnökből, vezetőkből, számvevőkből és a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkavállalókból áll.
(2) Az Állami Számvevőszék szervezetére és feladatai ellátásának belső rendjére, illetve módjára vonatkozó szabályokat 
e törvény rendelkezései szerint az Állami Számvevőszék elnöke szervezeti és működési szabályzatban állapítja meg.”

2. §  Az ÁSZtv. 13. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Állami Számvevőszék elnöke)
„i) a szervezeti és működési szabályzat szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat, meghatározza a személyi állományra 
vonatkozó teljesítményértékelés rendszerét és szempontjait, szervezet-átalakítási joga gyakorlása keretében dönt 
a személyi állomány létszámáról,”

3. §  Az ÁSZtv. 15. §-a előtti alcím cím helyébe a következő alcím cím lép:
„A számvevő”

4. § (1) Az ÁSZtv. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A számvevőt az Állami Számvevőszék elnöke nevezi ki, a jogviszony a kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. 
Eltérő rendelkezés hiányában a jogviszony határozatlan időre és teljes munkaidőre jön létre. A kinevezést és annak 
elfogadását írásba kell foglalni. A kinevezést a munkáltatói jogkör gyakorlója egyoldalú nyilatkozatával módosíthatja.”

 (2) Az ÁSZtv. 15. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  számvevő a  kinevezése módosításának közlésétől számított négy munkanapon belül írásban kérheti 
a felmentését, ha
a) illetményének összege a kinevezés módosítást követően korábbi illetményének 80%-át nem éri el,
b) a munkaideje változik vagy
c) a munkavégzésének helye a település határán kívülire változik.
(2b) Ha a  számvevő nem kéri a  (2a)  bekezdés alapján a  felmentését, a  kinevezés-módosítás a  számvevő által 
elfogadottnak minősül.
(2c) A (2a) bekezdésben foglalt kérelemre a számvevőt – a nyilatkozattétel időpontjával kezdődően – fel kell menteni, 
a  felmentési időre járó illetmény, a  végkielégítés, valamint az  egyéb járandóságai összegének meghatározásakor 
a kinevezés-módosítást megelőző illetményét kell alapul venni.”

5. §  Az ÁSZtv. 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A számvevőt kinevezésében
a) számvevő gyakornok,
b) számvevő fogalmazó,
c) számvevő,
d) számvevő tanácsos,
e) számvevő főtanácsos,
f ) számvevő vezető főtanácsos
kategóriák valamelyikébe kell besorolni.
(2) A  számvevő besorolásának további szabályait az  Állami Számvevőszék szervezeti és működési szabályzata 
határozza meg.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. április 1-jei ülésnapján fogadta el.
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6. §  Az ÁSZtv. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke, vezetője és számvevője nem lehetnek sem egymással, sem a Kormány, 
sem pedig az  Országgyűlés számvevőszéki ügyekben illetékes bizottsága tisztségviselőjével vagy tagjával 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti hozzátartozók.”

7. § (1) Az ÁSZtv. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A számvevő alapilletménye:
a) számvevő gyakornok esetében az illetményalap 1,9-szerese,
b) számvevő fogalmazó esetében az illetményalap 2,3-szerese,
c) számvevő esetében az illetményalap 3,3-szerese,
d) számvevő tanácsos esetében az illetményalap 3,7-szerese,
e) számvevő főtanácsos esetében az illetményalap 4-szerese,
f ) számvevő vezető főtanácsos esetében az illetményalap 5,1-szerese,
g) számvevő osztályvezető esetében az illetményalap 3,8-szerese,
h) számvevő igazgatóhelyettes esetében az illetményalap 4,8-szerese,
i) számvevő igazgató esetében az illetményalap 5,5-szerese,
j) számvevő főigazgató és főtitkár esetében az illetményalap 6,5-szerese.”

 (2) Az ÁSZtv. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vezetői illetménypótlék mértéke a számvevő osztályvezető, a számvevő igazgatóhelyettes, a számvevő igazgató, 
a számvevő főigazgató és a főtitkár esetén az alapilletmény 35%-a.”

 (3) Az ÁSZtv. 21. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az  Állami Számvevőszék elnöke át nem ruházható hatáskörében a  megállapított személyi juttatások 
előirányzatán belül, munkája értékelésétől függően a számvevő (1)–(2) bekezdés szerint számított alapilletményét 
legfeljebb 60%-kal megemelheti vagy legfeljebb 10%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.”

8. §  Az ÁSZtv. a 21. §-át követően a következő alcím címmel egészül ki:
„Az Állami Számvevőszék személyi állományára vonatkozó egyéb rendelkezések”

9. §  Az ÁSZtv. a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § (1) Az Állami Számvevőszék vezetőinek és számvevőinek jogviszonyára az e törvényben nem szabályozott 
kérdésekben
a) a Kttv. rendelkezései közül a 6. § 2. pontját, 3. pontját, 7a–b. pontját, 8–12. pontját, 15a. és 16. pontját, 20a. pontját, 
23.  pontját, 25–26.  pontját, 31a.  pontját, 7.  §-át, 9.  § (2)–(3)  bekezdését, 10.  § (1) és (3)–(4)  bekezdését, 11.  § (1)–
(4) bekezdését, 12–13. §-át, 14. § (2)–(3) bekezdését, 15–25. §-át, 39. § (1) bekezdés első mondatát, azzal az eltéréssel, 
hogy számvevői jogviszony csak felsőfokú végzettséggel rendelkező személlyel létesíthető és tartható fenn, 
39.  § (1)  bekezdés a)–b)  pontját, 42.  § (1), (3)  bekezdés, (4)  bekezdés a)–b)  pontját és (6)–(7)  bekezdését, 43.  § 
(4)–(6) bekezdését, 44. §-át, 46. §-át, 49–50. §-át, 51. § (2) és (6)–(7) bekezdését, 52. § (2)–(6) bekezdését, 54. § (1),  
(3) és (5)–(6) bekezdését azzal az eltéréssel, hogy csak külföldi kiküldetésre alkalmazható, 59. §-át, 60. § (1) bekezdés 
a)–c), e)–h) és j) pontját, valamint (2)–(3), (6), (7) és (10) bekezdését, 61. §-át, 63. §-át, 64. § (1)–(3) és (5) bekezdését, 
64/A.  §-át, 66–71.  §-át, 74.  §-át, 75.  § (1)  bekezdés a)–b) és d)–j)  pontját, valamint (2)–(4)  bekezdését, 76.  §-át, 
78–79. §-át, 80. § (1), (2b) és (3)–(5) bekezdését, 81–82. §-át, 83. § (1)–(2) bekezdését, 83/A. §-át, 84. § (1) bekezdését, 
85.  § (3)  bekezdését és a  (4)  bekezdés a)–b)  pontját, 89–100.  §-át, 101.  § (1)–(2)  bekezdését, 102–107.  §-át, 
109–115. §-át, 130. § (1) bekezdését, 131. § (1) és (5) bekezdését, 143. §-át, 144. § (2)–(4) bekezdését, 145–149. §-át, 
149/A. §-át, 150–153. §-át, 153/A. §-át, 154. §-át, 160–164. §-át, 166. §-át, 167. § (1)–(5) bekezdését, 168–175. §-át, 
176. § (1)–(4) bekezdését, 177. §-át, 180. § (1) bekezdés a)–c), f )–g) és i)–j) pontját, valamint (2) bekezdését, 183/C. §-át, 
184. §-át, 192. §-át, 193. § (1) bekezdés a), d) és e) pontját, valamint (2)–(6) bekezdését, 194. §-át, 195–202. §-át, 238. § 
(1)–(4) bekezdését, továbbá a 2. és az 5. mellékletét, és
b) az Mt. rendelkezései közül a 20. § (2)–(3) bekezdését, 78. § (1)–(2) bekezdését, 79. §-át, 177. §-át
kell megfelelően alkalmazni.
(2) A munkaviszonyban állók jogviszonyára az Mt. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”
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10. §  Az ÁSZtv. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  számvevő az  ellenőrzési feladatának megfelelően ellenőrzést végez. Amennyiben a  helyszínen történő 
ellenőrzésre is sor kerül, a  számvevő köteles az  ellenőrzés megkezdésekor az  ellenőrzött szerv vezetőjének 
a megbízólevelét bemutatni, és személyazonosságát hitelt érdemlően igazolni.
(2) A  számvevő az  ellenőrzési feladatait a  jogszabályok, az  ellenőrzési szakmai szabályok, módszerek és az  etikai 
normák szerint végzi.
(3) Amennyiben a  rendelkezésre bocsátott dokumentumok, adatok, illetve tájékoztatás hitelességének, 
megalapozottságának, teljességének megállapítása vagy egyes ellenőrzési megállapítások alátámasztása, kiegészítése 
indokolja, a számvevő jogosult az összefüggő tények vizsgálata céljából más szervezettől (a továbbiakban: ellenőrzést 
támogató szervezet) adatot, dokumentációt, tájékoztatást kérni, illetve az  érintett szervezetnél is ellenőrzést 
végezni. Az  ellenőrzést támogató szervezet a  megkeresésben foglaltak teljesítését csak akkor tagadhatja meg, ha 
az jogszabályba ütközik. Az ellenőrzést támogató szervezet a megkeresést annak megérkezésétől számított 8 napon 
belül köteles teljesíteni vagy a megkeresés teljesítésének jogszabályi akadályát a számvevővel közölni.
(4) Az Állami Számvevőszék megbízásából ellenőrzést végző személy felelős
a) az ellenőrzési feladatnak az ellenőrzési programban foglaltak szerinti végrehajtásáért,
b) azért, hogy az ellenőrzési program által meghatározott körben minden lényeges tény megállapításra, feltárásra és 
írásban rögzítésre kerüljön,
c) a megállapítások helytállóságáért és azok adatszerű megalapozásáért.
(5) Az ellenőrzés vezetője felelős
a) az ellenőrzés előkészítéséért, az ellenőrzési feladatok összehangolásáért és eredményes lefolytatásáért,
b) a  számvevők által írásba foglalt megállapítások és a  rendelkezésére álló dokumentumok alapján az  ellenőrzés 
tapasztalatait összegző jelentés tervezetének elkészítéséért,
c) az általa készített jelentéstervezet adatainak és ténymegállapításainak valódiságáért és helytállóságáért.”

11. §  Az ÁSZtv. 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ellenőrzés során az ellenőrzött szervezetről vagy annak dolgozójáról, tisztségviselőjéről megszerzett információk 
a jelentés, az e törvény 5. § (13) bekezdése szerinti elemzés és tanulmány készítésén kívül nem használhatók fel más 
célra. A számvevő a tudomására jutott minősített adatot vagy egyéb, törvény által védett titkot köteles megőrizni, azt 
külön felhatalmazás nélkül harmadik személynek nem adhatja át, és feladatkörén kívül nem használhatja fel.”

12. §  Az ÁSZtv. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  Állami Számvevőszék és a  közreműködésre kötelezett, valamint az  ellenőrzést támogató szervezet közötti 
kapcsolat elsődlegesen elektronikus úton tartható fenn. Az  Állami Számvevőszék az  elektronikus ügyintézés és 
a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény alapján szabályozott vagy központi elektronikus 
ügyintézési szolgáltatásokat vehet igénybe.”

13. §  Az ÁSZtv. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben az ellenőrzés rendeltetésellenes vagy pazarló felhasználást, illetve ennek veszélyét tárja fel, vagy 
az ellenőrzött szervezet által a pénzeszközök kezelésére vonatkozó szabályok súlyos megsértésével történő károkozást, 
illetve ennek veszélyét állapítja meg, a kár megelőzése, illetve enyhítése érdekében az Állami Számvevőszék elnöke 
az illetékes hatósághoz, illetve szervezethez (a továbbiakban együtt: hatóság) fordulhat
a) a munkabérek folyósításának kivételével az előirányzat-felhasználási keret zárolása,
b) az államháztartás valamelyik alrendszeréből nyújtott támogatások folyósításának felfüggesztése,
c) a személyi jövedelemadó 1%-ából történő felajánlásokból való részesedés lehetőségének felfüggesztése,
d) bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén az  ellenőrzött szervezet tulajdonában vagy kezelésében lévő, 
az államháztartási vagyon körébe tartozó vagyonelem tekintetében zár alá vétel elrendelése
érdekében.”

14. §  Az ÁSZtv. 35. §-a a következő (5)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(5) 2019. május 1-jén annak a  személynek, akinek 2019. április 30-án az  Állami Számvevőszékkel köztisztviselői, 
közszolgálati ügykezelői jogviszonya áll fenn, e jogviszonya munkaviszonnyá alakul át. Teljes munkaidőben történő 
foglalkoztatás esetén a jogviszony teljes munkaidős munkaviszonnyá, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén 
részmunkaidős munkaviszonnyá alakul át. A 2019. április 30-án az Állami Számvevőszékkel fennállt köztisztviselői, 
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közszolgálati ügykezelői jogviszonyban kikötött próbaidő mértéke a jogviszony munkaviszonnyá alakulását követően 
változatlan marad azzal, hogy a próbaidő leteltének időpontja legfeljebb 2019. augusztus 31. napja.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott személy munkabére 2019. május 1-jétől nem lehet kevesebb, mint a 2019. április 
30-án a Kttv. alapján – az illetményeltérítés figyelmen kívül hagyásával – a besorolása szerint őt megillető illetmény, 
a Kttv. szerint járó pótlékokkal együtt.
(7) Ha a munkavállaló az (5)–(6) bekezdésben meghatározottak szerint létrejött munkaviszonyában a munkaszerződését 
annak átvételét követő nyolc munkanapon belül nem írja alá, munkaviszonya az  Mt. munkáltató felmondására 
vonatkozó szabályai szerint szűnik meg, azzal, hogy a  felmondási idő kezdete a munkaszerződés átvételét követő 
kilencedik napon kezdődik, kivéve, ha a késedelem a munkavállaló önhibáján kívül eső okból következett be.
(8) Az Állami Számvevőszéknél az (5) bekezdés szerinti köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői jogviszony időtartamát 
–  ideértve a  jogviszonnyal kapcsolatosan korábban folyamatosnak elismert egyéb foglalkoztatási időtartamot is – 
a  jogviszony átalakulását követően az  Állami Számvevőszéknél munkaviszonyban töltött időként kell elismerni és 
figyelembe venni.
(9) Az Állami Számvevőszék által 2019. április 30-án köztisztviselőként, közszolgálati ügykezelőként foglalkoztatott 
személyek a jogviszony átalakulását követően változatlanul jogosultak a béren kívüli juttatás teljes mértékére a belső 
szabályzatban foglaltak szerint.
(10) A számvevőt 2019. május 1-jétől kell besorolni az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint 
a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX.  törvény módosításáról szóló 2019.  évi XXXVII.  törvénnyel 
(a továbbiakban: Módtv.) megállapított besorolási kategóriák valamelyikébe.
(11) A számvevő a jogviszonyát érintő, a Módtv. rendelkezéseivel összefüggésben, a Módtv. hatálybalépését követő 
négy munkanapon belül írásban kérheti a felmentését a felmentés okának megjelölésével. A felmentési kérelemnek 
a munkáltatói jogkör gyakorlója általi elfogadása esetén a Módtv.-vel megállapított 15. § (2c) bekezdése megfelelően 
alkalmazandó.”

15. §  Az ÁSZtv.
a) 5. § (10) bekezdésében az „a jogszabályoknak, az alapszabályának és a közgyűlése határozatának” szövegrész 

helyébe az „a jogszabályoknak és az alapszabályának” szöveg,
b) 16.  § (3)  bekezdésében és a  17.  § (4)  bekezdésében az  „osztályvezető-főtanácsosi” szövegrész helyébe 

az „osztályvezetői” szöveg,
c) 17.  § (1)  bekezdésében és a  21.  § (12)  bekezdés c)  pontjában az „osztályvezető-főtanácsosnak” szövegrész 

helyébe az „osztályvezetőnek” szöveg,
d) 20. § (1) bekezdésében a „kilencszerese” szövegrész helyébe a „tizenkétszerese” szöveg,
e) 20. § (2) bekezdésében a „hét és félszerese” szövegrész helyébe a „tíz és félszerese” szöveg,
f ) 26.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény” szövegrész helyébe a „Kttv.” 

szöveg,
g) 32. § (3) bekezdésében az „államtitkok” szövegrész helyébe a „minősített adatok” szöveg
lép.

16. §  Hatályát veszti az ÁSZtv.
a) 15. § (8) bekezdésében a „közszolgálati” szövegrész,
b) 21. § (4)–(9a) bekezdése,
c) 22.  § (1)  bekezdésében a  „  ,  ha olyan speciális szakértelemre van szükség, amellyel a  számvevők nem 

rendelkeznek” szövegrész.

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

17. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 4. § a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(E törvény hatálya nem terjed ki)
„a) törvény eltérő rendelkezésének hiányában az  Állami Számvevőszéknél foglalkoztatottakra és a  Honvédség, 
a nemzetbiztonsági szolgálatok és a fegyveres biztonsági őrség szerveire;”
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18. §  Hatályát veszti a Kttv.
a) 2. §-ában az „az Állami Számvevőszék,”,
b) 234. § (2) bekezdésében az „az Állami Számvevőszéknél,”
szövegrész.

3. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 5. §, a 7. § (1)–(2) bekezdése, a 15. § d)–e) pontja és a 16. § b) pontja 2019. május 1-jén lép hatályba.

20. §  E törvény 1–16. §-a az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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A Kormány 67/2019. (IV. 3.) Korm. rendelete
a közjegyzői kamarák által ellátott egyes hatósági feladatokról

A Kormány a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI.  törvény 183/A. § a)–d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közjegyzői, közjegyzőjelölti és közjegyzőhelyettesi névjegyzék, valamint a közjegyzői irodai 
ügyintézők nyilvántartása

1. §  A közjegyzői, közjegyzőjelölti és közjegyzőhelyettesi névjegyzéket, valamint a  közjegyzői irodai ügyintézők 
nyilvántartását elektronikusan kell vezetni.

2. § (1) A közjegyzőjelöltként vagy közjegyzőhelyettesként történő névjegyzékbe vétel iránti eljárásban a kérelmezőnek
a) igazolnia kell a névjegyzékbe vételhez szükséges adatokat és tényeket,
b) nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal 

hatálya alatt, valamint
c) ha a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 26. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint 

(2)  bekezdésében foglalt feltételek igazolása céljából a  kérelmező kérte, hogy a  Kjtv. 17.  § (3)  bekezdés 
a)–d) pontjában meghatározott tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a területi 
kamara elnöksége részére továbbítsa, erre hivatkoznia kell.

 (2) A közjegyzői irodai ügyintézők nyilvántartásába való bejegyzés iránti eljárásban a kérelmezőnek
a) igazolnia kell a nyilvántartásba vételhez szükséges adatokat és tényeket, valamint
b) nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal 

hatálya alatt.
 (3) A  közjegyzőhelyettessel, a  közjegyzőjelölttel vagy a  közjegyzői irodai ügyintézővel szemben a  nyilvántartásba 

vételt követően keletkezett összeférhetetlenség esetén a  területi kamara elnöksége a  Kjtv. 22.  § (3a)  bekezdése 
szerinti összeférhetetlenségről történő miniszteri döntés véglegessé válását követően törli a  közjegyzőhelyettest, 
a közjegyzőjelöltet vagy a közjegyzői irodai ügyintézőt a nyilvántartásból.

2. A közjegyzői, közjegyzőjelölti és közjegyzőhelyettesi igazolvány, valamint az elnöki igazolvány

3. § (1) A  közjegyző, a  közjegyzőhelyettes és a  közjegyzőjelölt igazolványa, valamint az  elnöki igazolvány ID/1 méretű, 
laminált műanyag kártya.

 (2) Az igazolványokat a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: országos kamara) bocsátja ki, a kibocsátott 
igazolványokról elektronikus nyilvántartást vezet.

 (3) Az  igazolványt hivatalból vagy írásbeli kérelemre kell kiadni. Az  igazolvány kiadása iránti kérelemhez adatváltozás 
esetén meg kell jelölni a megváltozott adatot, amelynek beszerzése iránt az országos kamara intézkedik.

 (4) Az országos kamara
a) ha új igazolvány kiadásának alapjául szolgáló körülmény bekövetkezéséről tudomást szerez, hivatalból, 

egyébként kérelem alapján gondoskodik az igazolvány bevonásáról és új igazolvány kiadásáról,
b) a kiállított igazolványt a személyazonosság és az átvétel igazolása mellett az érintettnek átadja,
c) az  érvénytelen igazolványt visszavonja, és intézkedik az  érvénytelen igazolvány sorszámának, valamint 

az érvénytelenség tényének a Hivatalos Értesítőben, illetve az országos kamara honlapján történő közzététele 
iránt.

 (5) Az igazolványt a közjegyző, a közjegyzőhelyettes, a közjegyzőjelölt, valamint az országos kamara és a területi kamara 
elnöke köteles megőrizni és eljárása során magánál tartani. Az  igazolvány másra át nem ruházható, letétbe nem 
helyezhető, biztosítékul nem adható és nem fogadható el.

4. § (1) Az igazolvány érvénytelenné válik, ha a közjegyzői szolgálat megszűnik, az igazságügyért felelős miniszter a közjegyzői 
kinevezés érvénytelenségét állapítja meg, a  közjegyzőhelyettest és a  közjegyzőjelöltet törlik a  névjegyzékből, 
az országos kamara vagy a területi kamara elnökének megbízatása lejár, továbbá ha az igazolvány megrongálódott, 
elveszett, eltulajdonították, vagy megsemmisült. Az érvénytelen igazolványt vissza kell vonni.

 (2) A közjegyző, a közjegyzőhelyettes, a közjegyzőjelölt, valamint az országos kamara és a területi kamara elnöke köteles 
az  igazolvány megrongálódását, elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését és az  igazolványban feltüntetett 
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adatokban bekövetkezett változás tényét haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül bejelenteni az  országos 
kamarának, és ezzel egyidejűleg új igazolvány kiállítását kérni.

 (3) Az  igazolványt be kell vonni, ha visszavonták, vagy ha az  igazolvány adataiban változás következett be. A  bevont 
igazolványt az országos kamara szabályzatában foglaltak szerint meg kell semmisíteni.

3. A közjegyzői irodai tagság létesítésének engedélyezése

5. §  A nem közjegyző, közjegyzőhelyettes vagy közjegyzőjelölt természetes személy kérelmezőnek a  közjegyzői irodai 
tagság létesítésének engedélyezése iránti eljárásban
a) igazolnia kell, hogy megfelel Kjtv. 31/B.  § (5)  bekezdés a)  pontjában meghatározott követelményeknek, 

valamint
b) ha a  Kjtv. 31/B.  § (5)  bekezdés b)  pontjában foglalt feltételek igazolása céljából a  kérelmező kérte, hogy 

a Kjtv. 17. § (3) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi 
nyilvántartó szerv a területi kamara elnöksége részére továbbítsa, erre hivatkoznia kell.

4. A közjegyzőhelyettes, a közjegyzőjelölt és a közjegyzői irodai ügyintéző további munkaviszonyának 
létesítésével kapcsolatos eljárás

6. § (1) A közjegyzőhelyettes és a közjegyzőjelölt névjegyzékbe vétele, valamint a közjegyzői irodai ügyintéző nyilvántartásba 
vétele iránti eljárást mindkét munkaviszony tekintetében le kell folytatni.

 (2) A  területi kamara elnöksége a  munkáltatókat és a  munkavállalót meghallgathatja. A  munkavállaló meghallgatása 
nem mellőzhető, ha sem a közjegyzőhelyettesek, sem a közjegyzőjelöltek névjegyzékében, sem a közjegyzői irodai 
ügyintézők nyilvántartásában nem szerepel.

 (3) A  területi kamara elnöksége a  névjegyzékbe, illetve nyilvántartásba vétel iránti eljárás lefolytatása során azt is 
mérlegeli, hogy a  Kjtv., egyéb jogszabályok, valamint az  országos kamara iránymutatásai által a  munkavállaló 
alkalmazásával és működésével szemben támasztott követelmények mindkét munkáltatónál történő alkalmazás 
tekintetében teljesíthetőek-e.

 (4) A  közjegyzőhelyettesnek az  utóbb létesített munkaviszony alapján történő bejegyzés esetén ismételten nem kell 
esküt tennie.

 (5) A bejegyzést a névjegyzékbe, illetve a nyilvántartásba nem külön bejegyzésként kell foganatosítani, hanem a területi 
kamara elnöksége
a) az  utóbb létesült munkaviszony alapján történő bejegyzés esetén a  korábbi bejegyzést kiegészítve 

a  munkavállaló adatainál az  alkalmazó közjegyző neve, székhelye, valamint szükség esetén az  alkalmazás 
megszűnésének időpontjára, módjára vonatkozó adatokat az  utóbb létesített munkaviszonnyal érintett 
közjegyző tekintetében is feltünteti,

b) egyidejűleg létesített munkaviszonyok esetén egy bejegyzésben tünteti fel a  munkavállaló adatainál 
az alkalmazó közjegyző neve, székhelye, valamint szükség esetén az alkalmazás megszűnésének időpontjára, 
módjára vonatkozó adatokat mindkét közjegyző tekintetében.

 (6) A munkavállalónak a névjegyzékbe, illetve a nyilvántartásba vételkor nyilatkoznia kell, hogy áll-e munkaviszonyban 
más közjegyzővel, illetve közjegyzői irodával.

 (7) A  munkaviszony létesítését és megszűnését, illetve megszüntetését az  alkalmazó közjegyzők, illetve közjegyzői 
irodák kötelesek bejelenteni a területi közjegyzői kamarának. Ez a bejelentési kötelezettség a korábban létesült és 
fennálló munkaviszony tekintetében is fennáll a további munkaviszony létesítése esetén.

5. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet 2019. április 15-én lép hatályba.

8. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 72/2019. (IV. 4.) Korm. rendelete
a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről 
szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 
250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. §, a 3. § és a 2. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a  központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § (1) A  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 3.  § 
(1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A Főigazgatóság a  kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve – külön kormányrendeletben kijelölt – központi 
beszerző szervként:)
„m) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv, a Miniszterelnöki Kormányiroda, a Kormány 
irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi 
és helyi költségvetési szerv vagy intézmény, és a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági 
társaság kivételével azon állami tulajdonú gazdasági társaság, amelyben az  állam a  Ptk. 8:2.  §-a szerinti többségi 
befolyást gyakorol, valamint a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása 
alá tartozó alapítvány és közalapítvány részére biztosítja az  1.  melléklet II.  pont, 3.2.1.  alpontjában meghatározott 
szolgáltatásokat.”

 (2) A R. 3. §-a a következő (3d) bekezdéssel egészül ki:
„(3d) A  Főigazgatóság az  (1)  bekezdés m)  pontjában meghatározott szervezetekkel megállapodásban rendezi 
a Főigazgatóság által nyújtott szolgáltatások részletezését és igénybevételének rendjét, valamint a szolgáltatásokkal 
összefüggésben felmerülő közvetlen és közvetett kiadások ellentételezését.”

3. §  Az R. 1. melléklete a 2. melléklet szerinti módosul.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 72/2019. (IV. 4.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelethez

Az országosan kiemelt termékek jegyzéke

A termék megnevezése

 1. Kommunikációs eszközök és szolgáltatások
1.1. Beszédcélú kapcsolók, készülékek és kapcsolódó szolgáltatások
1.2. Aktív és passzív hálózati elemek
1.3. Mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások
1.4. Zártcélú mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások
1.5. Kommunikációs eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások

 2. Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások
2.1. Szoftverrendszerek és elemeik
2.2. Hardverrendszerek és elemeik
2.3. Digitális vizuáltechnikai eszközök
2.4. Szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások
2.5. Hardverrendszerekhez, kiegészítőikhez kapcsolódó szolgáltatások
2.6. Digitális vizuáltechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások

 3. Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások
3.1. Nyomtatók
3.2. Másolók és sokszorosítók
3.3. Irodatechnikai termékekhez kapcsolódó szolgáltatások

 4. Irodabútorok
4.1. Irodai asztalok
4.2. Irodai szekrények, tároló bútorok
4.3. Irodai ülőbútorok
4.4. Irodabútorokhoz kapcsolódó szolgáltatások

 5. Papíripari termékek és irodaszerek
5.1. Papírok
5.2. Papírtermékek
5.3. Számítógép-kiírópapírok
5.4. Irodaszerek és írószerek
5.5. Papíripari termékekhez kapcsolódó szolgáltatások
5.6. Belföldi újság és folyóiratok

 6. Gépjárművek
6.1. Személyszállító gépjárművek
6.2. Haszongépjárművek
6.3. Gépjármű-flottaüzemeltetési szolgáltatások
6.4. Új gépjárművekhez kapcsolódó szolgáltatások

 7. Gépjármű-üzemanyagok
7.1. Gépjármű-üzemanyag tankautós kiszállítással (nagykereskedelem)
7.2. Gépjármű-üzemanyag és üzemanyagkártya töltőállomási kiszolgálással (kiskereskedelem)

 8. Utazásszervezések
8.1. Nemzetközi utazásszervezések

 9. Elektronikus közbeszerzési szolgáltatások
9.1. Elektronikus árlejtés szolgáltatás”
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2. melléklet a 72/2019. (IV. 4.) Korm. rendelethez

Az R. 1. melléklet II. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2. Újság, folyóirat biztosítása
3.2.1. Belföldi újság és folyóiratok
3.2.2. Külföldi újság és folyóiratok”
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A Kormány 75/2019. (IV. 9.) Korm. rendelete
az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus 
ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
105. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az  önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1.  § 3.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. csatlakozás: az az aktus, amivel a helyi önkormányzat – a képviselő-testület, illetve a képviselő-testület szervei –, 
valamint a csatlakozásra jogosult megkezdi a szolgáltatások tényleges használatát;”

 (2) Az R1. 1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6. önkormányzati ASP rendszer: az  önkormányzati feladatellátást támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül 
távoli alkalmazásszolgáltatást (Application Service Provider, ASP) nyújtó elektronikus információs rendszer;”

2. §  Az R1. 6. §-a a következő (4b) és (4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) Az  önkormányzati ASP rendszer működtetője interfészes csatlakozás esetén a  csatlakozó önkormányzatnak 
a  3.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti szakrendszert biztosítja, ha az  interfészes önkormányzat az  arra vonatkozó 
igényét bejelenti a Kincstár felé.
(4c) Az  önkormányzati ASP rendszerhez interfészen keresztül csatlakozó önkormányzat a  (4b)  bekezdés szerinti 
igénybejelentését bármikor megteheti, azzal, hogy a  szakrendszerhez való hozzáférés biztosításának kezdő 
időpontjáról, valamint annak módjáról a Kincstárral külön megállapodást köt.”

3. §  Az R1. a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § Azon önkormányzat esetében, ahol a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal, a nemzetiségi 
önkormányzat vagy az önkormányzati társulás számára olyan gazdálkodási, illetve adminisztrációs feladatot lát el, 
amelyet az önkormányzati ASP rendszer támogatni képes, e feladat ellátását az önkormányzat az önkormányzati ASP 
rendszer szakrendszerein keresztül is elláthatja.”

4. §  Az R1. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szerződésben a Kincstár vállalja, hogy a csatlakozók önkormányzati ASP rendszerben tárolt adatai biztonságát 
technológiai és adminisztratív eszközökkel biztosítja és garantálja, hogy azokat csak törvényben meghatározott 
esetben, valamint a  3.  § (2)  bekezdés f )  pontja szerinti szakrendszer kivételével, az  e  rendeletben meghatározott 
szerveknek teszi hozzáférhetővé.”

5. §  Az R1. 8. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szerződés tartalmazza legalább)
„g) a csatlakozáshoz és az egyes szakrendszerek igénybevételéhez szükséges feladatok technikai, valamint informatikai 
meghatározását.”

6. §  Az R1. 5/A. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„5/A. Az önkéntes csatlakozásra vonatkozó különös szabályok”
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7. §  Az R1. 8/A. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Csatlakozását megelőzően az (1) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati költségvetési szerv szolgáltatási szerződést 
köt a Kincstárral. A szolgáltatási szerződés]
„a) alapján az önkormányzati költségvetési szerv a 3. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szakrendszerhez csatlakozik, 
illetve a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szakrendszerhez csatlakozhat,”

8. §  Az R1. 5/A. alcíme a következő 8/B. §-sal egészül ki:
„8/B. § (1) A térségi fejlesztési tanács – a feladatellátást végző költségvetési szerven keresztül – az önkormányzati ASP 
rendszerhez önként csatlakozhat.
(2) A  csatlakozás tekintetében a  8/A.  § rendelkezései irányadóak, azzal, hogy a  szolgáltatási szerződés aláírója 
a Kincstár képviselője és a térségi fejlesztési tanács vezetője, továbbá a 8/A. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni.”

9. §  Az R1. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. §  Az R1.
a) 2.  § (4)  bekezdésében a „rendszercsatlakozás” szövegrész helyébe az „a 3.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti 

szakrendszer szolgáltatásainak igénybevétele” szöveg;
b) 3. § (1) bekezdés d) pontjában az „az Mötv.” szövegrész helyébe az „a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)” szöveg;
c) 7. § (2) bekezdés b) pontjában a „megfelelést,” szövegrész helyébe a „megfelelést, valamint azok folyamatos 

fenntartását;” szöveg;
d) 3. melléklet 2:B mezőjében a „szerinti adatok” szövegrész helyébe az „alapján az adópolitikáért felelős miniszter 

által vezetett minisztérium honlapján közzétett útmutató szerinti adatok” szöveg
lép.

11. §  Hatályát veszti az R1.
a) 12. § (1) bekezdés a) pontja;
b) 12. § (4) bekezdése;
c) 13. § (2) és (6) bekezdése.

2. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

12. §  Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 39.  §-a a  következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
elektronikus űrlap-szolgáltatással érintett ügykörök esetén a Magyar Államkincstár jelzi a tudástárban, hogy az adott 
ügykör elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető-e.”

3. Záró rendelkezés

13. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 75/2019. (IV. 9.) Korm. rendelethez

Az R1. 2. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. Az informatikai biztonságra és hálózati elérésre vonatkozó minimális és ajánlott feltételek

Informatikai biztonság – Hálózati elérés biztosítása

IT biztonság

Elvárt informatikai biztonsági megfelelés:
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról történő 
megfelelésről szóló 2013. évi L. törvény, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 
szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet 
rendelkezéseiből következő, a rendszer biztonsági osztályba sorolása alapján megállapított 
információbiztonsági követelményeknek történő megfelelés

Sávszélesség 
és szükséges 
hálózati eszközök

Interneteléréshez és helyi hálózat kiépítéséhez, bővítéséhez szükséges eszközök, pl. router, 
switch, kábelek.
Minimumfeltételek:

 
 
 
 

Lakosszám: ASP minimumelvárás:  
 
 
 

500 alatt 4 Mbit/sec néveleges sávszélesség

500–10 000 között 8 Mbit/sec néveleges sávszélesség

10 000 felett 30 Mbit/sec néveleges sávszélesség

Ajánlott feltételek:
A kormányzati hálózatfejlesztési koncepciókkal összhangban valamennyi településtípus 
ajánlott sávszélessége minimum 30/30 Mbit/sec szimmetrikus sávszélesség

”
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 12/2019. (IV. 5.) MNB rendelete
az „Eötvös Loránd” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Eötvös Loránd halálának 100. évfordulója alkalmából – „Eötvös Loránd” megnevezéssel 
10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2019. április 8.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle finomrecés, 
a recéken a kétszer ismétlődő „SZABADON SZOLGÁL A SZELLEM •” szélfelirattal.

 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben az  Eötvös Collegium épülete Ménesi út felőli részletének ábrázolása 
látható. Az emlékérme jobb oldali szélén, körvonallal határolt félköriratban az „EÖTVÖS COLLEGIUM” felirat olvasható. 
Az  épületábrázolás alatti három sorban, középre rendezve a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „10 000” értékjelzés és 
a „FORINT” felirat, az  értékjelzéstől balra a „BP.” verdejel, jobbra a „2019” verési évszám olvasható. A  verdejelben 
legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került 
elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Eötvös Loránd mellképének ábrázolása látható, háttérben – Eötvös Loránd 
kézírásával – a  gravitációs vonzás térbeli változásának 4 jellemző mennyiségét leíró képletsorral. Az  emlékérme 
szélén, bal oldalon, körvonallal határolt félköriratban az „EÖTVÖS LORÁND 1848–1919” felirat olvasható, jobb oldalon 
Szanyi Borbála tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2019. április 8-án lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 12/2019. (IV. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:
Az emlékérme előlapjának képe:  

 

 

2. melléklet a …/2019. (IV. …) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme hátlapjának képe: 
 

  
 

2. melléklet a 12/2019. (IV. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

Az emlékérme előlapjának képe:  

 

 

2. melléklet a …/2019. (IV. …) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme hátlapjának képe: 
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 13/2019. (IV. 5.) MNB rendelete
az „Eötvös Loránd” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Eötvös Loránd halálának 100. évfordulója alkalmából – „Eötvös Loránd” megnevezéssel 
2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2019. április 8.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle finomrecés, 
a recéken a kétszer ismétlődő „SZABADON SZOLGÁL A SZELLEM •” szélfelirattal.

 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben az  Eötvös Collegium épülete Ménesi út felőli részletének ábrázolása 
látható. Az  emlékérme jobb oldali szélén, körvonallal határolt félköriratban az  „EÖTVÖS COLLEGIUM” felirat 
olvasható. Az épületábrázolás alatti három sorban, középre rendezve a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „2000” értékjelzés 
és a „FORINT” felirat, az értékjelzéstől balra a „BP.” verdejel, jobbra a „2019” verési évszám olvasható. A verdejelben 
legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került 
elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Eötvös Loránd mellképének ábrázolása látható, háttérben – Eötvös Loránd 
kézírásával – a  gravitációs vonzás térbeli változásának 4 jellemző mennyiségét leíró képletsorral. Az  emlékérme 
szélén, bal oldalon, körvonallal határolt félköriratban az „EÖTVÖS LORÁND 1848–1919” felirat olvasható, jobb oldalon 
Szanyi Borbála tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2019. április 8-án lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 13/2019. (IV. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 13/2019. (IV. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14/2019. (IV. 10.) MNB rendelete
az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő 
szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai 
képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről szóló 37/2017. (XII. 27.) MNB rendelet 
módosításáról

A befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 
2007. évi CXXXVIII. törvény 180.  § (8)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi 
CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az  ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról 
befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és 
kompetenciákra vonatkozó követelményekről szóló 37/2017. (XII. 27.) MNB rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § A Bszt.-ben meghatározott feltételekkel kizárólag állampapír vonatkozásában
a) a Bszt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és g) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységgel,
b) a Bszt. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kiegészítő szolgáltatással
kapcsolatos érintett szolgáltatást nyújtó alkalmazottak, továbbá az a) és b) alpontban meghatározott szolgáltatásokat 
közvetítő függő ügynökök mentesülnek az 5. § a) pontjában foglalt általános ismeretek teljesítésének kötelezettsége 
alól.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A pénzügyminiszter 1/2019. (III. 28.) PM rendelete
a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggésben a pénzügyminiszter feladatkörébe tartozó 
egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4)  bekezdés a)  pont ad)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20.  § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
64. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím és a 2. melléklet tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 284. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 4.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47.  § 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
64. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosítása

1. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM 
rendelet 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosítása

2. §  A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a  Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek 
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: 6/1996. MüM rendelet) 
21/A. § (1) bekezdésében az „az állami tisztviselőkről szóló törvény,” szövegrész helyébe az  „a kormányzati igazgatásról 
szóló törvény,” szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti a 6/1996. MüM rendelet
a) 21/A. § (1) bekezdésében az „állami tisztviselőt, állami ügykezelőt,”,
b) 21/A. § (4) bekezdésében az „állami szolgálati jogviszony,”
szövegrész.

3. A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló  
2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosítása

4. §  A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet 
1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. Az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 
34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet módosítása

5. § (1) Az  álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) 
SZMM rendelet (a továbbiakban: 34/2009. SZMM rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkaadó az álláskeresési járadékra, valamint az álláskeresési segélyre való jogosultság, továbbá ezen ellátások 
összegének megállapításához szükséges adatok nyilvántartásához a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
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ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 36/A. §-ában meghatározott igazolólapot a (4) bekezdés 
szerinti tartalommal, két példányban köteles kiállítani.”

 (2) A 34/2009. SZMM rendelet 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott igazolólap tartalmazza:
a) a munkaadó adatait: nevét, címét, adószámát és TEÁOR számát,
b) a  munkavállaló adatait: nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, a TAJ számát, lakóhelyét, 
tartózkodási helyét,
c) a munkavállalónak az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontja szerinti munkaviszonyára vonatkozó adatait:
ca) munkakör (FEOR szerinti besorolásban),
cb) munkaviszony kezdete és vége,
cc) a munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napja (az időszak kezdete),
cd) a  munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napjától számított négy 
naptári negyedévben elért munkaerőpiaci járulékalap összege forintban, valamint azon hónapoknak a  száma, 
amelyekben a munkavállalónak volt járulékalapja (az érintett hónapok száma),
ce) a munkaviszony fennállása alatt az utolsó, legalább hat hónapig betöltött munkakör (FEOR szerinti besorolásban),
cf ) a  munkaviszony időtartama alatt igénybe vett 30 napot meghaladó mértékű fizetés nélküli szabadság(ok) 
időtartama,
cg) a jogviszony Flt. 58. § (6) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti megszűnése, megszüntetése,
ch) a  munkaviszonyként felsorolt jogviszonyokra a  megszűnésekor, megszüntetésekor irányadó, szerződésben 
megállapított alapbér, illetmény vagy díjazás összege.”

6. §  Hatályát veszti a 34/2009. SZMM rendelet 1. melléklete.

5. A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező 
szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső 
kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosítása

7. §  A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai 
továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú 
továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1.  § j)  pontjában a  „munkajogi, közszolgálati” szövegrész 
helyébe a  „munkajogi, kormányzati szolgálati, közszolgálati” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet az 1/2019. (III. 28.) PM rendelethez

 1.  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM 
rendelet 5. számú melléklet „(B) A sérült (munkavállaló) adatai:” alcím 13. pontjában foglalt táblázat 04. sora helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A sérült (munkavállaló) adatai:
Foglalkoztatás jellege:
A kódnégyzetekbe a sérült munkavállaló foglalkoztatási jogviszonyának jellegét kifejező kódszámot kell beírni.]

„04 Politikai szolgálati vagy biztosi jogviszony”

 2.  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM 
rendelet 5. számú melléklet „(B) A sérült (munkavállaló) adatai:” alcím 13. pontjában foglalt táblázat a következő 27. 
sorral egészül ki:
[A sérült (munkavállaló) adatai:
Foglalkoztatás jellege:
A kódnégyzetekbe a sérült munkavállaló foglalkoztatási jogviszonyának jellegét kifejező kódszámot kell beírni.]

„27 a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony”
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2. melléklet az 1/2019. (III. 28.) PM rendelethez

A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet 
1. melléklet 1. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„Egy, illetve több munkáltatóra (gazdálkodó szervezetre, illetve a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény vagy a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó közigazgatási 
szervnél foglalkoztatott munkavállalókra) kiterjedő hatályú, a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
rendelkezéseinek alkalmazásával, valamint az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd 
egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával kötött kollektív szerződés 
nyilvántartásba vételére szolgáló adatlap tartalmának pontjai:”
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A pénzügyminiszter 2/2019. (III. 28.) PM rendelete
a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek nyújtandó tájékoztatás formájáról 
és tartalmáról

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 438. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) befektetési egység vételi árfolyama: az  eszközalap nettó eszközértékének és az  adott eszközalaphoz kötött 

befektetési egységek – a szerződési feltételekben foglaltak szerint korrigált – számának hányadosa,
b) eszközalap nettó eszközértéke: az  eszközalaphoz tartozó befektetett eszközök értékének és az  eszközalapot 

terhelő költségeknek, így különösen az alapkezelési díjaknak a különbözete,
c) számla: a biztosítási szerződés valamennyi befektetési egységének összesített nyilvántartása.

 (2) Az  e  rendeletben nem meghatározott fogalmakat a  biztosítási tevékenységéről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 
rendelkezései szerint kell értelmezni.

 (3) A  nem eszközalaphoz kapcsolódó befektetési egységekre vonatkozó tájékoztatásra az  e  rendelet rendelkezései 
megfelelően alkalmazandók.

 (4) E  rendelet rendelkezései nem alkalmazhatók az  eszközalap-felfüggesztés esetén a  felfüggesztett eszközalap 
tekintetében.

 (5) A biztosító az e rendelet szerinti tájékoztatás előállítása során
a) aktuális adatként a legutolsó rendelkezésre álló adatot, valamint
b) a tájékoztatással érintett időszak vonatkozásában

ba) a szerződéskötést követő első tájékoztatás esetén a szerződéskötés időpontja, vagy
bb) – a  ba)  alpontban foglalt eset kivételével – az  előző tájékoztatásban figyelembe vett adat 

keletkezésének időpontja
 és az  aktuális tájékoztatás előállításakor rendelkezésre álló legutolsó adat keletkezési időpontja közötti 

adatokat
veszi figyelembe.

2. § (1) A  befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén a  biztosító a  szerződő részére évente legalább egy 
alkalommal – azonos naptári napra vonatkoztatva – díjmentesen, az ügyféllel kötött megállapodása szerinti tartós 
adathordozón tájékoztatást nyújt
a) a biztosítási szerződés számlájának helyzetéről,
b) a biztosítási szerződésre beérkezett biztosítási díjakról,
c) a biztosítási szerződéssel kapcsolatos költségekről,
d) a szerződő által a biztosítási szerződés keretében igénybe vett szolgáltatások és maradékjogok értékéről,
e) az eszközalapok között a szerződő utasítására végrehajtott átcsoportosítás időpontjáról és arányáról,
f ) a befektetési egységek árfolyamáról,
g) a  biztosítási szerződés szolgáltatási értékéről (értékeiről) és visszavásárlási értékéről; abban az  esetben, ha 

a szerződés többlethozam-visszatérítést is tartalmaz, ennek értékéről,
h) az (5) bekezdés szerinti tájékoztatási lehetőségről,
i) a szerződő által választott, a szerződéshez kapcsolódó eszközalapok nevéről,
j) a 4. § (1) bekezdése szerinti nyilvános tájékoztatások elérhetőségéről és
k) a  szerződő biztosításközvetítőjének nevéről és elérhetőségéről, vagy a  biztosító azon egységének 

megnevezéséről és elérhetőségéről, amelytől a  szerződő a  biztosítási szerződésével kapcsolatban részletes 
tájékoztatást kaphat.

 (2) A biztosító az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az (1) bekezdés szerinti naptári napot követő 15 napon belül megküldi 
a szerződőnek.

 (3) Az 1. § (5) bekezdés a) pontja szerinti adat keletkezési időpontját a tájékoztatáson fel kell tüntetni.
 (4) A biztosítási szerződés megszűnése esetén a biztosító a szerződés megkötésétől vagy az (1) bekezdés szerinti utolsó 

tájékoztatás időpontjától a megszűnés időpontjáig terjedő időszakra – a biztosítási szerződés megszűnését követő 
15 napon belül – az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást nyújt a szerződő részére. Ha a biztosítási szerződés a díjfizetési 
kötelezettség elmulasztásának következtében szűnik meg, a biztosító az e bekezdés szerinti tájékoztatást a Polgári 
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Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:449. § (1) bekezdése szerinti póthatáridő leteltét követő 15 napon belül 
küldi meg a szerződőnek. Ha a biztosítási szerződésben a szerződő fél és a biztosított ugyanaz a személy, és a biztosítási 
szerződés e személy halála miatt szűnik meg, az e bekezdés szerinti tájékoztatást a biztosító a kedvezményezettnek 
küldi meg, a kedvezményezett személyének igazolását követő 15 napon belül.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerinti rendszeres tájékoztatáson kívül a  szerződő írásban vagy egyéb azonosításra alkalmas 
módon benyújtott kérelmére a  biztosító 15 napon belül, az  (1)  bekezdés szerinti részletezettséggel, az  ügyféllel 
kötött megállapodása szerinti formában tájékoztatja a szerződőt. A tájékoztatás előállítása során a biztosító az 1. § 
(5)  bekezdésében foglaltakat alkalmazza azzal, hogy a  kérelemben megjelölt időszakra vonatkozó tájékoztató 
előállítása során az időszak első és utolsó rendelkezésre álló adata közötti időszak adatait veszi figyelembe. A biztosító 
ezért a szolgáltatásért külön költséget számolhat fel.

3. § (1) A biztosító a számla helyzetét úgy részletezi, hogy a befektetési egységek számát eszközalaponként külön feltünteti, 
és a befektetési egységek értékét az 1. § (5) bekezdés a) pontja szerinti nap árfolyamai, valamint egyéb véglegesített 
adatai alapján mutatja be.

 (2) A biztosítási díjak ismertetésekor a biztosító elkülönítve mutatja ki a beérkezett rendszeres és eseti díjakat, valamint 
ezek beérkezési és befektetési dátumát.

 (3) A biztosító a biztosítási szerződést terhelő valamennyi, előjegyzett vagy ténylegesen érvényesített költséget, illetve 
levonást jogcímenként részletezve mutatja be.

 (4) A  biztosítási szerződés alapján a  biztosító által teljesített kifizetéseket a  tájékoztatásban a  biztosító jogcímenként 
részletezve tünteti fel.

 (5) A kifizetések értéke mellett a biztosító kimutatja a kifizetés teljesítése során levont költségeket.
 (6) Ha a szerződés részét képező általános szerződési feltételek vételi árfolyam meghatározását tartalmazzák, a biztosító 

az e rendelet szerinti valamennyi tájékoztatást ennek figyelembevételével teljesíti.
 (7) A biztosító a szerződő által igénybe vett kötvénykölcsön – ha van ilyen – értékét mint a szerződő számláját terhelő 

adósságot mutatja ki.

4. § (1) A  biztosító minden munkanapon nyilvános tájékoztatást ad a  befektetési egységekhez kötött életbiztosításaihoz 
kapcsolódó befektetési egységek árfolyamáról és az eszközalapok nettó eszközértékéről
a) a biztosító internetes honlapján napi frissítéssel történő megjelentetéssel,
b) a biztosító telefonszámán munkaidőben elérhető információszolgáltatással és
c) a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban, munkaidőben elérhető információszolgáltatással.

 (2) A  biztosító eszközalapjainak összetételét a  befektetési formák (részvény, kötvény, készpénz, egyéb) arányaiban 
az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási formák mindegyikén havi frissítéssel ismerteti.

5. § (1) Ez a rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.
 (2) Az e rendelet szerinti tájékoztatási követelményeket a 2019. július 1-jét megelőzően megkötött szerződések esetében 

a 2019. június 30. napját követő tájékoztatásokra kell alkalmazni.

6. §  Hatályát veszti a  befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az  ügyfeleknek történő tájékoztatás 
formájáról és tartalmáról szóló 33/2002. (XI. 16.) PM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter 3/2019. (III. 29.) PM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetét érintő egyes miniszteri rendeletek, valamint a bankkártya-
elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet 
módosításáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím, valamint az  1. és 2.  melléklet tekintetében a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény 82/A.  § 
(1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I. alcím 14.  pontjában 
és a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2. és 10.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési 
tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervek meghatározásáról 
és az adatok kezelésének technikai szabályairól szóló 46/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

1. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével összefüggésben 
keletkezett adatok kezelésére jogosult szervek meghatározásáról és az  adatok kezelésének technikai szabályairól 
szóló 46/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
a) 1.  mellékletében foglalt táblázat A:4 mezőjében és 2.  mellékletében foglalt táblázat A:4 mezőjében az 

„a  NAV  bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatok” szövegrész helyébe az  „a NAV bűnmegelőzési és 
bűnüldözési feladatai” szöveg,

b) 3.  mellékletében foglalt táblázat A:4 mezőjében és 4.  mellékletében foglalt táblázat A:4 mezőjében az 
„a  NAV  vámszakmai és nemzetközi ügyekért” szövegrész helyébe az „a NAV bűnmegelőzési és bűnüldözési 
feladatai ellátásáért” szöveg

lép.

2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál egyes munkakörökben bevezetendő közszolgálati pótlék 
mértékéről szóló 24/2016. (VII. 12.) NGM rendelet módosítása

2. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál egyes munkakörökben bevezetendő közszolgálati pótlék mértékéről szóló 24/2016. 
(VII.12.) NGM rendelet
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.

3. A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló  
47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosítása

3. §  A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet
a) 5. § (2) bekezdésében a „2019. március 31.” szövegrész helyébe a „2020. június 30.” szöveg,
b) 7. § (3) bekezdésében a „2021. július 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. szeptember 30-ig” szöveg,
c) 8. §-ában a „2019. április 30-ig” szövegrész helyébe a „2020. július 31-ig” szöveg
lép.
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4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § és a 2. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2019. április 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 3/2019. (III. 29.) PM rendelethez
„1. melléklet a 24/2016. (VII. 12.) NGM rendelethez

A NAV Központi Irányítása

  A B C

1.
munkakör

közszolgálati pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat nem alapfeladat

3. főigazgató 100

4. szakfőigazgató 100 100

5. főigazgató-helyettes 100 100

6. főosztályvezető 100 100

7. főosztályvezető-helyettes 100 100

8. osztályvezető 100 100

9. ellenőrzési szakreferens 75

10. ellenőrzési kiemelt szakreferens 75

11. ellenőrzési szakértő referens 75

12. adóügyi szakreferens 75

13. adóügyi kiemelt szakreferens 75

14. adóügyi szakértő referens 75

15. tájékoztatási szakreferens 75

16. tájékoztatási kiemelt szakreferens 75

17. tájékoztatási szakértő referens
75

*150

18. tájékoztatási referens 150

19. tájékoztatási kiemelt referens 150

20. tájékoztatási főreferens 150

21. tájékoztatási kiemelt főreferens 150

22. tájékoztatási ügyintéző 150

23. tájékoztatási előadó 150

24. bűnügyi szakreferens 75

25. bűnügyi kiemelt szakreferens 75

26. bűnügyi szakértő referens 75

27. adóellenőrzési kiemelt főelőadó 75

28. jogi szakreferens
75

**150
75

**150

29. jogi kiemelt szakreferens
75

**150
75

**150

30. jogi szakértő referens
75

**150
75

**150

31. hatósági szakreferens
75

**150

32. hatósági kiemelt szakreferens
75

**150

33. hatósági szakértő referens
75

**150

34. vám- és pénzügyőri szakreferens 75

35. vám- és pénzügyőri kiemelt szakreferens 75

36. vám- és pénzügyőri szakértő referens 75
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37. vám- és pénzügyőri kiemelt főelőadó 75

38. rendészeti szakreferens
75

***150

39. rendészeti kiemelt szakreferens
75

***150

40. rendészeti szakértő referens
75

***150

41. végrehajtási szakreferens 75

42. végrehajtási kiemelt szakreferens 75

43. végrehajtási szakértő referens 75

44. információtechnológiai szakreferens
75

**200

45. információtechnológiai kiemelt szakreferens
75

**200

46. információtechnológiai szakértő referens
75

**200

47. információtechnológiai kiemelt főelőadó
75

**200
 

48. pénzügyi információs szakreferens
75

**200

49. pénzügyi információs kiemelt szakreferens
75

**200

50. pénzügyi információs szakértő referens
75

**200

51. pénzügyi információs kiemelt főelőadó
75

**200

52. kockázatkezelési referens 150

53. kockázatkezelési szakreferens 150

54. kockázatkezelési kiemelt szakreferens 150

55. kockázatkezelési szakértő referens 150

56. kockázatkezelési kiemelt főelőadó 150

57. kiemelt szakadóellenőr 200

58. vizsgálatvezető adóellenőr 200

59. igazgatási ügyintéző 50

60. igazgatási kiemelt előadó 50

61. igazgatási kiemelt főelőadó 50

62. igazgatási szakreferens 50

63. igazgatási kiemelt szakreferens 50

64. igazgatási szakértő referens 50

65. elemzési és stratégiai szakreferens   50

66. elemzési és stratégiai kiemelt szakreferens   50

67. elemzési és stratégiai szakértő   50

68. ellátási és üzemeltetési referens 50

69. ellátási és üzemeltetési kiemelt referens 50

70. ellátási és üzemeltetési főreferens 50

71. ellátási és üzemeltetési kiemelt főreferens 50

72. ellátási és üzemeltetési szakügyintéző 50

73. ellátási és üzemeltetési előadó 50
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74. vagyongazdálkodási referens 50

75. vagyongazdálkodási szakreferens 50

76. vagyongazdálkodási szakértő referens 50

77. vagyongazdálkodási ügyintéző 50

78. vagyongazdálkodási kiemelt előadó 50

79. közbeszerzési referens 50

80. közbeszerzési szakreferens 50

81. közbeszerzési szakértő referens 50

82. biztonsági szakreferens 50

83. biztonsági szakértő referens 50

84. biztonsági ügyintéző 50

85. biztonsági referens 50

86. biztonsági kiemelt előadó 50

87. munka- és tűzvédelmi szakreferens   50

88. munka- és tűzvédelmi kiemelt szakreferens 50

89. biztonsági vezető 50

90. munka- és tűzvédelmi kiemelt előadó 50

91. humánigazgatási szakreferens 50

92. humánigazgatási kiemelt szakreferens 50

93. humánigazgatási szakértő referens 50

94. humánigazgatási kiemelt főelőadó 50

95. pénzügyi és számviteli szakreferens 50

96. pénzügyi és számviteli kiemelt szakreferens 50

97. pénzügyi és számviteli szakértő referens 50

98. pénzügyi és számviteli kiemelt főelőadó 50

99. pénzügyi és számviteli referens 50

100. pénzügyi és számviteli kiemelt referens 50

101. pénzügyi és számviteli főreferens 50

102. pénzügyi és számviteli kiemelt főreferens 50

103. kommunikációs szakreferens 50

104. kommunikációs kiemelt szakreferens 50

105. szóvivő 50

106. nemzetközi referens 50

107. nemzetközi szakreferens 50

108. nemzetközi szakértő referens 50

109. nemzetközi kiemelt főelőadó 50

110. különös hatásköri szakreferens 50

111. különös hatásköri kiemelt szakreferens 50

112. különös hatásköri szakértő referens 50

113. tanácsadó 50

114. szabálytalansági kiemelt szakreferens 50

115. szabálytalansági szakértő referens 50

116. informatikai kiemelt főelőadó 50

117. informatikai szakreferens 50

118. informatikai kiemelt szakreferens 50

119. informatikai szakértő referens 50

120. projekt szakreferens 50
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121. projekt kiemelt szakreferens 50

122. projekt szakértő referens 50

123. kiemelt szakoktató 50

124. belső ellenőr 50

125. kiemelt belső ellenőr 50

   *150 kihelyezett tájékoztatási osztályok állományában feladatokat ellátók esetében
 **150 kizárólag a munkakörükben perképviseleti feladatokat ellátók esetében
 **200 ha a foglalkoztatott munkaköri feladataként rendszeresen helyszíni cselekményben vesz részt
***150 ügyeletes tiszti feladatokat ellátók esetében”
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2. melléklet a 3/2019. (III. 29.) PM rendelethez
„3. melléklet a 24/2016. (VII. 12.) NGM rendelethez

A NAV területi szervei

A B C

1.
munkakör

közszolgálati pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat nem alapfeladat

3. igazgató 100 100

4. igazgatóhelyettes 100 100

5. főosztályvezető 100 100

6. főosztályvezető-helyettes 100 100

7. osztályvezető 100 100

8. adóügyi referens 100

9. adóügyi kiemelt referens 100

10. adóügyi főreferens 100

11. adóügyi kiemelt főreferens 100

12. adóügyi ügyintéző 100

13. adóügyi szakügyintéző 100

14. adóügyi előadó 100

15. ügyfélszolgálati referens 150

16. ügyfélszolgálati kiemelt referens 150

17. ügyfélszolgálati főreferens 150

18. ügyfélszolgálati kiemelt főreferens 150

19. ügyfélszolgálati ügyintéző 150

20. ügyfélszolgálati szakügyintéző 150

21. ügyfélszolgálati előadó 150  

22. vám- és pénzügyőri referens
150
*250

23. vám- és pénzügyőri kiemelt referens
150
*250

24. vám- és pénzügyőri főreferens
150
*250

25. vám- és pénzügyőri kiemelt főreferens
150
*250

26. vám- és pénzügyőri ügyintéző
150
*250

27. vám- és pénzügyőri szakügyintéző
150
*250

28. vám- és pénzügyőri előadó
150
*250

29. vám- és pénzügyőri főelőadó
150
*250

30. bűnügyi gyakornok 150

31. bűnügyi szakügyintéző 150

32. bűnügyi előadó 150

33. bűnügyi főelőadó 150

34. jogi referens
50

*150
50

*150
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35. jogi kiemelt referens
50

*150
50

*150

36. jogi főreferens
50

*150
50

*150

37. jogi kiemelt főreferens
50

*150
50

*150

38. hatósági referens 150

39. hatósági kiemelt referens 150

40. hatósági főreferens 150

41. hatósági kiemelt főreferens 150

42. adóellenőr 200

43. kiemelt adóellenőr 200

44. főadóellenőr 200

45. kiemelt főadóellenőr 200

46. adóellenőrzési ügyintéző 200

47. adóellenőrzési szakügyintéző 200

48. adóellenőrzési előadó 200

49. adóellenőrzési főelőadó 200

50. mobil-ellenőrzési referens
200
*250

51. mobil-ellenőrzési kiemelt referens
200
*250

52. mobil-ellenőrzési főreferens
200
*250

53. mobil-ellenőrzési kiemelt főreferens
200
*250

54. járőrtárs
200
*250

55. járőr
200
*250

56. járőrvezető
200
*250

57. végrehajtó 200

58. kiemelt végrehajtó 200

59. szakvégrehajtó 200

60. kiemelt szakvégrehajtó 200

61. ügyintéző végrehajtó 200

62. szakügyintéző végrehajtó 200

63. előadó végrehajtó 200

64. őrzésvédelmi ügyintéző 200

65. őrzésvédelmi szakügyintéző 200

66. őrzésvédelmi előadó 200

67. nyomozó gyakornok 250

68. nyomozó 250

69. főnyomozó 250

70. kiemelt főnyomozó 250

71. szakértő főnyomozó 250

72. segédnyomozó gyakornok 250
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73. segédnyomozó 250

74. kiemelt segédnyomozó 250

75. szak segédnyomozó 250

76. hatósági fellebbviteli referens 250

77. hatósági fellebbviteli főreferens 250

78. hatósági fellebbviteli szakreferens 250

79. hatósági fellebbviteli szakértő referens 250

*150 kizárólag a munkakörükben perképviseleti feladatokat ellátók esetében
*250 az államhatáron utas- és áruforgalom ellenőrzésében részt vevő, valamint a Bevetési Igazgatóság járőr feladatot 

ellátó foglalkoztatottai esetében”
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A pénzügyminiszter 4/2019. (IV. 5.) PM rendelete
a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési 
hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító 
igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról szóló 34/2009. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 
13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel 
rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre 
vonatkozó szabályokról szóló 34/2009. (XII. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) A  biztosító a  kockázatviselést tanúsító, az  (1)  bekezdésben meghatározott valamely igazolóeszközt 
gépjárművenként egyedileg előállítja, és a  kockázatviselés teljes időtartamára – késedelmes díjfizetés esetén 
a  késedelemre való tekintettel –, akár a  biztosításközvetítői tevékenysége keretében eljáró függő vagy független 
biztosításközvetítő közreműködésével az  üzemben tartó rendelkezésére bocsátja. A  rendelkezésre bocsátás 
történhet papír alapon vagy – erre vonatkozó megállapodás alapján – az igazolóeszköz elektronikus képi formájának 
elektronikus úton történő rendelkezésre bocsátásával.”

 (2) Az R. 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  zöldkártya mint igazolóeszköz elektronikus képi formájának az  üzemben tartó részére elektronikus úton 
történő rendelkezésre bocsátása esetén a biztosító és a közreműködő biztosításközvetítő felhívja az üzemben tartó 
figyelmét arra, hogy a zöldkártya kizárólag zöld papírra nyomtatva alkalmas a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási 
fedezet meglétének igazolására. Az üzemben tartó kérése alapján a biztosító a zöldkártyát az elektronikus út mellett 
papír alapon is díjmentesen rendelkezésére bocsátja.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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Az igazságügyi miniszter 8/2019. (III. 28.) IM rendelete
a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. §  A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2019. július 1. napján lép 
hatályba.

2. §  A Rendelet
a) 42. § (1) bekezdése a „2018. október 1.” szövegrész helyett az „a hatálybalépése” szöveggel,
b) 42. § (2) bekezdése a „2018. szeptember 30-án” szövegrész helyett a „2019. június 30-án” szöveggel
lép hatályba.

3. §  Hatályát veszti a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról szóló 29/2018. (XI. 30.) IM 
rendelet.

4. §  Nem lép hatályba a Rendelet 41. §-a.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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Az igazságügyi miniszter 10/2019. (IV. 5.) IM rendelete
a közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § f ) pontjában,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 119. § b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 
módosítása

1. § (1) A  közjegyzőkről szóló 1991.  évi XLI.  törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a  továbbiakban: 
Kjvhr.) „A KÖZJEGYZŐI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE” fejezete a következő 2/A. §-sal és az azt megelőző 
alcím címmel egészül ki:
„(a Ktv. 17. §-ához)
2/A. § A Ktv. szerinti pályaalkalmassági vizsgálatot a bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 
1/1999. (I. 18.) IM–EüM együttes rendeletben megjelölt szervezet az ott megjelölt szabályok szerint végzi el azzal, 
hogy a pályaalkalmassági vizsgálat kezdeményezése iránti kérelemben a pályázónak nem kell megjelölnie, hogy mely 
közjegyzői állásra kiírt pályázathoz szükséges a vizsgálat elvégzése.”

 (2) A Kjvhr. „A KÖZJEGYZŐ HELYETTESÍTÉSE” című fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„A KÖZJEGYZŐ HELYETTESÍTÉSE
(a Ktv. 32–37/E. §-ához)
14. § (1) A közjegyző összesen évi 60 munkanap távollétet vehet igénybe.
(2) Évi 60 munkanapot meghaladó távollétet az országos kamara elnöke különösen fontos okból engedélyezhet.
(3) A távollét az állandó vagy tartós helyettesítési megállapodásnak a területi kamara elnöksége általi jóváhagyása, 
illetve a helyettes kirendelése után kezdhető meg.
(4) Közjegyzőhelyettest, nyugalmazott közjegyzőt vagy nyugalmazott bírót akkor lehet helyettesként kirendelni, ha 
a közjegyzői kinevezés feltételeinek megfelel.
(5) Ha a közjegyző a bejelentett vagy engedélyezett távollét időtartamát túllépi, a területi kamara elnöke visszatérésre 
és munkájának folytatására szólítja fel, illetve intézkedik a  helyettesítés időtartamának meghosszabbítása vagy új 
helyettes kirendelése érdekében.
15.  § (1) Ha a  közjegyző 5 egymást követő munkanapot meghaladó időtartamra szolgálati helyétől távol kíván 
maradni, ezt a  távollét kezdő és befejező időpontjának megjelölésével köteles előzetesen bejelenteni a  területi 
kamara elnökének.
(2) Ha a  közjegyzőnek nincs állandó helyettese, a  bejelentést 30 nappal a  távollét tervezett kezdőnapja előtt kell 
megtennie, és a bejelentésben a helyettes személyére is javaslatot kell tennie.
(3) Ha a  közjegyző baleset, betegség, vagy más, önhibáján kívüli ok miatt nem képes munkáját elvégezni, 
akadályoztatásáról – ha ezt egészségi állapota lehetővé teszi – haladéktalanul értesíti a területi kamara elnökét.
16.  § (1) Ha a  közjegyző helyettesítése bármely okból szükségessé válik, a  területi kamara elnöksége a  helyettes 
kirendeléséről soron kívül intézkedik.
(2) Tartós helyettes kirendelése esetén – ha a  helyettesítés nem jóváhagyott tartós helyettesítési megállapodás 
alapján történik – a területi kamara elnöksége beszerzi a kirendelni javasolt személy hozzájáruló nyilatkozatát is.
(3) Ismételt kirendelés esetén a Ktv. 35. § (2) bekezdése szerinti eskütétel és aláírásminta bemutatása mellőzhető.
17. § (1) Állandó helyettesítés esetén, ha az állandó helyettes
a) közjegyző, a saját bélyegzőjét,
b) nem közjegyző, a helyettesített közjegyző bélyegzőjét
használja.
(2) Tartós helyettesítés esetén, ha a tartós helyettes
a) közjegyző, a saját bélyegzőjét,
b) nem közjegyző, a helyettesített közjegyző bélyegzőjét,
c) nem közjegyző, és a  helyettesítéssel érintett székhely betöltetlen vagy a  helyettesített közjegyzőt hivatalából 
felfüggesztették, a tartós helyettesi hivatali bélyegzőt
használja.
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18. § (1) A helyettesítés megkezdésének és befejezésének időpontját a közjegyző nyilvántartásaiban fel kell tüntetni.
(2) A helyettesítés időtartama alatt
a) készült közjegyzői okiratban,
b) hozott határozatban, végzésben, valamint
c) nemperes ügyben felvett jegyzőkönyvben
a helyettesítés tényére utalni kell.
19.  § (1) A  helyettesi jogviszony megszűnését követően, ha a  tartós helyettesítés a  területi kamara elnöksége 
által jóváhagyott megállapodás hiányában történt, a  tartós helyettes a  helyettesítés befejezését követően 
– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – jegyzőkönyvvel átadja a helyettesített közjegyzőnek vagy az új közjegyzőnek
a) a közjegyzői irodában található, a helyettesítéssel összefüggő papíralapú iratokat és
b) a közjegyzői nyilvántartásokat tartalmazó adatbázisokat.
(2) A helyettesi jogviszony megszűnésével a tartós helyettes által átvett és készített okiratok, a Ktv. hatálya alá nem 
tartozó közjegyzői nemperes eljárás során keletkezett iratok (a továbbiakban: nemperes iratok) és azok nyilvántartásai 
közül a Ktv. 166. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott irat, nyilvántartás, bélyegző és egyéb eszköz átadására
a) a  Ktv. 34.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti helyettesítés esetén a  közjegyzői szolgálat megszűnésére vonatkozó 
szabályok,
b) a  Ktv. 34.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti helyettesítés esetén a  hivatalban lévő közjegyző iratainak levéltárba 
történő átadására vonatkozó szabályok
megfelelően irányadók.”

 (3) Hatályát veszti a Kjvhr.
a) 11. §-a,
b) 13/A. §-a,
c) 20. §-a,
d) 21. §-a,
e) 6.  mellékletében a  „Hozzájárulok, hogy személyes adataimat és az  okirat elkészítéséhez rendelkezésre 

bocsátott adatokat az eljáró közjegyző kezelje.” szövegrész.

2. A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosítása

2. §  A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. Záró rendelkezés

3. §  Ez a rendelet 2019. április 15-én lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 10/2019. (IV. 5.) IM rendelethez
„2. melléklet a 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelethez

A hagyatéki eljárási igazolás adattartalma

 1. Az öröklésben érdekelt kérelmezőre vonatkozó adatok:
1.1. név
1.2. cím

1.2.1. ország
1.2.2. irányítószám
1.2.3. helység
1.2.4. közterület neve, jellege
1.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.2.6. emelet
1.2.7. ajtószám

 2. A hagyatéki eljárással kapcsolatos adatok:
2.1. az eljáró közjegyző neve, székhelye
2.2. a hagyatéki eljárás vagy az öröklési bizonyítvány kiállítása iránti eljárás ügyszáma
2.3. az örökhagyó Törvényben felsorolt személyes adatai
2.4. a 2.2. pont szerinti eljárás megindulásának időpontja”



490 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 4. szám 

HIRDETMÉNYEK

Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytelenített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízá sukat 
a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy faxon:

Pénzügyminisztérium, Pénzügyi Közlöny Szerkesztősége

1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 795-0295.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.

Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülő úton jut el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet 
szenvedhet.

Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző (irat) érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék, 
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelőlevél dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi a valós 
helyzetet.

Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendeléseket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.

Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett kézirat-
oldalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvénytelenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést követően kiszámláz.

(A Szerkesztőség)

Érvénytelenített bélyegző:

Groupama Biztosító Zrt.  
I/32.

Groupama Biztosító Zrt.  
I/27.

Groupama Biztosító Zrt.  
Adószám: 10507247-2-44  

I/5.

Groupama Biztosító Zrt.  
Adószám: 10507247-2-44   

I/9.

Groupama Biztosító Zrt.  
Adószám: 10507247-2-44  

I/10.

feliratú bélyegzők elvesztek, használatuk 2019. február 
27-től érvénytelen.

Érvénytelenített iratok 
(alfabetikus sorrendben)

A Granet Group Kft. (8900 Zalaegerszeg, Levendula utca 39.) 
bejelentése:

a PL6EA2916901−PL6EA2916950

sorszámú számlatömböket eltulajdonították, használatuk 
2018. december 11-től érvénytelen.

*

A Groupama Biztosító Zrt. (4025 Debrecen, Segner tér 7/C.) 
bejelentése:

1348841-1348870

sorszámú nyugtatömb 2019. április 3-tól érvénytelen.
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A Kormány 1194/2019. (IV. 10.) Korm. határozata
Budapest Fővárosban munkásszállás kialakításáról

A Kormány, annak érdekében, hogy a vidékről Budapestre utazó munkavállalók számára elérhető áron szállást biztosítson,
 1. egyetért azzal, hogy Budapest Fővárosban munkásszállás kerüljön kialakításra a Budapest IV. kerület, 71441 helyrajzi 

számú belterületi ingatlanon (Árpád út 124–126. szám);
 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és 

az Állami Egészségügyi Ellátó Központ bevonásával – intézkedjen az 1. pont szerinti ingatlan Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság vagyonkezelésébe adásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztériuma 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal
 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a munkásszállás tervezési és kivitelezési költségeihez szükséges 

1 318 800 000 forint biztosításáról a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 4. az idő- és költséghatékony kialakítás érdekében a munkásszállás megvalósítására irányuló beruházás megvalósítása 
során az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 17.  §-a alapján felmentést 
ad a  rendeletben meghatározott eljárásrend alkalmazása alól, továbbá – az  állami magasépítési beruházások 
megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdése alapján – a tervezési és megvalósítási munkálatok 
megvalósítójaként a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot, a szükség szerint felmerülő műszaki ellenőri feladatok 
ellátására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A szerkesztésért felel a Pénzügyminisztérium, Pénzügyi Közlöny Szerkesztősége. 
Szerkesztőség: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 795-0295. 
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 1085 Bp., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu 
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
Hirdetések felvétele a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.-nél (1085 Bp., Somogyi Béla utca 6.) történik. 
Amennyiben a megrendelő a hirdetésében emblémát is kíván alkalmazni, tartozik azt fotózásra alkalmas módon 
megrendeléséhez mellék elni. 
HU ISSN 2631-0228
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