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1. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény a 

módosításokkal egységes szerkezetben 

Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak 

szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevé-

kenységét kifejező, a személyeknek és közösségeik-

nek más vagy mások javára ellenszolgáltatás nélkül 

végzett önkéntes tevékenységét. Annak érdekében, 

hogy e jelentős társadalmi erőforrás a közcélok el-

érése érdekében is mind hatékonyabban mozgósít-

hatóvá váljon, az Országgyűlés a jelen törvény meg-

alkotásával meghatározza a közérdekű önkéntes 

tevékenység alapvető szabályait, továbbá kedvez-

mények és garanciák biztosításával ösztönözni kí-

vánja az állampolgárok és szervezeteik részvételét a 

társadalom előtt álló feladatok megoldásában, a 

közcélok elérésében. A kitűzött célok elérése és a 

közérdekű önkéntes tevékenységben való társadal-

mi részvétel jogi feltételeinek megteremtése érdeké-

ben az Országgyűlés a következő törvényt alkotja: 

1. § (1) A törvény hatálya 

a) a 3. § (1) bekezdése szerinti természetes sze-

mélynél, jogi személynél és egyéni cégnél (a továb-

biakban: fogadó szervezet) Magyarországon vég-

zett, 

b) a magyar állampolgár által a 3. § (1) bekezdé-

sének a)-e) pontja szerinti fogadó szervezetnél Ma-

gyarország területén kívül (a továbbiakban: külföld) 

végzett közérdekű önkéntes tevékenységre terjed ki. 

(2) A törvény hatálya nem terjed ki 

a) az önkéntes véradásra, 

b) az önkéntes, illetve létesítményi tűzoltóként 

végzett tevékenységre, 

c) a polgári természetőrként végzett tevékeny-

ségre, 

d) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerin-

ti közösségi szolgálatra. 

(3) E törvény nem érinti a 3. § (1) bekezdésén kí-

vüli személynél, szervezetnél, illetve tevékenységi 

körben más vagy mások javára, ellenszolgáltatás 

nélkül végzett önkéntes tevékenységet. 

2. § (1) Közérdekű önkéntes tevékenység a 

fogadó szervezetnél a 3. §-ban meghatározott tevé-

kenységi körben ellenszolgáltatás nélkül végzett te-

vékenység, kivéve, ha 

a) a személy a tevékenységet maga vagy a Polgári 

Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója javára 

végzi, 

b) a tevékenység jogszabályi kötelezésen, jogerős 

bírósági határozaton, illetve hatósági kötelezésen 

alapul, vagy 

c) a felek úgy állapodnak meg, hogy azt más jog-

viszony keretében végzik, így különösen polgári 

jogi jogviszonyban egyesület, alapítvány vagy köz-

alapítvány kezelő szervének, vagy vallási közösség 

tagjaként. 

(2) Ellenszolgáltatásnak minősül minden olyan 

vagyoni előny, amelyhez az önkéntes vagy közeli 

hozzátartozója a közérdekű önkéntes tevékenység-

hez kapcsolódóan jut. 

(3) Nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó 

szervezet által 

a) az önkéntesnek adott, a közérdekű önkéntes te-

vékenység ellátásához szükséges munkaruházat, vé-

dőfelszerelés és -anyag, 

b) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátása ér-

dekében szükséges utazásnak, szállásnak, étkezés-

nek az önkéntes részére történő biztosítása, illetve 

ezek bizonylattal igazolt költségének az önkéntes 

részére történő megtérítése, valamint - a személyi 

jövedelemadóról szóló törvény kiküldetési rendel-

vényre vonatkozó szabályai megfelelő alkalmazá-

sával - az önkéntes részére kiküldetési rendelvény 

alapján a saját személygépkocsi fogadó szervezet 

érdekében történő használatára tekintettel kifizetett 

azon összeg, amely nem haladja meg a saját sze-

mélygépkocsi munkáltató érdekében történő hasz-

nálatára tekintettel bizonylat nélkül elszámolható 

költségtérítésként kifizethető összegének nagyságát, 

c) az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevé-

kenység biztonságos ellátása érdekében biztosított 

védőoltás, szűrővizsgálat és más betegségmegelőző 

szolgáltatás, 

d) az önkéntes részére biztosított - a közérdekű 

önkéntes tevékenység ellátásához szükséges – isko-

larendszeren kívüli képzés költségei, 

e) az önkéntes tulajdonában álló, a közérdekű ön-

kéntes tevékenység ellátásához szükséges állat élel-

mezésének, ellátásának, képzésének biztosítása, 

illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az ön-

kéntes részére történő megtérítése, 

f) az önkéntes tulajdonában vagy használatában 

álló eszköz - közérdekű önkéntes tevékenység ellá-

tása érdekében történő - működtetéséhez szükséges 

feltételeknek az önkéntes részére történő biztosítása, 

illetve ezek bizonylattal igazolt költségének meg-

térítése, 

g) az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevé-

kenység során bekövetkező halála, testi sérülése, 

egészségkárosodása esetére kötött élet-, egészség- és 
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baleset-biztosítás, illetve annak díja, valamint az 

önkéntes által okozott kár megtérítésére, illetve az 

önkéntes által elkövetett személyiségi jogi jogsér-

tésért járó sérelemdíj megfizetésére kötött felelős-

ségbiztosítás, illetve annak díja, 

h) az önkéntesnek külföldön végzett közérdekű 

önkéntes tevékenység esetén, illetve a Magyarorszá-

gon lakóhellyel nem rendelkező nem magyar ál-

lampolgár által végzett közérdekű tevékenység 

esetén adott napidíj, ha annak egy hónapra számí-

tott összege nem haladja meg a kötelező legkisebb 

munkabér mindenkori havi összegének húsz szá-

zalékát, 

i) az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevé-

kenységéért nyújtott jutalom, feltéve, hogy annak 

éves összege nem haladja meg a kötelező legkisebb 

munkabér mindenkori havi összegének húsz szá-

zalékát. 

(4) Több fogadó szervezettel önkéntes jogvi-

szonyban álló személy ugyanarra az időszakra csak 

egy fogadó szervezettől kaphat napidíjat, és erről 

köteles értesíteni a többi fogadó szervezetet. 

(5) A külföldön végzett közérdekű önkéntes 

tevékenység, illetve a Magyarországon lakóhellyel 

nem rendelkező nem magyar állampolgár által vég-

zett közérdekű önkéntes tevékenység esetén nem 

magyarországi székhelyű szervezet a (3) bekezdés 

szerinti juttatások biztosítását a fogadó szervezettel 

megkötött szerződésben átvállalhatja. Ebben az 

esetben a fogadó szervezet és a nem magyarországi 

székhelyű szervezet a (3) bekezdés szerinti juttatá-

sok biztosításáért egyetemlegesen felel. 

3. § (1) Fogadó szervezet lehet 

a) a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok 

társulása az általa biztosított közszolgáltatások és 

katasztrófavédelmi feladatai körében; 

b) a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban 

meghatározott közfeladatai körében; 

c) a költségvetési szerv az alaptevékenysége 

körében; 

d) a magyarországi székhelyű civil szervezet, 

közhasznú szervezet a közhasznú és a működésével 

összefüggő tevékenysége körében; 

e) a magyarországi székhelyű egyházi jogi sze-

mély vagy vallási tevékenységet végző szervezet a 

hitéleti, a közcélú és a működésével összefüggő te-

vékenysége körében; 

f) a jogszabályban meghatározott közszolgáltatá-

sai, vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a 

közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott több-

letszolgáltatások körében a magyarországi székhe-

lyű, illetve magyar hatóság által kiadott működési 

engedéllyel rendelkező, jogképes 

fa) szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szol-

gáltató, illetve intézmény, 

fb) egészségügyi szolgáltató, 

fc) köznevelési intézmény, 

fd) felsőoktatási intézmény, 

fe) muzeális intézmény, 

ff) nyilvános könyvtár, 

fg) közlevéltár, 

fh) nyilvános magánlevéltár, 

fi) közművelődési intézmény [az fa)-fi) alpontok-

ban foglaltak a továbbiakban együtt: fogadó intéz-

mény]; 

g) a nem jogképes fogadó intézmény fenntartója a 

fogadó intézmény jogszabályban meghatározott 

közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz kap-

csolódóan a fogadó intézmény közszolgáltatásait 

igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások 

körében. 

(2) Építésiengedély-köteles munkában való rész-

vételre önkéntes az (1) bekezdés a)-e) pontja szerint 

foglalkoztatható. 

(3) A fogadó szervezet feladatainak ellátásához 

jogszabályban, illetve hatósági határozatban előírt 

létszámfeltételek önkéntes foglalkoztatásával nem 

teljesíthetőek. 

(4) Az a fogadó szervezet, amely jogszabály alap-

ján köteles az általa nyújtott szolgáltatás során oko-

zott kár megtérítésére, illetve a személyiségi jogi 

jogsértésért járó sérelemdíj megfizetésére felelősség-

biztosítási szerződést kötni, önkéntest akkor foglal-

koztathat, ha a felelősségbiztosítási szerződés kiter-

jed az önkéntes által okozott kár megtérítésére, 

illetve az önkéntes által elkövetett személyiségi jogi 

jogsértésért járó sérelemdíj megfizetésére is. 

4. § (1) Önkéntes az lehet, aki tizedik életévét be-

töltötte. 

(2) Az önkéntes elláthat minden olyan tevé-

kenységet, 

a) amelyre vonatkozóan megfelel a jogszabályok-

ban meghatározott képesítési, egészségügyi, nyil-

vántartásba vételi és egyéb feltételeknek, valamint 

b) amelynek ellátását törvény, kormányrendelet 

vagy miniszteri rendelet (a továbbiakban együtt: 

jogszabály) nem köti meghatározott jogviszonyhoz, 

illetve amelynek önkéntessel történő ellátását jog-

szabály nem zárja ki. 



4 

 

(3) Aki a fogadó szervezettel fennálló más jogvi-

szony keretében ellenszolgáltatás fejében munkát 

végez, a munkakörébe tartozó feladatokat a fogadó 

szervezetnél önkéntes jogviszonyban nem vé-

gezheti. 

(4) Aki a fogadó szervezetnél jogszabályi kötele-

zésen, jogerős bírósági határozaton, illetve hatósági 

kötelezésen alapuló tevékenységet végez, az e körbe 

tartozó feladatokat a fogadó szervezetnél önkéntes 

jogviszonyban nem végezheti. 

(5) A tanuló nem létesíthet önkéntes jogviszonyt 

azzal a nevelési-oktatási intézménnyel, amellyel ta-

nulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban 

áll. Ez a korlátozás nem vonatkozik a köznevelési 

intézmény által szervezett és a tanulói jogvi-

szonnyal, kollégiumi tagsági viszonnyal összefüggő 

kötelezettséget nem érintő táboroztatási tevékeny-

ségre és egyéb közösségi programokra. 

(6) A harmadik országbeli állampolgárok beuta-

zásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá 

tartozó személy (a továbbiakban: harmadik ország-

beli állampolgár) - ide nem értve a menekültként 

vagy menedékesként elismert, bevándorolt, illetve 

letelepedett személyt - közérdekű önkéntes tevé-

kenységet akkor végezhet, ha 

a) a fogadó szervezet az önkéntes által okozott 

kár megtérítésére, illetve az önkéntes által elkövetett 

személyiségi jogi jogsértésért járó sérelemdíj megfi-

zetésére felelősségbiztosítási szerződést kötött, 

b) az önkéntes szállása, ellátása és visszautazása 

biztosított, valamint 

c) az önkéntes egészségügyi szolgáltatásra jogo-

sult, vagy rendelkezik az egészségügyi szolgáltatá-

sok költségét fedező biztosítással. 

5. § (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött 

személy, illetve a cselekvőképességében a közérde-

kű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen 

korlátozott nagykorú személy olyan közérdekű ön-

kéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel 

életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, 

illetve képességeinek, valamint amely nem veszé-

lyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségé-

nek teljesítését. 

(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkén-

tes és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes 

tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott 

nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékeny-

séget külföldön nem végezhet. 

(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött ön-

kéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 

6 óra között nem végezhet. 

(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkén-

tes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordít-

ható idő nem haladhatja meg 

a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a 

heti tizenkét órát, 

b) tanítási időben a heti hat órát és 

ba) tanítási napon a napi két órát. 

bb) tanítási napon kívül a napi három órát. 

(5) A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyol-

cadik életévét be nem töltött önkéntes által a köz-

érdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem 

haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti 

tizennyolc órát. 

(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött ön-

kéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység 

befejezése és másnapi megkezdése között legalább 

tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani. 

6. § (1) A közérdekű önkéntes tevékenység ön-

kéntes jogviszony keretében végezhető, amely a fo-

gadó szervezet és az önkéntes között megkötött ön-

kéntes szerződéssel jön létre. Az önkéntes szerző-

désben meg kell határozni 

a) a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát, 

b) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának 

helyét, 

c) a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítan-

dó időt és a pihenőidőt, valamint 

d) azokat a 2. § (3) bekezdésének a)-h) pontja sze-

rinti juttatásokat, amelyeket az önkéntesnek biztosí-

tanak, és rendelkezni kell azokról az önkéntes szer-

ződés megszűnésének esetére. 

(2) A fogadó intézménynél, illetve annak fenntar-

tójánál végzett közérdekű önkéntes tevékenység 

esetén jogszabály meghatározhatja az önkéntes szer-

ződés további kötelező tartalmi elemeit is. 

(3) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú sze-

mély és a cselekvőképességében a közérdekű ön-

kéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlá-

tozott nagykorú személy önkéntes szerződést csak a 

törvényes képviselő beleegyezésével köthet. 

(4) Kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes 

esetén az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jog-

nyilatkozatokat a törvényes képviselő teszi meg, de 

az önkéntes szerződés megkötéséhez és módosításá-

hoz az önkéntes beleegyezése szükséges. 

(5) Az önkéntes szerződést írásba kell foglalni, ha 

a) az önkéntes szerződést határozatlan időre vagy 

legalább tíz napra - tizennyolcadik életévét be nem 

töltött önkéntes, illetve a cselekvőképességében a 
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közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében rész-

legesen korlátozott nagykorú önkéntes esetén leg-

alább két napra - kötik, 

b) az önkéntes a 2. § (3) bekezdésének b)-h) pontja 

szerint juttatásban részesül, 

c) az önkéntest engedélyköteles építési munkában 

való részvételre foglalkoztatják, 

d) a közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön 

végzik, 

e) az önkéntes harmadik országbeli állampolgár, 

ide nem értve a menekültként vagy menedékesként 

elismert, bevándorolt, illetve letelepedett személyt, 

f) bármelyik fél azonnali hatályú felmondáshoz 

való jogát korlátozzák, 

g) az önkéntes kéri, vagy 

h) ezt jogszabály elrendeli. 

7. § (1) Az önkéntes szerződés megszűnik 

a) az önkéntes halálával vagy cselekvőképtelenné 

válásával, 

b) a fogadó szervezet jogutód nélküli megszűné-

sével, természetes személy esetén halálával, 

c) a vállalt közérdekű önkéntes tevékenység telje-

sítésével, 

d) a szerződésben meghatározott idő lejártával, 

feltétel bekövetkeztével, 

e) közös megegyezéssel történő megszüntetéssel, 

f) felmondással, 

g) az önkéntesek foglalkoztatásának - a 13. § (3) 

bekezdése szerinti - megtiltásáról rendelkező hatá-

rozat jogerőre emelkedésével. 

(2) Az önkéntes szerződést - ha jogszabály vagy 

az önkéntes szerződés másként nem rendelkezik - 

bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja. 

(3) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú önkén-

tes és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes 

tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott 

nagykorú önkéntes az önkéntes szerződést a törvé-

nyes képviselője hozzájárulása nélkül is felmond-

hatja. 

(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkén-

tes és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes 

tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott 

nagykorú önkéntes, illetve törvényes képviselője 

azonnali hatályú felmondáshoz való joga az 

önkéntes szerződésben nem korlátozható. 

8. § (1) A fogadó szervezet köteles biztosítani 

a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés feltételeit, 

b) a szükséges pihenőidőt, 

c) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához 

szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek 

megszerzését, valamint 

d) tizennyolcadik életévét be nem töltött önkén-

tes, illetve a cselekvőképességében a közérdekű ön-

kéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlá-

tozott nagykorú önkéntes esetén a közérdekű ön-

kéntes tevékenység folyamatos, szakszerű fel-

ügyeletét. 

(2) Ha az önkéntes szerződés másként nem ren-

delkezik, a fogadó szervezet gondoskodik 

a) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátása ér-

dekében szükséges utazásról, szállásról és étkezés-

ről, ha a közérdekű önkéntes tevékenységet külföl-

dön végzik, vagy az önkéntes Magyarországon 

lakóhellyel nem rendelkező nem magyar állam-

polgár, 

b) a 4. § (6) bekezdésének c) pontja szerinti bizto-

sítási szerződés megkötéséről és a biztosítási díj 

megfizetéséről. 

9. § (1) Az önkéntes köteles 

a) a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonat-

kozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, 

valamint a fogadó szervezet utasításai szerint sze-

mélyesen végezni, és 

b) a közérdekű önkéntes tevékenység során tudo-

mására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb tit-

kot megőrizni. 

(2) Az önkéntes köteles megtagadni az utasítás 

teljesítését, ha annak végrehajtása más személy 

életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül ve-

szélyeztetné. 

(3) Az önkéntes nem köteles a fogadó szervezet 

utasításait teljesíteni, ha annak végrehajtása 

a) az önkéntes életét, testi épségét vagy egész-

ségét közvetlenül veszélyeztetné, vagy 

b) jogszabályba vagy az önkéntes szerződésbe 

ütközik. 

(4) Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, az 

önkéntes köteles erre az utasítást adó figyelmét 

felhívni. Az önkéntes nem felel az általa okozott 

kárért, amennyiben figyelemfelhívási kötelezettsé-

gének eleget tett. 

10. § (1) Az önkéntes által az önkéntes jogvi-

szonnyal összefüggésben harmadik személynek 

okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben 

a kárt az önkéntes felróható magatartása okozta, - az 
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önkéntes szerződés eltérő rendelkezése hiányában - 

a fogadó szervezet az önkéntestől követelheti 

kárának megtérítését. 

(2) Amennyiben az önkéntes bizonyítja, hogy 

a) a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodá-

sából eredő kára, vagy 

b) a tulajdonában vagy használatában álló, a köz-

érdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges 

dologban a közérdekű önkéntes tevékenység vég-

zésének helyén keletkező kára 

az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben követke-

zett be, a fogadó szervezet akkor mentesül a felelős-

ség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén 

kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag az ön-

kéntes elháríthatatlan magatartása okozta. A fogadó 

szervezetnek nem kell megtérítenie a kárnak azt a 

részét, amely az önkéntes felróható magatartásából 

származott. 

(3) Az önkéntes közeli hozzátartozója az önkéntes 

halálából eredő kárát a (2) bekezdésben foglaltak 

szerint érvényesítheti. 

11. § (1) A fogadó szervezet a családpolitikáért 

felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) 

köteles - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 

előzetesen - bejelenteni az önkéntesek foglalkozta-

tását, és a bejelentett adatokban bekövetkező vál-

tozásokat. A bejelentést a miniszter által e célra 

rendszeresített és a miniszter által vezetett minisz-

térium honlapján, az egyesülési jogról, a közhasz-

nú jogállásról, valamint a civil szervezetek műkö-

déséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény 14. § (1) bekezdése szerinti honlapon (a 

továbbiakban: Civil Információs Portál), valamint 

a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy 

elektronikus űrlapon kell teljesíteni. Az adatlap és 

az elektronikus űrlap adattartalmát az 1. melléklet 

határozza meg. 

(2) Ha az önkéntes szükséghelyzetben történő 

alkalmi foglalkoztatásának előzetes bejelentésére 

nincs lehetőség, a bejelentési kötelezettségnek a köz-

érdekű önkéntes tevékenység megkezdésétől 

számított tizenöt napon belül kell eleget tenni. Az 1. 

melléklet 1-3. pontja szerinti adatokban bekö-

vetkező változást az azt követő tizenöt napon belül 

kell bejelenteni. 

(3) A bejelentéshez csatolni kell 

a) helyi önkormányzatok társulása esetén a tár-

sulási megállapodás másolatát; 

b) civil szervezet és közhasznú szervezet esetén 

ba) a hatályos létesítő okirat másolatát, és 

bb) a fogadó szervezet adatairól a nyilvántartást 

vezető bíróság által kiállított, harminc napnál nem 

régebbi kivonatot, a cégkivonat kivételével; 

c) az egyházi jogi személy esetében a nyilvántar-

tásba vett adataira vonatkozóan kiállított, harminc 

napnál nem régebbi igazolást; 

d) egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalko-

zók nyilvántartásába történő bejelentkezésről, illet-

ve a változásbejelentésről kiadott, az egyéni vállal-

kozó hatályos adatait tartalmazó igazolás (igazo-

lások) másolatát, vagy az egyéni vállalkozónak az 

egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő ha-

tályos adatait igazoló, harminc napnál nem régeb-

bi hatósági bizonyítványt; 

e) fogadó intézmény, illetve annak fenntartója 

esetén annak igazolását, hogy a fogadó intézmény 

jogszerűen működik. 

(4) Ha a bejelentéshez 

a) a civil szervezet, közhasznú szervezet nem 

csatolta a (3) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti 

iratot, a miniszter a civil szervezet, közhasznú 

szervezet bírósági nyilvántartásba vett adatait a bí-

róság nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi, 

b) az egyéni vállalkozó nem csatolta a (3) bekez-

dés d) pontja szerinti iratot, a miniszter az adatokat 

az egyéni vállalkozók nyilvántartásából szerzi be, 

illetve ellenőrzi. 

(4a) A bejelentést benyújtó egyházi jogi személy 

adatait, a (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben 

pedig a bevett egyház és a nyilatkozatot kiállító sze-

mély adatait a miniszter a bevett egyházak 

nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi. 

(4b) A cégjegyzékben nyilvántartott fogadó 

szervezet cégkivonatát a miniszter a cégnyilván-

tartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezés-

sel szerzi be. 

(5) (Hatályon kívül helyezve) 

(6) Közhasznú szervezet esetén az adatváltozás 

bejelentésekor a létesítő okirat másolatát csak akkor 

kell mellékelni, ha az abban megjelölt cél, illetve 

tevékenységi kör megváltozott. 

12. § (1) A 11. §-ban foglaltak szerint bejelentett 

adatokról a miniszter a fogadó szervezetek nyilvá-

nossága és az önkéntesek védelme érdekében nyíl-

vántartást vezet. 

(1a) A fogadó szervezetek nyilvántartása ható-

sági nyilvántartás, amely közhitelesen tanúsítja a 

bejelentkezési kötelezettség teljesítését, a bejelentés 

tartalmát az 1. melléklet 1., 4. és 5. pontja szerinti 

adatok tekintetében, valamint a 13. § (3) bekezdése 

szerinti adatokat. 
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(2) A nyilvántartásba vételről a miniszter kizáró-

lag az iratok alapján dönt. A miniszter megtagadja a 

bejelentő, illetve a bejelentésben meghatározott 

tevékenységi kör nyilvántartásba vételét, illetőleg 

törli a nyilvántartásból a fogadó szervezetet, illetve 

tevékenységi kört, ha 

a) a bejelentő nem a 3. § (1) bekezdése szerinti 

fogadó szervezet, 

b) kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a 

bejelentésben megjelölt tevékenységi körben önkén-

tes nem foglalkoztatható. 

(3) A nyilvántartásban szereplő adatokat a mi-

niszter a Civil Információs Portálon közzéteszi. 

(4) A miniszter a nyilvántartásban szereplő ada-

tokat átadja a munkaügyi hatóságnak és a munka-

védelmi hatóságnak az önkéntesek jogszabályszerű 

foglalkoztatásának ellenőrzése céljából. 

13. § (1) Ha a munkaügyi hatóság vagy a mun-

kavédelmi hatóság, az adóhatóság, a fogadó szerve-

zet szakmai vagy törvényességi ellenőrzését, illetve 

felügyeletét ellátó szerv észleli, hogy a fogadó szer-

vezet a bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, 

erről a fogadó szervezet nevének, székhelyének és 

adószámának megjelölésével értesíti a minisztert. 

(2) Ha a miniszter tudomására jut, hogy a fogadó 

szervezet a bejelentési kötelezettségének nem tett 

eleget, felhívja a fogadó szervezetet a kötelezettség 

teljesítésére. 

(3) Ha a bejelentési kötelezettségének a fogadó 

szervezet a felhívás kézhezvételét követő harminc 

napon belül nem tesz eleget, a miniszter határozat-

ban - a jogsértés súlyának figyelembevételével - 

legfeljebb egy évre megtiltja a fogadó szervezetnek 

önkéntes foglalkoztatását, és az általa vezetett nyil-

vántartásban feltünteti 

a) a fogadó szervezet nevét, székhelyét és adó-

számát, 

b) a tilalom kezdetének és megszűnésének idő-

pontját. 

14. § (1) A fogadó szervezet - az önkéntes jogvi-

szonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek gya-

korlása, valamint a jogviszonnyal kapcsolatos ható-

sági ellenőrzés érdekében - az általa foglalkoztatott 

önkéntesekről nyilvántartást vezet, amely tartal-

mazza 

a) az önkéntes természetes személyazonosító ada-

tait, valamint, ha az önkéntes nem magyar állam-

polgár, az állampolgárságát, 

b) az önkéntes lakóhelyét, ennek hiányában tar-

tózkodási, illetve szálláshelyét, 

c) kiskorú önkéntes és a cselekvőképességében a 

közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében rész-

legesen korlátozott önkéntes esetén a törvényes 

képviselő természetes személyazonosító adatait és 

lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét, 

d) a 6. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában megha-

tározottakat, 

e) a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdé-

sének időpontját, 

f) határozott időre kötött önkéntes szerződés ese-

tén azt az időpontot, amikor a szerződés hatálya 

megszűnik, 

g) tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes 

esetén a közérdekű önkéntes tevékenységre fordí-

tott idővel kapcsolatos adatokat, valamint 

h) az önkéntesnek a 2. § (3) bekezdése szerint 

nyújtott juttatásokat. 

(2) A fogadó szervezet a nyilvántartást az önkén-

tes jogviszony megszűnését követően öt évig köteles 

megőrizni. A fogadó szervezet megszűnése, illetve 

halála esetén a nyilvántartást a jogutódja, örököse, 

jogutód nélküli megszűnése esetén az iratok megőr-

zésére jogszabály vagy határozat alapján kötelezett 

őrzi. 

(3) A fogadó szervezet az önkéntesre vonatkozó 

tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak 

törvényben meghatározott esetben vagy az önkén-

tes hozzájárulásával közölhet. Az önkéntesre vonat-

kozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és sta-

tisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra 

alkalmatlan módon - átadhatóak. 

15. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, 

az önkéntes szerződés megkötésére, érvénytelensé-

gére, módosítására, teljesítésére, megszűnésére, a 

szerződésszegésre, a törvényes képviselő közremű-

ködésére, az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos 

jogok gyakorlására és a kötelezettségek teljesítésére, 

valamint a kárviselésre és a kártérítésre a Polgári 

Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni. 

(2) E törvénynek az önkéntes jogviszonyra vonat-

kozó szabályaitól - ha e törvény vagy nemzetközi 

szerződés kivételt nem tesz - az önkéntes szerződés-

ben érvényesen eltérni nem lehet. 

16. § - 25. § (Hatályon kívül helyezve.) 

26. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő har-

madik hónap első napján lép hatályba. 

(2) Ez a törvény a harmadik országok állampol-

gárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalma-

zás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat 

céljából történő beutazásának feltételeiről szóló, 

2004. december 13-i 2004/114/EK tanácsi irányelv 
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önkéntes szolgálatra vonatkozó rendelkezéseinek 

való megfelelést szolgálja. 

1. melléklet a 2005. évi LXXXVIII. 

törvényhez 

A fogadó szervezet és az 

adatmódosítás bejelentésére 

szolgáló adatlapok és 

elektronikus űrlapok 

adattartalma 

1. A fogadó szervezet neve, székhelye, típusa és 

adószáma, cégjegyzékben nyilvántartott fogadó 

szervezet esetén cégjegyzékszáma, költségvetési 

szerv fogadó szervezet esetén törzskönyvi nyilván-

tartási száma. 

2. A fogadó szervezet kapcsolattartójának neve, 

beosztása és elérhetősége. 

3. A fogadó szervezet telephelye, telefonszáma, 

elektronikus levélcíme vagy más olyan, a kapcso-

lat felvételéhez szükséges adata, amelynek nyil-

vántartásba való felvételét kéri. 

4. Az önkéntesek közreműködésével ellátni kí-

vánt tevékenységi körök és tevékenységek, vala-

mint a fogadó szervezet nyilatkozata arról, hogy 

ezek a tevékenységi körök és tevékenységek meg-

felelnek a 3. §-ban foglaltaknak. 

5. A fogadó szervezet nyilatkozata arról, hogy a 

fogadó szervezet kíván-e 

5.1. építésiengedély-köteles munkában való 

részvételre önkéntest foglalkoztatni, és ha igen, 

annak helyéről, 

5.2. tizennyolcadik életévét be nem töltött ön-

kéntest foglalkoztatni, 

5.3. a cselekvőképességében a közérdekű önkén-

tes tevékenység tekintetében részlegesen korláto-

zott nagykorú önkéntest foglalkoztatni, 

5.4. külföldön végzendő közérdekű önkéntes 

tevékenységre önkéntest foglalkoztatni, 

5.5. olyan önkéntest foglalkoztatni, aki a harmadik 

országbeli állampolgárok beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, 

ide nem értve a menekültként vagy menedékesként 

elismert, bevándorolt vagy letelepedett személyt.
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2. A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény a módosításokkal egységes 

szerkezetben 

Az Országgyűlés a gyülekezési szabadság érvé-

nyesülése érdekében - összhangban az Alaptörvény, 

valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmányának rendelkezéseivel -, a követke-

ző törvényt alkotja: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. § (Hatályon kívül helyezve.) 

2. § (1) A gyülekezési jog gyakorlása keretében 

békés összejövetelek, felvonulások és tüntetések (a 

továbbiakban együtt: rendezvény) tarthatók, ame-

lyeken a résztvevők véleményüket szabadon kinyil-

váníthatják. 

(2) A rendezvény résztvevői jogosultak a közösen 

kialakított álláspontjukat az érdekeltek tudomására 

hozni. 

(3) A gyülekezési jog gyakorlása nem valósíthat 

meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elköve-

tésére való felhívást, valamint nem járhat mások 

jogainak és szabadságának sérelmével. 

3. § A törvény hatálya nem terjed ki 

a) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá 

tartozó gyűlésekre; 

b) a templomban és a vallásgyakorlásra rendelt 

más helyen szervezett vallásos szertartásokra, ren-

dezvényekre és a körmenetekre; 

c) a kulturális és sportrendezvényekre; 

d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendez-

vényekre. 

4. § (Hatályon kívül helyezve.) 

II. Fejezet 

A rendezvény szervezése 

5. § A rendezvény szervezője az lehet, aki 

a) magyar állampolgár, 

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendel-

kező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 

szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad 

mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazá-

sáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá 

tartozik, és bevándorolt, illetve letelepedett jog-

állású, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

6. § A közterületen tartandó rendezvény szerve-

zését a rendezvény helye szerint illetékes rendőr-

kapitányságnak, Budapesten a Budapesti Rendőrfő-

kapitányságnak (a továbbiakban: rendőrség) lega-

lább három nappal a rendezvény megtartásának ter-

vezett időpontját megelőzően kell bejelenteni. A be-

jelentési kötelezettség a rendezvény szervezőjét 

terheli. 

7. § Az írásbeli bejelentésnek tartalmaznia kell: 

a) a tervezett rendezvény kezdetének és befejezé-

sének várható időpontját, helyszínét, illetőleg út-

vonalát; 

b) a rendezvény célját, illetőleg napirendjét; 

c) a rendezvényen résztvevők várható létszámát, 

a rendezvény zavartalan lebonyolítását biztosító 

rendezők számát; 

d) a rendezvényt szervező szerv vagy személyek 

és a szervezők képviseletére jogosult személy nevét 

és címét. 

III. Fejezet 

A rendezvény megtartása 

8. § (1) Ha a bejelentéshez kötött rendezvény 

megtartása a népképviseleti szervek vagy a bírósá-

gok zavartalan működését súlyosan veszélyeztetné, 

vagy ha a közlekedés más útvonalon nem biztosít-

ható, a rendőrség a bejelentésnek a hatósághoz való 

beérkezésétől számított 48 órán belül a rendezvény-

nek a bejelentésben megjelölt helyszínen, vagy idő-

ben való megtartását megtilthatja. 

(2) A rendőrség határozatát 24 órán belül írásban 

közölni kell a szervezővel. 

(3) A rendőrség eljárására a közigazgatási ható-

sági eljárás általános szabályai az irányadók. 

9. § (1) A rendőrség határozata ellen fellebbezés-

nek helye nincs; a határozat közlésétől számított há-

rom napon belül a szervező kérheti az államigazga-

tási határozat bírósági felülvizsgálatát. A kérelem-

hez csatolni kell a rendőrség határozatát. 
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(2) A bíróság a kérelem beérkezésétől számított 

három napon belül, nemperes eljárásban, népi ülnö-

kök közreműködésével, szükség esetén a felek meg-

hallgatása után határoz. Ha a kérelemnek helyt ad, 

hatályon kívül helyezi a rendőrség határozatát, 

ellenkező esetben a kérelmet elutasítja. A bíróság 

határozata ellen nincs helye jogorvoslatnak. 

(3) Ha a bíróság a rendőrség határozatát a ren-

dezvény bejelentésben megjelölt időpontját köve-

tően helyezi hatályon kívül, a rendezvény megtar-

tásának tervezett új időpontjáról a szervezőnek a be-

jelentést elbíráló rendőrséget 24 órával a rendez-

vény megtartását megelőzően tájékoztatnia kell. 

10. § Ha a rendezvény közúton kerül megtartásra, 

a rendőrség erről a közút kezelőjét tájékoztatja. 

11. § (1) A rendezvény rendjének biztosításáról a 

szervező gondoskodik. 

(2) A rendőrség és más arra illetékes szerv a 

rendezvény rendjének biztosításában a szervező 

kérésére közreműködik, a rendezvényt megzavaró 

személyek eltávolításáról intézkedik. 

12. § (1) Ha a rendezvény résztvevőinek magatar-

tása a rendezvény törvényességét veszélyezteti, s a 

rend másként nem állítható helyre, a szervező köte-

les a rendezvényt feloszlatni. 

(2) A rendezvényen résztvevők nem jelenhetnek 

meg fegyveresen, illetőleg felfegyverkezve. 

(3) A rendőrség képviselője a rendezvényen jelen 

lehet. 

(4) A rendezvény résztvevői a rendezvény beje-

lentésben megjelölt befejezésének időpontjában kö-

telesek a rendezvény helyszínét elhagyni. 

13. § (1) A rendezvény résztevője által okozott 

kárért a károsult harmadik személlyel szemben a 

szervező a károkozóval együtt egyetemlegesen fele-

lős. A szervező mentesül a felelősség alól, ha bizo-

nyítja, hogy a rendezvény szervezése és megtartása 

során úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben 

általában elvárható. 

(2) Ez a szabály nem érinti a szervezőnek azt a jo-

gát, hogy a károkozótól a kár megtérítését köve-

telhesse. 

14. § (1) Ha a gyülekezési jog gyakorlása a 2. § (3) 

bekezdésében foglaltakba ütközik, vagy a rendezvé-

nyen a résztvevők fegyveresen, illetőleg felfegyver-

kezve jelennek meg, továbbá ha bejelentéshez kötött 

rendezvényt tiltó határozat ellenére tartanak, a 

rendőrség a rendezvényt feloszlatja. 

(2) A rendezvény feloszlatását figyelmeztetésnek 

kell megelőznie. 

(3) Ha a rendezvényt feloszlatják, a rendezvény 

résztvevője a feloszlatástól számított tizenöt napon 

belül pert indíthat a feloszlatás jogellenességének 

megállapítására. 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

15. § E törvény alkalmazásában 

a) közterület: a mindenki számára korlátozás nél-

kül igénybevehető terület, út, utca, tér; 

b) fegyveresen jelenik meg a rendezvényen az, aki 

lőfegyvert vagy robbanóanyagot tart magánál, fel-

fegyverkezve pedig az, aki erőszak vagy fenyegetés 

alkalmazása érdekében az élet kioltására vagy testi 

sértés okozására alkalmas eszközt tart magánál. 

16. § A fegyveres erők és a fegyveres testületek 

tagjaira vonatkozóan a gyülekezési jog gyakorlásá-

nak feltételeit és módját a szolgálati szabályzat hatá-

rozza meg. 

17. § - 18. § (Hatályon kívül helyezve.) 

19. § (1) Ez a törvény kihirdetése napján lép 

hatályba. 

(2) (Hatályon kívül helyezve.) 

Az Európai Unió jogának való 

megfelelés 

20. § Ez a törvény az Unió polgárainak és család-

tagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 

mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint 

az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 

64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 

73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 

90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 

2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

24. cikkének való megfelelést szolgálja. 
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3. Kivonatok a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeménye-

zésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény-

ből 

Alkotmányos alapelv, hogy a hatalom birtokosa a 

nép. Hatalmát az Alaptörvény keretei között, első-

sorban választott képviselői útján gyakorolja. A de-

mokratikus hatalomgyakorlás része, hogy az ország 

sorsát érintő legfontosabb ügyek eldöntésében a 

polgárok közvetlenül, népszavazás útján is részt 

vehessenek. Ugyanezen jogok a helyi közhatalom 

gyakorlása keretében a helyi önkormányzat közös-

ségét is megilletik. 

Ezekre az elvi alapokra figyelemmel, az Alaptör-

vény 8. cikkének és 31. cikk (2) bekezdésének vég-

rehajtására az Országgyűlés a következő törvényt 

alkotja: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó eljárá-

sokra a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Ve.) Általános részét - az e 

törvényben foglalt eltérésekkel - alkalmazni kell. 

(2) A Nemzeti Választási Bizottság az e törvény-

ben szabályozott eljárásokkal kapcsolatos jogszabá-

lyok egységes értelmezése érdekében a választási 

szervek számára iránymutatást adhat ki. 

II. Fejezet 

Országos népszavazás 

kezdeményezése 

1. A választópolgári 

kezdeményezés szervezője 

2. § (1) Országos népszavazás kitűzésére irányuló 

választópolgári kezdeményezést 

a) olyan magánszemély, aki az országgyűlési kép-

viselők választásán választó lehet, 

b) párt, 

c) a nem párt jogállású egyesület (a továbbiakban: 

egyéb egyesület) a létesítő okiratában meghatáro-

zott céllal összefüggő kérdésben 

szervezhet. 

(2) Egy kezdeményezésnek több szervezője is le-

het. Ebben az esetben a szervezők egy személyt je-

lölnek ki a választási szervekkel való kapcsolat-

tartásra. 

2. A népszavazásra javasolt 

kérdés benyújtása 

3. § (1) A szervezőnek a népszavazásra javasolt 

kérdést az aláírásgyűjtő ív mintapéldányán, az alá-

írásgyűjtés megkezdése előtt - a kérdés hitelesítése 

céljából - be kell nyújtania a Nemzeti Választási 

Bizottsághoz. 

(2) Egy aláírásgyűjtő íven egy kérdés szerepelhet. 

(3) A magánszemély szervező a kérdés benyújtá-

sakor a nevét, lakcímét és személyi azonosítóját, en-

nek hiányában a magyar állampolgárságát igazoló 

okirata számát közli a Nemzeti Választási Bizott-

sággal. 

(4) Az egyéb egyesület a létesítő okiratát is csa-

tolja a kérdés benyújtásakor. 

(5) A Nemzeti Választási Iroda a párt és az egyéb 

egyesület létezését és adatainak hitelességét a civil 

szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrzi. 

4. § (1) A kérdést legalább húsz, de legfeljebb har-

minc választópolgár támogató aláírásával ellátva 

kell benyújtani. 

(2) A támogató aláírások gyűjtését megelőzően a 

szervezőnek az adatkezelést az adatvédelmi nyil-

vántartásba be kell jelentenie. 

(3) A támogató választópolgár aláírására a 15. § 

(2) és (3) bekezdését kell alkalmazni. 

(4) A Nemzeti Választási Iroda a központi név-

jegyzékben ellenőrzi a szervező és a támogató 

választópolgárok választójogát. 

(5) A támogató választópolgárok számának meg-

állapításakor a magánszemély szervezőt is figye-

lembe kell venni. 

5. § A köztársasági elnök és a Kormány az általa 

kezdeményezett népszavazásra javasolt kérdést – 

hitelesítés céljából - benyújtja a Nemzeti Választási 

Bizottsághoz. 

6. § (1) A kérdést személyesen vagy postai úton 

lehet benyújtani. 
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(2) A benyújtás időpontjának a kérdés Nemzeti 

Választási Irodánál történő érkeztetése számít. 

7. § A kérdés benyújtását követő munkanapon a 

Nemzeti Választási Iroda nyilvánosságra hozza a 

benyújtott kérdést, a benyújtás időpontját, valamint 

a szervező nevét. 

8. § (1) A kérdés benyújtását követően nem nyújt-

ható be azonos tárgyú kérdés 

a) a Nemzeti Választási Iroda elnökének a 10. § 

(1) bekezdése szerinti elutasító döntését követő ti-

zenhat napon belül, ha az ismételt benyújtásra nem 

kerül sor, 

b) a kérdés hitelesítését megtagadó döntés jog-

erőre emelkedéséig, 

c) a népszavazási kezdeményezés visszavonásáig, 

d) az aláírásgyűjtő ívek benyújtására rendelkezés-

re álló határidő eredménytelen elteltéig, 

e) a népszavazás elrendelésének elutasításáról 

szóló határozat jogerőre emelkedéséig, 

f) a népszavazás megtartásáig, vagy 

g) a 31. § (2) bekezdése szerinti időszak lejártáig. 

(2) Az (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti esetben az 

ott megjelölt időpontot követő harminc napon belül 

újabb, azonos tárgyú kérdést 

a) nem nyújthat be ugyanazon szervező vagy 

ugyanazon - az 5. § szerinti - kezdeményező, 

b) a 4. § szerint támogató választópolgár nem 

támogathat, és annak nem lehet szervezője, 

c) a 4. § szerint nem támogathat az, aki a megelő-

ző, azonos tárgyú kezdeményezés magánszemély 

szervezője volt. 

(3) Két kérdés abban az esetben tekintendő azo-

nos tárgyúnak, ha azok - akár részben - azonos vagy 

egymást kizáró kötelezettséget rónának az Ország-

gyűlésre. 

9. § (1) A népszavazásra javasolt kérdést úgy kell 

megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen 

válaszolni, továbbá a népszavazás eredménye alap-

ján az Országgyűlés el tudja dönteni, hogy terheli-e 

jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen jogalko-

tásra köteles. 

(2) A népszavazásra javasolt kérdés nem tartal-

mazhat szeméremsértő vagy más módon megbot-

ránkoztató kifejezést. 

3. A kérdés hitelesítése 

10. § (1) Ha a kezdeményezés az országos népsza-

vazás jogintézményének alkotmányos céljával és 

rendeltetésével nyilvánvalóan ellentétes, vagy nem 

felel meg a 2-4. §-ban, a 6. §-ban és a 8. § (1) 

bekezdésében foglalt feltételeknek, továbbá ha az 

aláírásgyűjtő ív nem felel meg a jogszabályi 

feltételeknek, a Nemzeti Választási Iroda elnöke a 

kérdést a benyújtásától számított öt napon belül 

határozattal elutasítja, és nem terjeszti a Nemzeti 

Választási Bizottság elé. Az elutasító határozat 

tartalmára és közlésére a Ve. 46. §, 47. §, 48. § (3) 

bekezdése és 50. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) A Nemzeti Választási Iroda elnökének hatá-

rozata ellen jogorvoslatnak helye nincs, de a szer-

vező a kérdést ismételten benyújthatja. Az ismé-

telten benyújtott kérdés hitelesítését a Nemzeti Vá-

lasztási Bizottság napirendjére kell tűzni, kivéve, ha 

a támogató választópolgárok száma - beleértve a 

magánszemély szervezők számát is - nem éri el a 

húszat. 

(3) Ha a szervező a kérdést a Nemzeti Választási 

Iroda elnöke elutasító határozatának közlését köve-

tő tizenöt napon belül nyújtja be ismételten, a 8. § al-

kalmazásában az első benyújtás időpontját kell a 

kérdés benyújtása időpontjának tekinteni. 

11. § A Nemzeti Választási Bizottság a kérdés hi-

telesítéséről vagy annak megtagadásáról a benyújtá-

sától számított harminc napon belül dönt. A Nem-

zeti Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, 

ha az az Alaptörvényben, valamint az e törvényben 

a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek 

megfelel. A szervező által benyújtott kérdés csak 

abban az esetben hitelesíthető, ha az aláírásgyűjtő ív 

is megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak. 

12. § Ha a kérdés szeméremsértő vagy más mó-

don megbotránkoztató kifejezést tartalmaz, a Nem-

zeti Választási Bizottság érdemi vizsgálat nélkül 

visszautasítja a kezdeményezést. 

13. § (1) A Nemzeti Választási Bizottság a kérdés 

hitelesítéséről szóló határozatát - nyolc napon belül 

- a Magyar Közlönyben közzéteszi. 

(2) A Nemzeti Választási Bizottság a kérdés hite-

lesítésének megtagadásáról - beleértve a kezdemé-

nyezés visszautasításáról - szóló határozatáról a Ma-

gyar Közlönyben közleményt tesz közzé, amely 

tartalmazza 

a) a határozat számát, 

b) a hitelesítés megtagadásának tényét, valamint 

c) tájékoztatást arról, hogy a határozat megtekint-

hető a választások hivatalos honlapján. 

(3) A Nemzeti Választási Bizottság a kérdés hite-

lesítéséről vagy annak megtagadásáról - beleértve a 

kezdeményezés visszautasításáról - szóló határoza-
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tát annak meghozatala napján közzéteszi a válasz-

tások hivatalos honlapján. 

14. § (1) A kérdést hitelesítő döntés elleni jogor-

voslati határidő eredménytelen elteltét vagy jogor-

voslat esetén a Kúria hitelesítő határozatot helyben-

hagyó vagy a kérdést hitelesítő döntésének a Ma-

gyar Közlönyben való közzétételét követő öt napon 

belül a Nemzeti Választási Iroda elnöke hitelesítési 

záradékkal látja el az aláírásgyűjtő ív mintapéldá-

nyát, és azt átadja a szervezőnek. 

(2) A Nemzeti Választási Bizottság elnöke a köz-

társasági elnök vagy a Kormány által benyújtott kér-

dés hitelesítéséről a kérdést hitelesítő döntés elleni 

jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét – jogor-

voslat esetén a Kúria hitelesítő határozatot helyben-

hagyó vagy a kérdést hitelesítő döntésének a Ma-

gyar Közlönyben való közzétételét - követő öt na-

pon belül tájékoztatja az Országgyűlés elnökét. 

4. Az aláírásgyűjtés 

15. § (1) Országos népszavazás elrendelésére irá-

nyuló választópolgári kezdeményezést az aláírás-

gyűjtő ív hitelesítési záradékkal ellátott mintapéldá-

nyáról készített másolaton lehet támogatni. A tá-

mogató aláírás nem vonható vissza. 

(2) Az aláírásgyűjtő íven a saját kezű aláírás mel-

lett - az aláírás hitelességének ellenőrzése céljából - 

fel kell tüntetni a választópolgár olvasható családi 

és utónevét, személyi azonosítóját vagy magyar 

állampolgárságát igazoló okiratának számát, vala-

mint anyja nevét. A választópolgár adatainak a 

kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük. 

(3) Egy választópolgár a kezdeményezést csak 

egy aláírással támogathatja, a további aláírásai ér-

vénytelenek. 

(4) Az aláírásgyűjtő íven az aláírást gyűjtő sze-

mély feltünteti 

a) nevét, 

b) személyi azonosítóját vagy magyar állampol-

gárságát igazoló okiratának számát, 

továbbá az aláírásgyűjtő ívet az aláírásával látja el. 

16. § (1) Aláírást a választópolgárok zaklatása 

nélkül - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - bárhol 

lehet gyűjteni. 

(2) Nem gyűjthető aláírás 

a) az aláírást gyűjtő és az aláíró munkahelyén 

munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetőleg 

munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó 

munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben, 

b) a Magyar Honvédségnél és a központi állam-

igazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő 

személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati fel-

adatának teljesítése közben, 

c) tömegközlekedési eszközön, 

d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati 

szervek hivatali helyiségében, 

e) egészségügyi szolgáltató helyiségében, 

f) felsőoktatási és köznevelési intézményben. 

(3) Az aláírásért az aláíró választópolgár részére 

előnyt adni vagy ígérni tilos. Az aláíró választó-

polgár az aláírásért nem kérhet előnyt, illetve nem 

fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. 

17. § A 15. §-ban foglaltaknak nem megfelelő 

vagy a 16. §-ban foglalt rendelkezések megszegésé-

vel gyűjtött aláírás érvénytelen. 

18. § (1) Az országgyűlési képviselők, az Európai 

Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők 

és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkor-

mányzati képviselők általános választásának napját 

megelőző és követő negyvenedik nap között szüne-

tel az aláírásgyűjtés. 

(2) Ha a szervező az aláírásgyűjtést az országgyű-

lési képviselők, az Európai Parlament tagjai, a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek vagy 

a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános 

választásának napját megelőző negyvenedik napig 

nem fejezi be, az addig összegyűjtött aláírásokat 

tartalmazó aláírásgyűjtő íveket legkésőbb a szava-

zás napját megelőző harminckilencedik napon át 

kell adnia a Nemzeti Választási Irodának. A határ-

időben át nem adott aláírásgyűjtő íveken gyűjtött 

aláírás érvénytelen. 

(3) A szavazás napját követő negyvenedik napon 

a Nemzeti Választási Iroda elnöke új hitelesítési 

záradékkal látja el az aláírásgyűjtő ív mintapéldá-

nyát. Az aláírásgyűjtést kizárólag az új hitelesítési 

záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ív másolatán lehet 

folytatni. 

5. Az aláírások ellenőrzése 

19. § (1) A szervező az aláírásgyűjtő ív mintapél-

dányának hitelesítési záradékkal történő ellátását 

követő százhúsz napon belül, egy alkalommal 

nyújthatja be a népszavazás kitűzésére irányuló ál-

lampolgári kezdeményezés aláírásgyűjtő íveit a 

Nemzeti Választási Bizottsághoz az aláírások ellen-

őrzése céljából. 

(2) A késedelmesen, pótlólag, valamint a nem a 

szervező által benyújtott aláírásgyűjtő íven szereplő 

aláírás érvénytelen. 
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20. § Az aláírásgyűjtő ív benyújtását követően a 

szervező nem vonhatja vissza a népszavazási kez-

deményezést. 

21. § (1) A Nemzeti Választási Bizottság gondos-

kodik az aláírások ellenőrzéséről. A 19. § (2) bekez-

dése szerint benyújtott aláírásgyűjtő íven lévő, 

továbbá a 16. §-ban foglalt rendelkezések megszegé-

sével gyűjtött aláírást a Nemzeti Választási Bizott-

ság nem ellenőrzi. 

(2) Az aláírások ellenőrzése során meg kell vizs-

gálni a 15. §-ban foglalt követelmények teljesülését, 

azonosítani kell a kezdeményezést aláíró polgárt, 

meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választó-

joggal, továbbá meg kell állapítani az érvényes alá-

írások számát. 

(3) A kezdeményezést aláíró polgár azonosítását 

és választójoga megállapítását az aláírásgyűjtő íven 

feltüntetett adatainak a központi névjegyzék adatai-

val való összevetésével kell elvégezni. 

(4) Az aláírások tételes ellenőrzését addig kell 

folytatni, amíg bizonyossá nem válik, hogy 

a) az érvényes aláírások száma a kétszázezret el-

éri, vagy 

b) az érvényes aláírások száma százezer alatt ma-

rad, vagy 

c) az érvényes aláírások száma a százezret eléri, 

de kétszázezer alatt marad. 

(5) Az aláírások számának megállapításakor a 

kezdeményezés hitelesítésre történő benyújtását tá-

mogató választópolgárok számát is figyelembe kell 

venni. 

22. § (1) Az aláírások ellenőrzése során a szervező 

képviselője jelen lehet. 

(2) Az aláírások ellenőrzését az aláírásgyűjtő ívek 

benyújtásától számított hatvan napon belül kell 

lefolytatni. 

23. § Ha az érvényes aláírások száma legalább 

százezer, az aláírások ellenőrzésének eredményéről 

- az azt megállapító határozat jogerőre emelkedésé-

től számított nyolc napon belül - a Nemzeti Válasz-

tási Bizottság elnöke tájékoztatja az Országgyűlés 

elnökét. 

6. A személyes adatok védelme 

24. § (1) A választópolgár és az aláírást gyűjtő 

polgár aláírásgyűjtő íven feltüntetett adatai nem 

nyilvánosak, azokról - az aláírást ellenőrző szerv 

által az aláírások érvényességének megállapítása 

céljából vezetett technikai nyilvántartás kivételével - 

másolatot készíteni tilos. 

(2) A választópolgár és az aláírást gyűjtő polgár 

adatait, valamint a technikai nyilvántartást a Nem-

zeti Választási Bizottság, a Nemzeti Választási Iroda 

és a Kúria ellenőrizheti. 

(3) A szervezőnek a be nem nyújtott aláírásgyűjtő 

ívet a benyújtására rendelkezésre álló határidő lejár-

tát követő három napon belül meg kell semmisíte-

nie, és erről jegyzőkönyvet kell készítenie. A jegyző-

könyvet három napon belül a Nemzeti Választási 

Bizottságnak át kell adni. 

(4) A benyújtott aláírásgyűjtő ívet, valamint a 

technikai nyilvántartást a Nemzeti Választási Iroda 

az érvényes aláírások számának megállapítását kö-

vető harmincadik és negyvenötödik nap között 

megsemmisíti. 

(5) A szervező és a kezdeményezést a 4. § szerint 

támogató választópolgár személyes adatait - a kez-

deményezés benyújtására való jogosultsága ellenőr-

zése és a kapcsolattartás céljából - a Nemzeti Válasz-

tási Bizottság, a Nemzeti Választási Iroda és a Kúria 

kezeli, azokat - a 7. § alapján nyilvánosságra hozott 

adatok kivételével - törölni kell 

a) a 8. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti időpon-

tot követő harmincötödik és negyvenedik nap 

között, 

b) a 8. § (2) bekezdésében foglalt tilalommal kap-

csolatos jogorvoslat esetén a jogorvoslat elbírálását 

követő öt napon belül, vagy 

c) a népszavazás elrendeléséről szóló határozat 

jogerőre emelkedését követő öt napon belül. 

7. A népszavazás elrendelése 

25. § (1) Az Országgyűlés elnöke a kezdeménye-

zést a 14. § (2) bekezdése vagy a 23. § szerinti tájé-

koztatás kézhezvételét követő legközelebbi ülés-

napon bejelenti. 

(2) A népszavazás elrendelésére irányuló kezde-

ményezésről az (1) bekezdés szerinti bejelentést 

követő harminc napon belül dönt az Országgyűlés. 

A határidő számításánál az ülésszakok közötti szü-

netet, valamint az elnapolás időtartamát figyelmen 

kívül kell hagyni. 

26. § A köztársasági elnök és a Kormány a nép-

szavazás elrendeléséig visszavonhatja az általa be-

nyújtott népszavazási kezdeményezést. 

27. § (1) Az Országgyűlés népszavazás elrendelé-

séről szóló határozata tartalmazza a népszavazásra 

bocsátott kérdést, továbbá rendelkezik a népszava-

zás költségvetéséről. A kérdést a kezdeményezés-

ben megfogalmazott formában kell népszavazásra 

bocsátani. 
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(2) A népszavazás elrendeléséről szóló határoza-

tot a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. Az 

Országgyűlés elnöke a népszavazás elrendeléséről 

tájékoztatja a köztársasági elnököt. 

8. Jogorvoslatok 

28. § (1) Az aláírásgyűjtéssel és az aláírások ellen-

őrzésével kapcsolatos jogorvoslat benyújtására és 

elbírálására rendelkezésre álló határidő öt nap. Ha a 

határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a 

határidő csak az azt követő legközelebbi munka-

napon jár le. 

(2) Az aláírásgyűjtéssel kapcsolatos kifogás elbí-

rálása a Nemzeti Választási Bizottság hatáskörébe 

tartozik. 

29. § (1) A Nemzeti Választási Bizottságnak a kér-

dés hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni felül-

vizsgálati kérelmet - a Kúriának címezve - úgy kell 

benyújtani, hogy az a határozat közzétételét követő 

tizenöt napon belül megérkezzen a Nemzeti Válasz-

tási Bizottsághoz. Ha a határidő utolsó napja nem 

munkanapra esik, a határidő csak az azt követő leg-

közelebbi munkanapon jár le. 

(2) A Nemzeti Választási Bizottság a felülvizsgá-

lati kérelmet a beérkezését követő öt napon belül 

megküldi a Kúriának. 

30. § (1) A Kúria a felülvizsgálati kérelmet kilenc-

ven napon belül bírálja el. A Kúria a Nemzeti Vá-

lasztási Bizottság határozatát helybenhagyja, vagy 

azt megváltoztatja. A Kúria döntése ellen további 

jogorvoslatnak helye nincs. 

(2) A Kúria a Nemzeti Választási Bizottságnak a 

kezdeményezés visszautasításáról hozott határozata 

ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmet harminc na-

pon belül bírálja el. A Kúria a Nemzeti Választási 

Bizottságnak a kezdeményezés visszautasításáról 

hozott határozatát helybenhagyja, vagy a Nemzeti 

Választási Bizottságot új eljárásra utasítja. A Kúria 

döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 

Ha a Kúria a Nemzeti Választási Bizottságot új eljá-

rásra utasítja, a Nemzeti Választási Bizottság a 

Kúria döntésétől számított harminc napon belül 

dönt a kérdés hitelesítéséről vagy annak megta-

gadásáról. 

(3) A Kúria határozatát a Magyar Közlönyben 

nyolc napon belül, a Kúria honlapján a határozat 

meghozatala napján közzé kell tenni. 

(4) Ha a Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 

kérdés hitelesítésének megtagadásáról - beleértve a 

kezdeményezés visszautasításáról - szóló határoza-

tát helybenhagyja, - a (3) bekezdéstől eltérően - a 

Magyar Közlönyben nyolc napon belül közleményt 

tesz közzé, amely tartalmazza 

a) a Kúria határozatának számát, 

b) a Nemzeti Választási Bizottság határozata szá-

mát és helybenhagyásának tényét, valamint 

c) tájékoztatást arról, hogy a Kúria határozata 

megtekinthető a Kúria honlapján. 

9. A népszavazás kötőereje 

31. § (1) Az Országgyűlés - ha a népszavazás tör-

vényalkotási kötelezettséget keletkeztet - köteles a 

népszavazás napjától számított száznyolcvan napon 

belül az érvényes és eredményes népszavazás dön-

tésének megfelelő törvényt megalkotni. 

(2) A népszavazással hozott döntés az Ország-

gyűlésre a népszavazás napjától - ha a népszavazás 

törvényalkotási kötelezettséget keletkeztet, a tör-

vény kihirdetésétől - számított három évig kötelező. 

III. Fejezet 

Helyi népszavazás 

kezdeményezése 

10. A helyi népszavazás tárgya 

32. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testü-

lete helyi népszavazást rendelhet el a képviselő-

testület hatáskörébe tartozó ügyben. 

(2) Nem lehet helyi népszavazást tartani 

a) a költségvetésről és a zárszámadásról, 

b) a helyi adókról, 

c) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szemé-

lyi és szervezetalakítási kérdésről, 

d) a képviselő-testület feloszlásának a kimon-

dásáról. 

33. § A képviselő-testület helyi népszavazást kö-

teles elrendelni abban a kérdésben, amelyben tör-

vény vagy önkormányzati rendelet helyi népszava-

zás megtartását írja elő. 

34. § (1) Helyi népszavazást kezdeményezhet 

a) a képviselő-testület tagjainak legalább egy-

negyede, 

b) a képviselő-testület bizottsága, 

c) az önkormányzati rendeletben meghatározott 

számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a 
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választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több 

a választópolgárok huszonöt százalékánál. 

(2) A képviselő-testület köteles elrendelni a helyi 

népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeleté-

ben meghatározott számú választópolgár kezdemé-

nyezte. 

11. A választópolgári 

kezdeményezés szervezője 

35. § (1) Helyi népszavazás kitűzésére irányuló 

választópolgári kezdeményezést 

a) olyan magánszemély, aki a helyi önkormány-

zati képviselők és polgármesterek választásán vá-

lasztó lehet, 

b) párt, 

c) egyéb egyesület a létesítő okiratában megha-

tározott céllal összefüggő kérdésben 

szervezhet. 

(2) Egy kezdeményezésnek több szervezője is le-

het. Ebben az esetben a szervezők egy személyt je-

lölnek ki a választási szervekkel való kapcsolat-

tartásra. 

12. A helyi népszavazásra 

javasolt kérdés benyújtása 

36. § (1) A szervezőnek a helyi népszavazásra 

javasolt kérdést az aláírásgyűjtő ív mintapéldányán 

az aláírásgyűjtés megkezdése előtt - a kérdés hitele-

sítése céljából - be kell nyújtania a helyi választási 

bizottsághoz. 

(2) Egy aláírásgyűjtő íven egy kérdés szerepelhet. 

(3) A magánszemély szervező a kérdés benyúj-

tásakor a nevét, lakcímét és személyi azonosítóját 

közli a helyi választási bizottsággal. A helyi válasz-

tási iroda a központi névjegyzékben ellenőrzi a 

szervező választójogát. 

(4) Az egyéb egyesület a létesítő okiratát is csa-

tolja a kérdés benyújtásakor. A helyi választási iro-

da a párt és az egyéb egyesület létezését és adatai-

nak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilván-

tartásában ellenőrzi. 

(5) A képviselő-testület tagjai és bizottsága az 

általuk kezdeményezett helyi népszavazásra java-

solt kérdést - hitelesítés céljából - benyújtják a helyi 

választási bizottsághoz. 

(6) A kérdést személyesen vagy postai úton lehet 

benyújtani. 

(7) A benyújtás időpontjának a kérdés helyi vá-

lasztási irodánál történő érkeztetése számít. 

37. § A kérdés benyújtását követő munkanapon a 

helyi választási iroda nyilvánosságra hozza a be-

nyújtott kérdést, a benyújtás időpontját, valamint a 

szervező nevét. 

38. § (1) A kérdés benyújtását követően nem 

nyújtható be azonos tárgyú kérdés 

a) a helyi választási iroda vezetőjének a 40. § (1) 

bekezdése szerinti elutasító döntését követő tizen-

hat napon belül, ha az ismételt benyújtásra nem 

kerül sor, 

b) a kérdés hitelesítését megtagadó döntés jogerő-

re emelkedéséig, 

c) a helyi népszavazási kezdeményezés vissza-

vonásáig, 

d) az aláírásgyűjtő ívek benyújtására rendelkezés-

re álló határidő eredménytelen elteltéig, 

e) a helyi népszavazás elrendelésének elutasításá-

ról szóló határozat jogerőre emelkedéséig, 

f) a helyi népszavazás megtartásáig, vagy 

g) a 60. § (2) bekezdése szerinti időszak lejártáig. 

(2) Az (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti esetben az 

ott megjelölt időpontot követő harminc napon belül 

újabb, azonos tárgyú kérdést nem nyújthat be 

ugyanazon szervező vagy ugyanazon, a 34. § (1) 

bekezdés a) és b) pontja szerinti kezdeményező. 

(3) Két kérdés abban az esetben tekintendő azo-

nos tárgyúnak, ha azok - akár részben - azonos vagy 

egymást kizáró kötelezettséget rónának a képviselő-

testületre. 

39. § (1) A helyi népszavazásra javasolt kérdést 

úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelműen le-

hessen válaszolni, továbbá a helyi népszavazás 

eredménye alapján a képviselő-testület el tudja dön-

teni, hogy terheli-e döntéshozatali kötelezettség, és 

ha igen, milyen döntés meghozatalára köteles. 

(2) A helyi népszavazásra javasolt kérdés nem 

tartalmazhat szeméremsértő vagy más módon meg-

botránkoztató kifejezést. 

13. A kérdés hitelesítése 

40. § (1) Ha a kezdeményezés a helyi népszavazás 

jogintézményének alkotmányos céljával és rendelte-

tésével nyilvánvalóan ellentétes, vagy nem felel meg 

a 35. §-ban, a 36. §-ban és a 38. § (1) és (2) bekez-

désében foglalt feltételeknek, továbbá ha az aláírás-

gyűjtő ív nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, 

a helyi választási iroda vezetője a kérdést a benyúj-
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tásától számított öt napon belül határozattal eluta-

sítja, és a kérdést nem terjeszti a helyi választási 

bizottság elé. Az elutasító határozat tartalmára és 

közlésére a Ve. 46. §, 47. §, 48. § (3) bekezdése és 50. 

§ rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) A helyi választási iroda vezetőjének határoza-

ta ellen jogorvoslatnak helye nincs, de a szervező a 

kérdést ismételten benyújthatja. Az ismételten 

benyújtott kérdés hitelesítését a helyi választási 

bizottság napirendjére kell tűzni. 

(3) Ha a szervező a kérdést a helyi választási 

iroda vezetője elutasító határozatának közlését 

követő tizenöt napon belül nyújtja be ismételten, a 

38. § alkalmazásában az első benyújtás időpontját 

kell a kérdés benyújtása időpontjának tekinteni. 

41. § (1) A helyi választási bizottság a kérdés hite-

lesítéséről vagy annak megtagadásáról a benyújtá-

sától számított harminc napon belül dönt. A helyi 

választási bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az 

az e törvényben a kérdéssel szemben támasztott kö-

vetelményeknek megfelel. 

(2) A szervező által benyújtott kérdés csak abban 

az esetben hitelesíthető, ha az aláírásgyűjtő ív is 

megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak. 

42. § A helyi választási bizottság a kérdés hitele-

sítésével kapcsolatos határozatát nyolc napon belül 

az önkormányzat hivatalos lapjában vagy a helyben 

szokásos módon közzéteszi. 

43. § (1) A kérdést hitelesítő döntés elleni jogor-

voslati határidő eredménytelen elteltét - jogorvoslat 

esetén a törvényszék hitelesítő határozatot hely-

benhagyó vagy a kérdést hitelesítő döntésének a 

helyi választási bizottsággal való közlését - követő 

öt napon belül a helyi választási iroda vezetője 

hitelesítési záradékkal látja el az aláírásgyűjtő ív 

mintapéldányát, és azt átadja a szervezőnek. Az 

aláírásgyűjtő ív átadásának feltétele, hogy a szerve-

ző az adatkezelést az adatvédelmi nyilvántartásba 

bejelentse. 

(2) A helyi választási bizottság elnöke a képvi-

selő-testület tagjai vagy bizottsága által benyújtott 

kérdés hitelesítéséről a kérdést hitelesítő döntés 

elleni jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét - 

jogorvoslat esetén a törvényszék hitelesítő határo-

zatot helybenhagyó vagy a kérdést hitelesítő dönté-

sének közlését - követő öt napon belül tájékoztatja a 

polgármestert. 

14. Az aláírásgyűjtés 

44. § (1) Helyi népszavazás kitűzésére irányuló 

választópolgári kezdeményezést az aláírásgyűjtő ív 

hitelesítési záradékkal ellátott mintapéldányáról ké-

szített másolaton lehet támogatni. A támogató alá-

írás nem vonható vissza. 

(2) Az aláírásgyűjtő íven a saját kezű aláírás mel-

lett - az aláírás hitelességének ellenőrzése céljából - 

fel kell tüntetni a választópolgár olvasható családi 

és utónevét, személyi azonosítóját, valamint anyja 

nevét. A választópolgár adatainak a kérdéssel azo-

nos oldalon kell szerepelniük. 

(3) Az aláírásgyűjtő íven az aláírást gyűjtő sze-

mély feltünteti nevét és személyi azonosítóját, to-

vábbá az aláírásgyűjtő ívet az aláírásával látja el. 

(4) Egy választópolgár a kezdeményezést csak 

egyszer támogathatja, a további aláírásai érvény-

telenek. 

45. § (1) Aláírást a választópolgárok zaklatása 

nélkül - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - bárhol 

lehet gyűjteni. 

(2) Nem gyűjthető aláírás 

a) az aláírást gyűjtő és az aláíró munkahelyén 

munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetőleg 

munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó 

munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben, 

b) a Magyar Honvédségnél és a központi 

államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban 

levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati 

feladatának teljesítése közben, 

c) tömegközlekedési eszközön, 

d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati 

szervek hivatali helyiségében, 

e) egészségügyi szolgáltató helyiségében, 

f) felsőoktatási és köznevelési intézményben. 

(3) Az aláírásért az aláíró választópolgár részére 

előnyt adni vagy ígérni tilos. Az aláíró választópol-

gár az aláírásért nem kérhet előnyt, illetve nem fo-

gadhat el előnyt vagy annak ígéretét. 

46. § A 44. §-ban foglaltaknak nem megfelelő 

vagy a 45. §-ban foglalt rendelkezések megszegésé-

vel gyűjtött aláírás érvénytelen. 

15. Az aláírások ellenőrzése 

47. § (1) A szervező az aláírásgyűjtő ív minta-

példányának hitelesítési záradékkal történő ellátását 

követő harminc napon belül, egy alkalommal nyújt-

hatja be a helyi népszavazás kitűzésére irányuló 

állampolgári kezdeményezés aláírásgyűjtő íveit a 

helyi választási bizottsághoz az aláírások ellenőr-

zése céljából. 
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(2) A késedelmesen, pótlólag, valamint a nem a 

szervező által benyújtott aláírásgyűjtő íven szereplő 

aláírás érvénytelen. 

48. § Az aláírásgyűjtő ív benyújtását követően a 

szervező nem vonhatja vissza a kezdeményezést. 

49. § (1) A helyi választási bizottság gondoskodik 

az aláírások ellenőrzéséről. A 47. § (2) bekezdése 

szerint benyújtott aláírásgyűjtő íven lévő, továbbá a 

45. §-ban foglalt rendelkezések megszegésével 

gyűjtött aláírást a helyi választási bizottság nem 

ellenőrzi. 

(2) Az aláírás ellenőrzése során meg kell vizsgálni 

a 44. §-ban foglalt követelmények teljesülését, azo-

nosítani kell a kezdeményezést aláíró polgárt, meg 

kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, 

továbbá meg kell állapítani az érvényes aláírások 

számát. 

(3) A kezdeményezést aláíró polgár azonosítását 

és választójoga megállapítását az aláírásgyűjtő íven 

feltüntetett adatainak a központi névjegyzék adatai-

val való összevetésével kell elvégezni. 

(4) Az aláírások tételes ellenőrzését addig kell 

folytatni, amíg bizonyossá nem válik, hogy az 

érvényes aláírások száma a választópolgárok helyi 

népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számát 

eléri vagy az alatt marad. 

(5) Az aláírások ellenőrzése során a szervező kép-

viselője jelen lehet. 

(6) Az aláírások ellenőrzését az aláírásgyűjtő ívek 

benyújtásától számított negyvenöt napon belül kell 

lefolytatni. 

50. § Ha az érvényes aláírások száma eléri a helyi 

népszavazás kezdeményezéséhez szükséges szá-

mot, az aláírások ellenőrzésének eredményéről - az 

azt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől 

számított nyolc napon belül - a helyi választási bi-

zottság elnöke tájékoztatja a polgármestert. 

16. A személyes adatok védelme 

51. § (1) A választópolgár és az aláírást gyűjtő 

polgár aláírásgyűjtő íven feltüntetett adatai nem 

nyilvánosak, azokról - az aláírást ellenőrző szerv ál-

tal az aláírások érvényességének megállapítása cél-

jából vezetett technikai nyilvántartás kivételével – 

másolatot készíteni tilos. 

(2) A választópolgár és az aláírást gyűjtő polgár 

adatait, valamint a technikai nyilvántartást a válasz-

tási szervek és a törvényszék ellenőrizhetik. 

(3) A szervezőknek a be nem nyújtott aláírásgyűj-

tő íveket a benyújtásukra rendelkezésre álló határ-

idő lejártát követő három napon belül meg kell sem-

misíteniük, és erről jegyzőkönyvet kell készíteniük. 

A jegyzőkönyvet három napon belül a helyi válasz-

tási bizottságnak át kell adni. 

(4) A benyújtott aláírásgyűjtő íveket, valamint a 

technikai nyilvántartást a helyi választási iroda az 

érvényes aláírások számának megállapítását követő 

harmincadik és negyvenötödik nap között megsem-

misíti. 

(5) A szervező személyes adatait - a kezdeménye-

zés benyújtására való jogosultsága ellenőrzése és a 

kapcsolattartás céljából - a választási szervek és a 

törvényszék kezeli, azokat - a 37. § alapján nyílvá-

nosságra hozott adatok kivételével - törölni kell 

a) a 38. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti időpon-

tot követő harmincötödik és negyvenedik nap 

között, 

b) a 38. § (2) bekezdésében foglalt tilalommal kap-

csolatos jogorvoslat esetén a jogorvoslat elbírálását 

követő öt napon belül, vagy 

c) a népszavazás elrendeléséről szóló határozat 

jogerőre emelkedését követő öt napon belül. 

17. A helyi népszavazás 

elrendelése 

52. § A polgármester a törvényben foglalt feltéte-

leknek megfelelő kezdeményezést a 43. § (2) bekez-

dése vagy az 50. § szerinti tájékoztatás kézhezvételét 

követő legközelebbi testületi ülésen bejelenti. 

53. § A helyi népszavazás elrendeléséről az 52. § 

szerinti bejelentést követő harminc napon belül 

dönt a képviselő-testület. 

54. § A képviselő-testület bizottsága, valamint 

tagjai a helyi népszavazás elrendeléséig visszavon-

hatják az általuk benyújtott helyi népszavazási kez-

deményezést. 

55. § (1) A képviselő-testület helyi népszavazás 

elrendeléséről szóló határozata tartalmazza a helyi 

népszavazásra bocsátott kérdést, továbbá rendelke-

zik a helyi népszavazás költségvetéséről. A kérdést 

a kezdeményezésben megfogalmazott formában 

kell helyi népszavazásra bocsátani. 

(2) A helyi népszavazás elrendeléséről szóló hatá-

rozatot az önkormányzat hivatalos lapjában, illetve 

a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A pol-

gármester a helyi népszavazás elrendeléséről tájé-

koztatja a helyi választási bizottság elnökét. 
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18. Jogorvoslatok 

56. § (1) Az aláírásgyűjtéssel és az aláírások ellen-

őrzésével kapcsolatos jogorvoslat benyújtására és 

elbírálására rendelkezésre álló határidő öt nap. Ha a 

határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a ha-

táridő csak az azt követő legközelebbi munkanapon 

jár le. 

(2) Az aláírásgyűjtéssel kapcsolatos kifogás elbí-

rálása a helyi választási bizottság hatáskörébe tarto-

zik. A helyi választási bizottság határozata elleni 

fellebbezést a területi választási bizottság bírálja el. 

57. § (1) A helyi választási bizottságnak a kérdés 

hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni felülvizs-

gálati kérelmet - a törvényszékhez címezve - úgy 

kell benyújtani, hogy az a határozat közzétételét 

követő tizenöt napon belül megérkezzen a helyi 

választási bizottsághoz. Ha a határidő utolsó napja 

nem munkanapra esik, a határidő csak az azt követő 

legközelebbi munkanapon jár le. 

(2) A helyi választási bizottság a felülvizsgálati 

kérelmet a beérkezését követő öt napon belül 

megküldi a törvényszéknek. Ha a felülvizsgálati 

kérelmet közvetlenül a törvényszékhez nyújtották 

be, arról a törvényszék haladéktalanul tájékoztatja a 

helyi választási bizottságot. 

(3) A törvényszék a felülvizsgálati kérelmet har-

minc napon belül bírálja el. A törvényszék a helyi 

választási bizottság határozatát helybenhagyja, vagy 

azt megváltoztatja; döntése ellen további jogorvos-

latnak helye nincs. 

58. § (1) A képviselő-testület helyi népszavazást 

elrendelő, valamint kötelezően elrendelendő helyi 

népszavazás elrendelését elutasító határozata elleni 

felülvizsgálati kérelmet - a törvényszékhez címezve 

- úgy kell benyújtani, hogy az a határozat közzété-

telét követő tizenöt napon belül megérkezzen a 

helyi választási bizottsághoz. 

(2) A helyi választási bizottság a felülvizsgálati 

kérelmet a beérkezését követő öt napon belül meg-

küldi a törvényszéknek. A helyi választási bizottság 

elnöke a felülvizsgálati kérelem benyújtásáról 

haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásban 

a törvényszék a határozat érdemében csak akkor 

folytat vizsgálatot, ha az aláírásgyűjtő ív hitelesítése 

és a helyi népszavazás elrendelése között a 

körülményekben olyan lényeges változás követke-

zett be, amelyet a kérdés hitelesítéséről, vagy az 

azzal szembeni felülvizsgálati kérelemről hozott 

döntés során a helyi választási bizottság, illetve az 

57. § szerinti eljárásban a törvényszék nem vehetett 

figyelembe, és a döntést érdemben befolyásolhatja. 

A törvényszék nem vizsgálja érdemben azt a felül-

vizsgálati kérelmet, amelyben a kérelmező a kérdés 

tartalmát illető, valamint a hitelesítéssel összefüggő 

alkotmányossági aggályokra hivatkozik. 

(4) A törvényszék a felülvizsgálati kérelmet har-

minc napon belül bírálja el. A törvényszék a képvi-

selő-testület határozatát helybenhagyja, vagy azt 

megsemmisíti, és a képviselő-testületet új határozat 

meghozatalára kötelezi. 

19. A helyi népszavazás kötőereje 

59. § A helyi népszavazás érvényes, ha a válasz-

tópolgárok több mint fele érvényesen szavazott, és 

eredményes, ha az érvényesen szavazó választópol-

gárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre 

azonos választ adott. 

60. § (1) A képviselő-testület - ha a helyi népsza-

vazás döntési kötelezettséget keletkeztet - köteles a 

helyi népszavazás napjától számított száznyolcvan 

napon belül az érvényes és eredményes helyi nép-

szavazás döntésének megfelelő rendeletet megal-

kotni vagy határozatot hozni. 

(2) Az érvényes és eredményes helyi népszava-

zással hozott döntés a képviselő-testületre a helyi 

népszavazás napjától - ha a helyi népszavazás ren-

deletalkotási kötelezettséget keletkeztet, a rendelet 

kihirdetésétől - számított egy évig kötelező. 

20. A területi szintű helyi 

népszavazás 

61. § (1) A megyei és a fővárosi szintű helyi nép-

szavazásra e fejezet rendelkezéseit megfelelően 

alkalmazni kell. 

(2) Az e fejezetben a helyi választási bizottság 

számára megállapított hatáskört a területi választási 

bizottság, a területi választási bizottság számára 

megállapított hatáskört a Nemzeti Választási Bizott-

ság, a helyi választási iroda és annak vezetője szá-

mára megállapított hatáskört a területi választási 

iroda és vezetője gyakorolja. 

(3) Az e fejezetben a törvényszék számára megál-

lapított hatáskört a Kúria gyakorolja. 
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IV. Fejezet 

Az európai polgári 

kezdeményezés 

62. § Az európai polgári kezdeményezésre a 16. § 

(1) és (3) bekezdését, valamint a 28. § rendelkezéseit 

alkalmazni kell. 

63. § Az online gyűjtési rendszer megfelelősé-

géről szóló igazolás kiállítása, a támogató 

nyilatkozatok ellenőrzése és az érvényes támogató 

nyilatkozatok számát tartalmazó igazolás kiállítása 

a Nemzeti Választási Bizottság hatáskörébe tartozik. 

64. § (1) Az aláírások ellenőrzése során meg kell 

vizsgálni, hogy a támogató nyilatkozat formailag el-

fogadható-e, azonosítani kell a támogató nyilat-

kozatot aláíró polgárt, meg kell állapítani, hogy 

nagykorú uniós állampolgár-e, valamint azt, hogy 

az Európai Parlament tagjai választására az állam-

polgársága szerinti tagállamban jogosító korhatárt a 

támogató nyilatkozat aláírásakor elérte-e, továbbá 

meg kell állapítani az érvényes támogató nyilat-

kozatok számát. 

(2) A támogató nyilatkozatot aláíró polgár azono-

sítását az aláírásgyűjtő íven feltüntetett adatainak a 

személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint 

szükség esetén az úti okmány nyilvántartás vagy a 

személyazonosító igazolvány nyilvántartás adatai-

val való összevetésével kell elvégezni. 

(3) Az aláírások ellenőrzése során a szervezők 

képviselője jelen lehet. 

V. Fejezet 

Az országos népszavazási 

eljárás 

*** 

VI. Fejezet 

A helyi népszavazási eljárás 

*** 

VII. Fejezet 

Záró rendelkezések 

42. Felhatalmazó rendelkezések 

91. § Felhatalmazást kap a választások és népsza-

vazások szabályozásáért felelős miniszter, hogy ren-

deletben állapítsa meg 

a) a választási irodák hatáskörébe tartozó felada-

tok végrehajtásának részletes szabályait, 

b) az országos és helyi népszavazás kezdemé-

nyezése során és az országos és helyi népszavazási 

eljárásban használandó nyomtatványokat, 

c) az országos népszavazási eljárás határidőinek 

naptár szerinti dátumait, 

d) az országos népszavazási eredmény országo-

san összesített adatainak körét, 

e) az országos népszavazási eljárás költségeinek 

normatíváit, tételeit, elszámolási és belső ellenőrzési 

rendjét, 

f) az országos népszavazási eljárásban - a Nemze-

ti Választási Bizottság kivételével - a választási bi-

zottságok tagjait megillető tiszteletdíj és a választási 

irodák tagjait megillető díjazás összegét, 

g) a médiatartalom-szolgáltató képviseletében el-

járó személy e minőségének igazolására használható 

okiratokat, 

h) a bírság megfizetésének részletes szabályait, 

i) azon településeket és külképviseleteket, ahol a 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választó-

polgár - kérelmére - átveheti a szavazási levélcso-

magot, 

j) a fővárosi és megyei kormányhivatal népszava-

zással összefüggő informatikai feladatai ellátásának 

részletes szabályait, 

k) a Nemzeti Választási Bizottság választott tagjai 

- a Nemzeti Választási Bizottság működése kapcsán 

felmerülő - indokolt és igazolt költségeinek körét és 

a megtérítésre vonatkozó szabályokat. 

92. § Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat 

képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza 

meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 

szükséges választópolgárok számát. 

43. Hatályba léptető rendelkezés 

93. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben megha-

tározott kivétellel - az országgyűlési képviselők 

2014. évi általános választása kitűzésének napján lép 

hatályba. 

(2) A VI. Fejezet 2014. október 1-jén lép hatályba. 
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(3) Az (1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezé-

séről a választójogi és népszavazási szabályozásért 

felelős miniszter tesz közzé határozatot. 

44. Átmeneti rendelkezések 

*** 
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4. Kivonatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvényből 

Az Országgyűlés az információs önrendelkezési 

jog és az információszabadság biztosítása érdeké-

ben, a személyes adatok védelmét, valamint a köz-

érdekű és a közérdekből nyilvános adatok megis-

meréséhez és terjesztéséhez való jog érvényesülését 

szolgáló alapvető szabályokról, valamint az ezen 

szabályok ellenőrzésére hivatott hatóságról az 

Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény VI. 

cikke alapján a következő törvényt alkotja: 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS 

RENDELKEZÉSEK 

1. A törvény célja 

1. § E törvény célja az adatok kezelésére vonatko-

zó alapvető szabályok meghatározása annak érde-

kében, hogy a természetes személyek magánszfé-

ráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a 

közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdek-

ből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztésé-

hez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon. 

2. A törvény hatálya 

2. § (1) E törvény hatálya a Magyarország terüle-

tén folytatott minden olyan adatkezelésre és adat-

feldolgozásra kiterjed, amely természetes személy 

adataira, valamint közérdekű adatra vagy közér-

dekből nyilvános adatra vonatkozik. 

(2) E törvényt a teljesen vagy részben automa-

tizált eszközzel, valamint a manuális módon végzett 

adatkezelésre és adatfeldolgozásra egyaránt alkal-

mazni kell. 

(3) E törvényben foglaltakat kell alkalmazni, ha 

az Európai Unió területén kívül személyes adatok 

kezelését folytató adatkezelő az adatfeldolgozással 

Magyarország területén székhellyel, telephellyel, 

fiókteleppel vagy lakóhellyel, tartózkodási hellyel 

rendelkező adatfeldolgozót bíz meg, vagy itt lévő 

eszközt használ fel, kivéve, ha ez az eszköz csak az 

Európai Unió területén átmenő adatforgalom célját 

szolgálja. Az ilyen adatkezelőnek Magyarország 

területén képviselőt kell kineveznie. 

(4) Nem kell alkalmazni e törvény rendelkezéseit 

a természetes személynek a kizárólag saját szemé-

lyes céljait szolgáló adatkezeléseire. 

(5) A közszféra információinak további felhaszná-

lására vonatkozóan törvény az adatszolgáltatás 

módjára és feltételeire, az azért fizetendő ellen-

értékre, valamint a jogorvoslatra vonatkozóan e 

törvénytől eltérő szabályokat állapíthat meg. 

3. Értelmező rendelkezések 

3. § E törvény alkalmazása során: 

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat 

alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvet-

ve - azonosítható természetes személy; 

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható 

adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, 

valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, 

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 

jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, 

az érintettre vonatkozó következtetés; 

3. különleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a 

politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos 

vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-kép-

viseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonat-

kozó személyes adat, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre 

vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi sze-

mélyes adat; 

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során 

vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a 

büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás 

lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderíté-

sére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végre-

hajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcso-

latba hozható, valamint a büntetett előéletre vonat-

kozó személyes adat; 

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormány-

zati feladatot, valamint jogszabályban meghatáro-

zott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy 

kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy 

közfeladatának ellátásával összefüggésben keletke-

zett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármi-

lyen módon vagy formában rögzített információ 

vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, 

önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen 

a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, 

szakmai tevékenységre, annak eredményességére is 

kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a 

működést szabályozó jogszabályokra, valamint a 

gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonat-

kozó adat; 
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6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fo-

galma alá nem tartozó minden olyan adat, amely-

nek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét 

vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből 

elrendeli; 

7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és 

határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoz-

tatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegye-

zését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes 

körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – keze-

léséhez; 

8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel 

személyes adatának kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat tör-

lését kéri; 

9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, 

illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szerve-

zet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt 

az adat kezelésének célját meghatározza, az 

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, 

vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetle-

nül az adaton végzett bármely művelet vagy a mű-

veletek összessége, így különösen gyűjtése, felvé-

tele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoz-

tatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyil-

vánosságra hozatala, összehangolása vagy össze-

kapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, 

valamint az adat további felhasználásának meg-

akadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése, valamint a személy azonosítására alkal-

mas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, 

DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

11. adattovábbítás: az adat meghatározott harma-

dik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára 

történő hozzáférhetővé tétele; 

13. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly 

módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; 

14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellá-

tása annak megkülönböztetése céljából; 

15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása 

további kezelésének végleges vagy meghatározott 

időre történő korlátozása céljából; 

16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adat-

hordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez 

kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetle-

nül a műveletek végrehajtásához alkalmazott mód-

szertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyé-

től, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton 

végzik; 

18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi sze-

mély, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – bele-

értve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szer-

ződést is - adatok feldolgozását végzi; 

19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, 

amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő 

közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a 

működése során ez az adat keletkezett; 

20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely 

- ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - 

az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon 

közzéteszi; 

21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt 

adatok összessége; 

22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi 

személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, 

az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az 

Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás-

ban részes más állam, továbbá az az állam, amely-

nek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, 

valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban nem részes állam között létrejött 

nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági 

Térségről szóló megállapodásban részes állam 

állampolgárával azonos jogállást élvez; 

24. harmadik ország: minden olyan állam, amely 

nem EGT-állam; 

25. kötelező szervezeti szabályozás: több országban, 

de köztük legalább egy EGT-államban is tevékeny-

séget folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoport-

ja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: 

Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy 

adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső 

adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba 

történő adattovábbítás esetén a személyes adatok 

védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjá-

nak egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja; 

26. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes 

kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosu-

latlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 

valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 
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II. FEJEZET 

A SZEMÉLYES ADATOK 

VÉDELME 

*** 

III. FEJEZET 

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

MEGISMERÉSE 

20. A közérdekű adatok 

megismerésének általános 

szabályai 

26. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati fel-

adatot, valamint jogszabályban meghatározott 

egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek 

(a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) 

lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő 

közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - 

az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre 

irányuló igény alapján bárki megismerhesse. 

(2) Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot 

ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy 

neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a 

közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes 

adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek 

megismerhetőségét törvény előírja. A közérdekből 

nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatke-

zelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek. 

A közérdekből nyilvános személyes adatok honla-

pon történő közzétételére az 1. melléklet és a köz-

feladatot ellátó személy jogállására vonatkozó külön 

törvény rendelkezései irányadóak. 

(3) Ha törvény másként nem rendelkezik, közér-

dekből nyilvános adat a jogszabály vagy állami, ille-

tőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés 

alapján kötelezően igénybe veendő vagy más mó-

don ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek 

vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységük-

re vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő 

adat. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott szerv vagy 

személy a (3) bekezdésben meghatározott adatok 

megismerésére irányuló igény teljesítése során a 28-

31. § szerint jár el. 

27. § (1) A közérdekű vagy közérdekből nyilvá-

nos adat nem ismerhető meg, ha az a minősített 

adat védelméről szóló törvény szerinti minősített 

adat. 

(2) A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok 

megismeréséhez való jogot - az adatfajták meghatá-

rozásával - törvény 

a) honvédelmi érdekből; 

b) nemzetbiztonsági érdekből; 

c) bűncselekmények üldözése vagy megelőzése 

érdekében; 

d) környezet- vagy természetvédelmi érdekből; 

e) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdek-

ből; 

f) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szerveze-

tekkel való kapcsolatokra tekintettel; 

g) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra 

tekintettel; 

h) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel 

korlátozhatja. 

(3) Közérdekből nyilvános adatként nem minősül 

üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati 

költségvetés, illetve az európai uniós támogatás 

felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, 

kedvezménnyel, az állami és önkormányzati va-

gyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasz-

nosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak 

megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen 

jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az 

adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra 

hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A 

nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményez-

heti az olyan adatokhoz - így különösen a védett 

ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése 

az üzleti tevékenység végzése szempontjából arány-

talan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadá-

lyozza meg a közérdekből nyilvános adat megisme-

résének lehetőségét. 

(3a) Az a természetes személy, jogi személy vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki 

vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó 

valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcso-

latot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő és a 

(3) bekezdés alapján közérdekből nyilvános adatra 

vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki szá-

mára tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezett-

ség a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra 

hozatalával vagy a korábban már elektronikus for-

mában nyilvánosságra hozott adatot tartalmazó 

nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető. 

(3b) Ha a (3a) bekezdés alapján tájékoztatásra 

kötelezett a tájékoztatást megtagadja, a tájékoztatást 

igénylő a tájékoztatásra kötelezett felett törvényes-
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ségi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárását 

kezdeményezheti. 

(4) A közérdekű adatok megismerése korlátoz-

ható uniós jogi aktus alapján az Európai Unió jelen-

tős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére 

tekintettel, beleértve a monetáris, a költségvetési és 

az adópolitikai érdeket is. 

(5) A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskö-

rébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás 

során készített vagy rögzített, a döntés megalapo-

zását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz 

évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését - az 

adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárá-

sához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével - az 

azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti. 

(6) A döntés megalapozását szolgáló adat megis-

merésére irányuló igény - az (5) bekezdésben meg-

határozott időtartamon belül - a döntés meghozata-

lát követően akkor utasítható el, ha az adat további 

jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja, vagy az 

adat megismerése a közfeladatot ellátó szerv tör-

vényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskö-

rének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, 

így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának 

a döntések előkészítése során történő szabad ki-

fejtését veszélyeztetné. 

(7) Jogszabály a döntés megalapozását szolgáló 

egyes adatok megismerhetőségének korlátozására 

az (5) bekezdésben meghatározottnál rövidebb idő-

tartamot állapíthat meg. 

(8) E fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók a 

közhitelű nyilvántartásból történő - külön törvény-

ben szabályozott - adatszolgáltatásra. 

21. A közérdekű adat 

megismerése iránti igény 

28. § (1) A közérdekű adat megismerése iránt 

szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt 

nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok meg-

ismerésére a közérdekű adatok megismerésére 

vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, az 

adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezel-

hetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, az 

igénynek a 29. § (1a) bekezdésében meghatározott 

szempont alapján való vizsgálatához, illetve az 

igény teljesítéséért megállapított költségtérítés meg-

fizetéséhez szükséges. A 29. § (1a) bekezdésében 

meghatározott idő elteltét, illetve a költségek megfi-

zetését követően az igénylő személyes adatait ha-

ladéktalanul törölni kell. 

(3) Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adat-

kezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására. 

29. § (1) A közérdekű adat megismerésére irá-

nyuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó 

szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő 

alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. 

(1a) Az adatigénylésnek az adatot kezelő köz-

feladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni abban 

a részben, amelyben az azonos igénylő által egy 

éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló 

adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos 

adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be. 

(1b) Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfel-

adatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni, ha az 

igénylő nem adja meg nevét, nem természetes sze-

mély igénylő esetén megnevezését, valamint azt az 

elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel 

kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés meg-

adható. 

(2) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve 

nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés 

teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékeny-

ségének ellátásához szükséges munkaerőforrás 

aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1) be-

kezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 

15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az 

igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoz-

tatni kell. 

(2a) Ha az igénylés olyan adatra vonatkozik, 

amelyet az Európai Unió valamely intézménye vagy 

tagállama állított elő, az adatkezelő haladéktalanul 

megkeresi az Európai Unió érintett intézményét 

vagy tagállamát és erről az igénylőt tájékoztatja. A 

tájékoztatás megtételétől az Európai Unió érintett 

intézménye vagy tagállama válaszának az adatkeze-

lőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adat-

igénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe 

nem számít bele. 

(3) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy 

dokumentumrészről, annak tárolási módjától füg-

getlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot 

kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés tel-

jesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség 

mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, 

amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését 

megelőzően tájékoztatni kell. 

(3a) Az igénylő a (3) bekezdés alapján kapott 

tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül 

nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A 

tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának 

az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtar-

tam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló 

határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igé-

nyét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által 



26 

 

megállapított, legalább 15 napos határidőben köte-

les az adatkezelő részére megfizetni. 

(4) Ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot 

ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szük-

séges munkaerőforrás aránytalan mértékű igény-

bevételével jár, vagy az a dokumentum vagy 

dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot 

igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés 

mértéke meghaladja a kormányrendeletben megha-

tározott összeget, az adatigénylést a költségtérítés-

nek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon 

belül kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés 

teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékeny-

ségének ellátásához szükséges munkaerőforrás 

aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a 

másolatként igényelt dokumentum vagy dokumen-

tumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés 

mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a 

másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az 

igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül 

tájékoztatni kell. 

(5) A költségtérítés mértékének meghatározása 

során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe: 

a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó 

költsége, 

b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó 

az igénylő részére történő kézbesítésének költsége, 

valamint 

c) ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot el-

látó szerv alaptevékenységének ellátásához szük-

séges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybe-

vételével jár, az adatigénylés teljesítésével összefüg-

gő munkaerő-ráfordítás költsége. 

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott költségele-

mek megállapítható mértékét jogszabály határozza 

meg. 

30. § (1) Ha a közérdekű adatot tartalmazó doku-

mentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot 

is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető 

adatot felismerhetetlenné kell tenni. 

(2) Az adatigénylésnek közérthető formában és - 

amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó 

szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - 

az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell 

eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már 

elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az 

igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános 

forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet 

elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak 

közérthető formában nem lehet eleget tenni. 

(3) Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak 

indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján 

megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékozta-

tással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon 

belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus 

levelezési címét közölte - elektronikus levélben érte-

síteni kell az igénylőt. Az elutasított kérelmekről, 

valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő 

nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról min-

den évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot. 

(4) A közérdekű adat megismerése iránti igény 

teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem 

magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén 

vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg. 

(5) Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény 

teljesítésének megtagadása tekintetében törvény az 

adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtaga-

dás alapját szűken kell értelmezni, és a közérdekű 

adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizá-

rólag abban az esetben tagadható meg, ha a megta-

gadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a 

közérdekű adat megismerésére irányuló igény 

teljesítéséhez fűződő közérdeknél. 

(6) A közfeladatot ellátó szervnek a közérdekű 

adatok megismerésére irányuló igények teljesítésé-

nek rendjét rögzítő szabályzatot kell készítenie. 

(7) A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának 

átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére 

irányuló adatmegismerésekre külön törvények ren-

delkezései irányadók. Erre való hivatkozással az 

adatkezelő az adatigénylést az igénylés tárgyát ké-

pező irat másolata helyett a jogviszony alanyainak, 

a jogviszony típusának, a jogviszony tárgyának, a 

szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének és tel-

jesítése időpontjának megjelölésével is teljesítheti. 

31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismeré-

sére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre 

nyitva álló, vagy az adatkezelő által a 29. § (2) be-

kezdése szerint meghosszabbított határidő ered-

ménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés 

teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének 

felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. 

(2) A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás 

indokait, illetve az adatigénylés teljesítéséért megál-

lapított költségtérítés összegének megalapozott-

ságát az adatkezelőnek kell bizonyítania. 

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a 

határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költség-

térítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától 

számított harminc napon belül kell megindítani az 

igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha 

az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adat-

igénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés 

összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának 

kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelen-

tést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának 

elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az 55. § 
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(1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy 

az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét 

követő harminc napon belül lehet megindítani. A 

perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasz-

tása esetén igazolásnak van helye. 

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként 

nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az 

igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat. 

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó 

szerv ellen indult per a tövényszék hatáskörébe tar-

tozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben 

a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Buda-

pesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A 

bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó 

szerv székhelye alapítja meg. 

(6) A bíróság soron kívül jár el. 

(6a) Ha a közérdekű adat megismerése iránti 

igény teljesítését az adatkezelő a 27. § (1) bekezdése 

alapján tagadja meg, és az adatot igénylő a közér-

dekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasí-

tása felülvizsgálatának érdekében az (1) bekezdés-

ben meghatározottak alapján bírósághoz fordul, a 

bíróság a Hatóság titokfelügyeleti hatósági eljárását 

kezdeményezi, egyidejűleg a per tárgyalását felfüg-

geszti. A titokfelügyeleti hatósági eljárást kezdemé-

nyező és az eljárást felfüggesztő végzés ellen nincs 

helye külön fellebbezésnek. 

(7) Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére 

irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában az 

adatkezelőt - az adatigénylés teljesítésére rendelke-

zésre álló határidő meghatározásával - a kért közér-

dekű adat közlésére kötelezi. A bíróság az adat-

igénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés 

összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot el-

látó szervet a költségtérítés összegének megállapítá-

sa tekintetében új eljárásra kötelezheti. 

IV. FEJEZET 

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

KÖZZÉTÉTELE 

22. A közérdekű adatokra 

vonatkozó tájékoztatási 

kötelezettség 

32. § A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe 

tartozó ügyekben - így különösen az állami és ön-

kormányzati költségvetésre és annak végrehajtá-

sára, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, 

a közpénzek felhasználására és az erre kötött szer-

ződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és 

-személyek részére különleges vagy kizárólagos 

jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni 

és biztosítani a közvélemény pontos és gyors 

tájékoztatását. 

23. Az elektronikus közzététel 

kötelezettsége 

33. § (1) Az e törvény alapján kötelezően közzé-

teendő közérdekű adatokat internetes honlapon, 

digitális formában, bárki számára, személyazono-

sítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható 

és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül 

kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyom-

tatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szem-

pontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni 

(a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzé-

tett adatok megismerése személyes adatok közlésé-

hez nem köthető. 

(2) A 37. § szerinti közzétételi listákon meghatá-

rozott adatait saját honlapján - ha törvény másként 

nem rendelkezik - közzéteszi 

a) a Köztársasági Elnök Hivatala, az Ország-

gyűlés Hivatala, az Alkotmánybíróság Hivatala, az 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az Állami 

Számvevőszék, a Magyar Tudományos Akadémia, a 

Magyar Művészeti Akadémia, az Országos Bírósági 

Hivatal, a Legfőbb Ügyészség, 

b) (Nem lépett hatályba.) 

c) a központi államigazgatási szerv a kormánybi-

zottság kivételével, továbbá az országos kamara, 

valamint 

d) a fővárosi és megyei kormányhivatal. 

(3) A (2) bekezdésben nem szereplő közfeladatot 

ellátó szervek a 37. § szerinti elektronikus közzété-

teli kötelezettségüknek választásuk szerint saját 

vagy társulásaik által közösen működtetett, illetve a 

felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy műkö-

désükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek 

által fenntartott, valamint az erre a célra létrehozott 

központi honlapon való közzététellel is eleget 

tehetnek. 

(4) Ha a közoktatási intézmény nem lát el orszá-

gos vagy térségi feladatot, e törvény szerinti elektro-

nikus közzétételi kötelezettségének az ágazati jog-

szabályokban meghatározott információs rendszer-

hez történő adatszolgáltatás teljesítésével eleget 

tesz. 

34. § (1) Az adatokat nem a saját honlapon közzé-

tevő adatfelelős - a 35. § alkalmazásával - a közzéte-

endő adatokat az adatközlőnek továbbítja, amely 
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gondoskodik az adatok honlapon való közzétételé-

ről, és arról, hogy egyértelmű legyen az, hogy az 

egyes közzétett közérdekű adatok melyik szervtől 

származnak, illetve melyikre vonatkoznak. 

(2) Az adatközlő a közzétételre szolgáló honlapot 

úgy alakítja ki, hogy az adatok közzétételére alkal-

mas legyen, gondoskodik a folyamatos üzemeltetés-

ről, az esetleges üzemzavar elhárításáról és az ada-

tok frissítéséről. 

(3) A közzétételre szolgáló honlapon közérthető 

formában tájékoztatást kell adni a közérdekű adatok 

egyedi igénylésének szabályairól. A tájékoztatásnak 

tartalmaznia kell az igénybe vehető jogorvoslati 

lehetőségek ismertetését is. 

(4) A közzétételre szolgáló honlapon a közzétételi 

listákon meghatározott közérdekű adatokon kívül 

elektronikusan közzétehetőek más közérdekű és 

közérdekből nyilvános adatok is. 

35. § (1) Az elektronikus közzétételre kötelezett 

adatfelelős szerv vezetője gondoskodik a 37. §-ban 

meghatározott közzétételi listákon szereplő adatok 

pontos, naprakész és folyamatos közzétételéről, az 

adatközlőnek való megküldéséről. 

(2) A megküldött adatok elektronikus közzététe-

léért, folyamatos hozzáférhetőségéért, hitelességéért 

és az adatok frissítéséért az adatközlő felel. 

(3) Az adatfelelős az (1) bekezdés szerinti, az 

adatközlő a (2) bekezdés szerinti kötelezettség telje-

sítésének részletes szabályait belső szabályzatban 

állapítja meg. 

(4) Az elektronikusan közzétett adatok - ha e tör-

vény vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik 

- a honlapról nem távolíthatóak el. A szerv megszű-

nése esetén a közzététel kötelezettsége a szerv jog-

utódját terheli. 

36. § A 37. §-ban meghatározott közzétételi listák-

ban szereplő adatok közzététele nem érinti az adott 

szervnek a közérdekű vagy közérdekből nyilvános 

adatok közzétételével kapcsolatos, más jogszabály-

ban meghatározott kötelezettségeit. 

24. A közzétételi listák 

37. § (1) A 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatáro-

zott szervek (a továbbiakban együtt: közzétételre 

kötelezett szerv) - a (4) bekezdésben meghatározott 

kivétellel - tevékenységükhöz kapcsolódóan az 1. 

melléklet szerinti általános közzétételi listában 

meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak 

szerint közzéteszik. 

(2) Jogszabály egyes ágazatokra, a közfeladatot 

ellátó szervtípusra vonatkozóan meghatározhat 

egyéb közzéteendő adatokat (a továbbiakban: külö-

nös közzétételi lista). 

(3) A közzétételre kötelezett szerv vezetője - a 

Hatóság véleményének kikérésével -, valamint jog-

szabály a közfeladatot ellátó szervre, azok irányí-

tása, felügyelete alá tartozó szervekre vagy azok egy 

részére kiterjedő hatállyal további kötelezően köz-

zéteendő adatkört határozhat meg (a továbbiakban: 

egyedi közzétételi lista). 

(4) A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéte-

endő adatok körét a Kormány - a Hatóság vélemé-

nyének kikérésével - rendeletben állapítja meg. 

(5) Testületi szervként működő közzétételre köte-

lezett szerv esetén az egyedi közzétételi lista megál-

lapítása és módosítása - a Hatóság véleményének 

kikérésével - a testület hatáskörébe tartozik. 

(6) A közzétételre kötelezett szerv vezetője a 

közzétételi listában nem szereplő közérdekű ada-

tokra vonatkozó adatigénylések adatai alapján leg-

alább évente felülvizsgálja az általa a (3) bekezdés 

szerint kiadott közzétételi listát, és a jelentős arány-

ban vagy mennyiségben felmerült adatigénylések 

alapján azt kiegészíti. 

(7) A közzétételi listában - a közzéteendő adat jel-

legétől függően - a közzététel gyakorisága is megál-

lapítható. 

(8) A különös és egyedi közzétételi listák elkészí-

tésére, illetve kiegészítésére a Hatóság is javaslatot 

tehet. 

24/A. A közérdekű adatok 

központi elektronikus jegyzéke 

és az egységes közadatkereső 

rendszer 

37/A. § (1) Az elektronikusan közzétett adatok 

egyszerű és gyors elérhetősége érdekében az e tör-

vény alapján közérdekű adat elektronikus közzété-

telére kötelezett szervek közérdekű adatot tartal-

mazó honlapjára, valamint az általuk fenntartott 

adatbázisra és nyilvántartásra vonatkozó leíró ada-

tokat a közigazgatási informatika infrastrukturális 

megvalósíthatóságának biztosításáért felelős minisz-

ter által működtetett, az erre a célra létrehozott hon-

lapon közzétett központi elektronikus jegyzék 

összesítve tartalmazza. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv köz-

érdekű adataihoz való egységes szempontok sze-

rinti elektronikus hozzáférést és a közérdekű adatok 

közötti keresés lehetőségét a közigazgatási informa-

tika infrastrukturális megvalósíthatóságának bizto-
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sításáért felelős miniszter által működtetett egysé-

ges közadatkereső rendszer biztosítja. 

37/B. § (1) Az adatfelelős gondoskodik a kezelé-

sében lévő, közérdekű adatot tartalmazó honlapok, 

adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatainak 

a közigazgatási informatika infrastrukturális meg-

valósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter-

nek történő továbbításáról és a továbbított közér-

dekű adatok rendszeres frissítéséről, valamint felel 

az egységes közadatkereső rendszerbe továbbított 

közérdekű adatok tartalmáért és a továbbított 

közérdekű adatok rendszeres frissítéséért is. 

(2) A közérdekű adatokat tartalmazó adatbázi-

sok, illetve nyilvántartások jegyzékének fenntartása, 

valamint az egységes közadatkereső rendszerhez 

való csatlakozás nem mentesíti az adatfelelőst az 

elektronikus közzététel kötelezettsége alól. 

V. FEJEZET 

A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS 

INFORMÁCIÓSZABADSÁG 

HATÓSÁG 

*** 

VI. FEJEZET 

A HATÓSÁG ELJÁRÁSAI 

*** 

VII. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

72. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 

rendeletben 

a) állapítsa meg a közérdekű adatok elektronikus 

közzétételének részletszabályait, 

b) állapítsa meg a közérdekű adat iránti igény 

teljesítéséért fizetendő költségtérítés megállapítható 

mértékét és a 29. § (4) bekezdése szerinti összeg-

határt, 

c) különös közzétételi listát állapíthasson meg, 

d) állapítsa meg az egységes közadatkereső rend-

szer és a központi jegyzék adattartalmát, valamint 

az adatintegrációra vonatkozó szabályokat, 

e) - a Hatóság véleményének kikérésével – állapít-

sa meg a nemzetbiztonsági szolgálatok által közzé-

teendő adatok körét. 

(2) Felhatalmazást kap 

a) a feladatkörrel rendelkező miniszter, hogy ren-

deletben az irányítása vagy felügyelete alá tartozó 

szervekre nézve különös közzétételi listát állapít-

hasson meg, 

b) az e-közigazgatásért felelős miniszter, hogy 

rendeletben állapítsa meg a közzétételi listákon sze-

replő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi 

mintákat, 

c) (Hatályon kívül helyezve.) 

(3) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős 

miniszter, hogy a Hatóság véleményének kikérésé-

vel, az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértés-

ben a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásá-

ért, az adatvédelmi nyilvántartásba vételért fizeten-

dő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a 

díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és 

visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat 

rendeletben állapítsa meg. 

*** 
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1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

I. Szervezeti, személyzeti adatok 

   Adat  Frissítés  Megőrzés 

 1.  A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, 

postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus 

levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei 

 A változásokat 

követően 

azonnal 

 Az előző állapot 

törlendő 

 2.  A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése 

szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti 

egységek feladatai 

 A változásokat 

követően 

azonnal 

 Az előző állapot 

törlendő 

 3.  A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes 

szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, 

elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus 

levélcíme) 

 A változásokat 

követően 

azonnal 

 Az előző állapot 

törlendő 

 4.  A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető 

neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, 

elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend 

 A változásokat 

követően 

azonnal 

 Az előző állapot 

törlendő 

 5.  Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, 

tagjainak neve, beosztása, elérhetősége 

 A változásokat 

követően 

azonnal 

 Az előző állapot 

törlendő 

 6.  A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy 

ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő 

más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. 

pontban meghatározott adatai 

 A változásokat 

követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 7.  A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, 

illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet 

neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és 

telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi 

köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv 

részesedésének mértéke 

 A változásokat 

követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 8.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított köz-

alapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai 

címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), 

alapító okirata, kezelő szervének tagjai 

 A változásokat 

követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 9.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési 

szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító 

jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, 

a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, 

honlapjának elérhetősége, működési engedélye 

 A változásokat 

követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 10.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a 

szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a 

főszerkesztő neve 

 A változásokat 

követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 
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 11.  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti 

szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a 

közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést 

gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai 

 A változásokat 

követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

   Adat  Frissítés  Megőrzés 

 1.  A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és 

alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó 

alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 

eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat 

vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági 

szabályzat hatályos és teljes szövege 

 A változásokat 

követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 2.  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi 

és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot 

ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló 

tájékoztató magyar és angol nyelven 

 A változásokat 

követően 

azonnal 

 Az előző állapot 

törlendő 

 3.  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai  Negyedévente  Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 4.  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági 

ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a 

hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése, illetékességi területe, az 

ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, 

eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) 

meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást 

megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), 

ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az 

ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

 A változásokat 

követően 

azonnal 

 Az előző állapot 

törlendő 

 5.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy 

költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások 

megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások 

igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő 

díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

 A változásokat 

követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 
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 6.  A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott 

adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, 

formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, 

az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves 

adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az 

adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő 

nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító 

adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - 

alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott 

adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés 

költségei 

 A változásokat 

követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 7.  A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak 

címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány 

ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke 

 Negyedévente  Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 8.  A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az 

állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, 

eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, 

ideje, továbbá nyílvánossága, döntései, ülésének 

jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv 

szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza 

 A változásokat 

követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 9.  A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és 

kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat 

képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott 

előterjesztések a benyújtás időpontjától 

 Törvény eltérő 

rendelkezése 

hiányában a 

benyújtás 

időpontját 

követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 10.  A közfeladatot ellátó szerv által közzétett 

hirdetmények, közlemények 

 Folyamatosan  Legalább 1 évig 

archívumban 

tartásával 

 11.  A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok 

szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 

 Folyamatosan  Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 12.  A közfeladatot ellátó szervnél végzett 

alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, 

ellenőrzések nyilvános megállapításai 

 A vizsgálatról 

szóló 

jelentés 

megismerését 

követően 

haladéktalanul 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 13.  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 

intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, 

elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi 

felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó 

személy neve 

 

 

 Negyedévente  Az előző állapot 

törlendő 
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 14.  A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, 

jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés 

eredményei, időbeli változásuk 

 Negyedévente  Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 15.  A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező 

statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó 

adatai 

 Negyedévente  Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 16.  Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló 

szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó 

szerv az egyik szerződő fél 

 Negyedévente  Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 17.  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő 

közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására 

vonatkozó általános szerződési feltételek 

 A változásokat 

követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 18.  A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és 

egyedi közzétételi lista 

 

 A változásokat 

követően 

azonnal 

 Az előző állapot 

törlendő 

 19.  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a 

közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint 

újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, 

valamint azok rendelkezésre álló formátuma 

 A változásokat 

követő 15 

napon belül 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 20.  a 19. sor szerinti közadatok újrahasznostására 

vonatkozó általános szerződési feltételek 

elektronikusan szerkeszthető változata 

 A változásokat 

követő 15 

napon belül 

 Az előző állapot 

törlendő 

 21.  A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából 

történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak 

általános jegyzéke 

 A változásokat 

követő 15 

napon belül 

 Az előző állapot 

törlendő 

 22.  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti 

jogorvoslati tájékoztatás 

 A változásokat 

követő 15 

napon belül 

 Az előző állapot 

törlendő 

 23.  A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a 

közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint 

kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások 

szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság 

időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás 

egyéb lényeges elemeinek megjelölése 

 A változásokat 

követő 15 

napon belül 

 Az előző állapot 

törlendő 

III. Gazdálkodási adatok 

   Adat  Frissítés  Megőrzés 

 l.  A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, 

számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves 

költségvetés beszámolója 

 

 

 

 A változásokat 

követően 

azonnal 

 A közzétételt 

követő 10 évig 
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 2.  A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak 

létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó 

összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető 

tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres 

juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb 

alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke 

összesítve 

 Negyedévente  A külön 

jogszabályban 

meghatározott 

ideig, de legalább 1 

évig archívumban 

tartásával 

 3.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az 

államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési 

támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a 

támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási 

program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, 

kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást 

visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond 

 

 

 A döntés 

meghozatalát 

követő 

hatvanadik 

napig 

 A közzétételt 

követő 5 évig 

 4.  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az 

államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő 

gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy 

azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési 

beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, 

vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon 

vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszi-

óba adásra vonatkozó szerződések megnevezése 

(típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a 

szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés 

esetében annak időtartama, valamint az említett adatok 

változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi ér-

dekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a 

minősített adatok kivételével 

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - 

általános forgalmi adó nélkül számított - 

ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a 

vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a 

magasabb összeget kell figyelembe venni. Az 

időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb 

időtartamra kötött - szerződéseknél az érték 

kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított 

összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben 

ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú 

szerződések értékét egybe kell számítani 

 A döntés 

meghozatalát 

követő 

hatvanadik 

napig 

 A közzétételt 

követő 5 évig 

 5.  A koncesszióról szóló törvényben meghatározott 

nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, 

az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredmé-

nye) 

 

 

 Negyedévente  A külön jogsza-

bályban meghatá-

rozott ideig, de leg-

alább 1 évig archí-

vumban tartásával 
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 6.  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai 

ellátására (így különösen egyesület támogatására, 

foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-

képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai 

oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet 

segítő szervezet támogatására, alapítványok által 

ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, 

ötmillió forintot meghaladó kifizetések 

 Negyedévente  A külön 

jogszabályban 

meghatározott 

ideig, de legalább 1 

évig archívumban 

tartásával 

 7.  Az Európai Unió támogatásával megvalósuló 

fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 

 Negyedévente  Legalább 1 évig 

archívumban 

tartásával 

 8.  Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az 

ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 

 Negyedévente  Legalább 1 évig 

archívumbantartás

ával 
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5. A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról 

szóló 2007. évi CI. törvény a módosításokkal egységes szerkezetben 

- Kötelessége az államnak és az államigazgatási 

szerveknek, hogy a gazdaságra és a társadalmi fo-

lyamatokra kiható döntéseiket előzetesen mérle-

geljék, eredményüket utólagosan vizsgálják. 

- Racionális és igazságos döntéseket az állami 

szervek is csak a tények és a következmények ala-

pos ismeretében hozhatnak. 

- Empirikus kutatásokkal alátámasztott hatásvizs-

gálatok nyújthatnak segítséget a döntési alternatí-

vák közötti választásban, a hatékonyság és a célsze-

rűség érvényesítésében. 

- Igazságossági szempontú elemzéseket kell vé-

gezni a társadalompolitikai jelentőségű szabályozá-

sok előkészítése során. 

- Felismerve e feladatok teljesítésére irányuló tö-

rekvések elősegítésének szükségességét, az Ország-

gyűlés a következő törvényt alkotja: 

1. § A költségvetési szerv és a többségi állami tu-

lajdonban lévő gazdálkodó szervezet (a továbbiak-

ban: adatkezelő) a kezelésében lévő közérdekű 

adatot 15 napon belül, költségtérítés megállapítása 

nélkül továbbítja az ezt közfeladatának ellátása ér-

dekében igénylő központi államigazgatási szervnek, 

illetve a Magyar Nemzeti Banknak. 

2. § (1) Az állami vezető és a kormányhivatal ve-

zetője jelentős társadalmi, vagy gazdasági hatású, és 

különösen az európai uniós kötelezettségek teljesí-

tését érintő döntések előkészítése érdekében kérheti, 

hogy az adatkezelő a kezelésében lévő személyes 

adatról, adótitokról, vagy egyedi statisztikai adatról 

készített másolatot visszafordíthatatlan módon úgy 

módosítsa, hogy az az érintettel ne legyen kapcso-

latba hozható, és kérheti a személyes vagy bizalmas 

jellegétől így megfosztott adat 1. § szerinti átadását. 

(2) Az adatkérő erre irányuló kérése esetén az 

adatkezelő köteles a módosítást olyan módon elvé-

gezni, ami a kutatási cél megvalósítását a lehető 

legkevésbé korlátozza. 

(3) Az adatkezelő köteles megtagadni a kért 

adatok átadását, ha az adatokat nem lehetséges 

megfosztani személyes adat jellegüktől. A kérelem 

részleges vagy teljes megtagadását az adatkezelő 

köteles írásban megindokolni és egyidejűleg értesí-

teni az adatbázis létrehozásáért felelős szervet. 

(4) Az adatkezelő az adatok átadásával egyide-

jűleg tájékoztatja az adatbázis létrehozásáért felelős 

szervet az adatkérő megnevezéséről, az adatkérés és 

teljesítés dátumáról és költségéről, és az átadott 

adatkörről. 

3. § (1) Az adatkérő köteles az adatok módosítá-

sával, csoportosításával, valamint az adatátadásnak 

a kezelés formátumától eltérő formátumú teljesíté-

sével összefüggésben felmerülő, az adatkezelő által 

- részletes költségkimutatás alapján - megállapított 

költségeket előzetesen megtéríteni. 

(2) Az adatkezelő és az adatkérő megállapodá-

sukban a költségek viselését, az adatátadás határ-

idejét az e törvényben foglaltaktól eltérően is 

rendezhetik. 

4. § (1) A miniszter és a kormányhivatal vezetője 

kérheti, hogy egyes, személyes adatot vagy egyedi 

statisztikai adatot adóazonosító jellel, társadalom-

biztosítási azonosító jellel, személyazonosító jellel, 

vagy névvel és lakcímmel együtt kezelő költség-

vetési szervek adatbázis készítésére alkalmas mó-

don adják át az alanyával kapcsolatba nem hozható, 

a 2. § szerint módosított adatot. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatátadást az adat-

bázis létrehozásáért felelős szerv részére, az általa 

megállapított kódképzési módszer alapján megha-

tározott anonim kapcsolati kóddal és mintavételi 

eljárással kell teljesíteni. 

(3) Az adatok összekapcsolását az adatbázis létre-

hozásáért felelős szerv végzi oly módon, hogy a kü-

lönböző adatkezelőktől azonos módszerrel képzett 

kapcsolati kóddal veszi át az adatokat. 

(4) Adatok összekapcsolásával létrehozott adat-

bázis esetén az anonim kapcsolati kód képzésének 

módszerét úgy kell meghatározni, hogy az alapját 

képező személyazonosító adatok kezelésére vala-

mennyi, az adatátadás céljából megkeresett adat-

kezelő jogosult legyen. 

(5) Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv kéré-

sére az egyik adatkezelő szerv mintát vesz az általa 

kezelt adatbázisból, és annak kapcsolati kódjait 

átadja az adatbázis létrehozásáért felelős szervnek. 

(6) Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv az (5) 

bekezdés szerinti minta anonim kapcsolati kódjait, 

az ehhez tartozó adatok nélkül átadja az (1) bekez-

dés szerinti adatkérésben megjelölt többi adat-

kezelőnek. 

5. § (1) Az anonim kapcsolati kód képzésének 

módszerét és a kódképzés alapját az adatbázis létre-

hozásáért felelős szerv úgy határozza meg, hogy 

a) a kódképzés alapját nem képezhetik olyan 

személyazonosító adatok, amelyek kezelésére az 

adatkérő jogosult, 
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b) a kódképzés alapját nem képezhetik olyan 

személyazonosító adatok, amelyek kezelésére az 

adatbázis létrehozásáért felelős szerv jogosult, 

c) a kódképzés konkrét módszere tartalmazzon 

egyedi, véletlenszerűen megállapított elemet. 

(2) Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv a 

kódképzés módszerét csak az adatkezelő szervek-

nek továbbíthatja. A továbbítás után a kódképzés 

módszerét haladéktalanul törölni kell. 

(3) Az adatkezelő szerv a kódképzés módszerét 

nem továbbíthatja, és azt a kapcsolati kódok kép-

zése után haladéktalanul törölnie kell. 

(4) Az adatkezelő szerv a kapcsolati kódokat az 

adatok átadása után haladéktalanul törli. 

(5) Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv az 

adatátadásra 5 napos időintervallumot határoz meg. 

Az ezen időintervallumon kívül érkezett adatokat a 

többi adattal össze nem kapcsolhatja, azok kapcso-

lati kódját haladéktalanul törli. 

(6) Az adatbázis létrehozásáért felelős szervnek 

az összekapcsolást követően az anonim kapcsolati 

kód és az átvett adatok közötti kapcsolatot helyre-

állíthatatlanul meg kell szüntetnie és az anonim 

kapcsolati kódot haladéktalanul törölnie kell. 

6. § Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv te-

vékenységét, az adatigénylés, adatátadás és adat-

összekapcsolás jogszerűségét és az anonim kapcso-

lati kód képzésének módszerét a Nemzeti Adat-

védelmi és Információszabadság Hatóság előzetesen 

is ellenőrizheti. 

7. § (1) A 2. § szerinti adatkérés esetén az adat-

kezelő, a 4. § szerinti kapcsolás esetén az adatbázis 

létrehozásáért felelős szerv az adatok átadása előtt a 

természetes személy lakcímére vonatkozó adatot 

úgy módosítja, hogy abból az érintett lakóhelye a 

kistérségnél pontosabban ne legyen megállapítható. 

(2) A 2. és a 4. § szerinti adatátadás esetében adat-

kezelőnként legalább száz főt eredményező mintát 

kell venni. A teljes népességre vonatkozó adatbázi-

sok esetében a minta nem haladhatja meg a teljes 

sokaság 50%-át. 

(3) Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv az (1) 

bekezdés szerinti művelet elvégzése után az adatbá-

zist megküldi a 4. § (1) bekezdése szerinti adat-

kérőnek. 

(4) Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv hon-

lapján kereshető formában közzéteszi az adatkérése-

ket: az adatkör leírását, kezelőit, a 2. § (1) és a 4. § (1) 

bekezdése szerinti adatkérő megnevezését, valamint 

az adatkérés és a megtagadás vagy a teljesítés 

dátumát. 

(5) A 2. § (1) bekezdése és a 4. § (1) bekezdése 

szerinti adatátadás az adatkérő által irányított vagy 

felügyelt költségvetési szerv részére is történhet. 

8. § (1) E törvény alkalmazásában 

a) anonim kapcsolati kód: az ugyanazon személyre 

vonatkozó személyazonosító adatokból olyan, vélet-

lenszerű elemet is tartalmazó módszerrel képzett 

karaktersor, amellyel ugyanazokból az adatokból 

mindig ugyanaz a karaktersor jön létre, de amely 

eredményeképpen létrejött karaktersorból a sze-

mélyazonosító adatok nem állíthatók helyre; 

b) kistérség: a települési önkormányzatok többcélú 

kistérségi társulásáról szóló törvény szerinti kis-

térség, Budapest esetében a kerület. 

(2) Az e törvényben foglaltak nem alkalmazha-

tóak a külön törvény szerinti minősített adatokra, 

illetve azokra a közérdekű adatokra, amelyeknek 

megismerhetőségét nemzetbiztonsági érdekből 

külön törvény korlátozza. 

9. § (Hatályon kívül helyezve.) 

10. § (Hatályon kívül helyezve.) 

11. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 

a) az adatbázis létrehozásáért felelős szervet 

rendeletben jelölje ki, 

b) az adatbázis létrehozásáért felelős szerv közre-

működésével kapcsolatos részletes szabályokat ren-

deletben határozza meg, 

c) rendeletben további - a 2. § (1) bekezdése és a 4. 

§ (1) bekezdése szerinti - adatkérésre jogosultat 

határozzon meg. 

12. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt 

kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép 

hatályba. 

(2) E törvény 4-6. §-a, 7. § (3) bekezdése és a 8. § (1) 

bekezdés a) pontja a kihirdetését követő ötödik 

hónap első napján lép hatályba. 
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6. A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról 

szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. 

rendelet a módosításokkal egységes szerkezetben 

A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzá-

férhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. tör-

vény 11. §-ának a)-c) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pont-

jában foglalt feladatkörében, valamint az 1. § (2) 

bekezdése tekintetében az Alkotmány 35. § (2) be-

kezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatás-

körében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjá-

ban foglalt feladatkörében eljárva a Kormány a 

következőket rendeli el: 

1. § (1) A Kormány az adatbázis létrehozásáért fe-

lelős szervként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki. 

(2) Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv tevé-

kenységének a döntéselőkészítéshez szükséges ada-

tok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. 

évi CI. törvényben (a továbbiakban: a Törvény) és 

az e rendeletben foglaltaknak való megfelelését az 

informatikáért felelős miniszter felügyeli. 

Az adatbázis létrehozásáért 

felelős szerv általános feladatai 

2. § (1) Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv a 

Törvényben meghatározott feladatokkal kapcsolat-

ban honlapján rendszeresen tájékoztatja 

a) az adatkezelőket 

aa) az adatátadás ajánlott formátumáról, 

ab) az ajánlott mintavételi eljárásokról, 

ac) az alkalmas anonimizálási eljárásokról, 

ad) az adattovábbítás módjáról, ha arra a Törvény 

4. § szerinti kapcsolásban kerül sor, 

b) az adatkérőket arról, hogy a kért adatállomány 

mely jellemzőit célszerű megadni az adatkérésben. 

(2) Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv hon-

lapján közzéteszi 

a) a Törvény 2. és 4. §-a alapján kezdeményezett 

adatkérésekről a Törvény 2. § (4) bekezdésében és 7. 

§ (4) bekezdésében meghatározott információkat, az 

adatkezelő által vállalt határidőt, valamint a telje-

sítés létrejöttét vagy elmulasztását - az adatok át-

adását vagy a határidő eredménytelen elteltét köve-

tő - 3 napon belül, 

b) az adatkérő kérésére az adatok alapján készült 

kutatás eredményét a kért adatokra vonatkozó hi-

vatkozással együtt, 

c) közérdekű adatigénylések teljesítésére vonat-

kozó szabályzatát, 

d) az adatkérőkkel való kapcsolattartásra kijelölt 

munkatársainak nevét és elérhetőségét, 

e) a Törvény 4. §-a alapján kezdeményezett adat-

kérések esetében az általa az adatkéréssel kapcso-

latban elvégzett feladatok rövid leírását és dátumát 

3 napon belül, 

f) a tevékenységére vonatkozó éves összefoglalót 

a tárgyévet követő év február 15-éig. 

3. § (1) A Törvény 2. és 4. §-a szerinti adatkérésre 

jogosult vezető által írásban kijelölt, az adatkérés 

lebonyolításáért felelős személyt az adatbázis létre-

hozásáért felelős szerv regisztrált adatkérőként 

nyilvántartásba veszi. 

(2) Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv a re-

gisztrált adatkérők részére honlapján hozzáférhető-

vé teszi az adatkezelők kapcsolattartásra kijelölt 

munkatársainak nevét és elérhetőségét. 

(3) Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv kéré-

sére az adatkezelő a vele való együttműködésre 

kapcsolattartó személyt jelöl ki, nevéről és elérhető-

ségéről az adatbázis létrehozásáért felelős szervet 

tájékoztatja. 

4. § Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv a 

hozzáférhető adatbázisok dokumentációjának javí-

tása érdekében kérheti, hogy az adatkérő tájékozta-

tást adjon a kért adatok alapján készült kutatása 

nyilvános eredményéről. 

5. § (1) Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv 

tevékenységéről éves összefoglalót készít, amelyben 

tájékoztatást ad az adatkérések mennyiségéről, 

jellegéről és megoszlásáról, az adatkezelők közre-

működéséről, valamint a személyes adatok védel-

mének biztosítására tett intézkedéseiről, és azt leg-

később a tárgyévet követő év február 15-éig - a hon-

lapján való közzététellel egyidejűleg - megküldi a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság elnöke részére. 

(2) (Hatályon kívül helyezve.) 
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Az adatbázis létrehozásáért 

felelős szerv közreműködésére 

vonatkozó általános szabályok 

6. § (1) Az adatkezelő a Törvény 2. §-ában megha-

tározott, az adatbázis létrehozásáért felelős szerv 

értesítésére és tájékoztatására vonatkozó kötelezett-

ségének az adatbázis létrehozásáért felelős szerv ál-

tal erre a célra fenntartott honlapon keresztül tesz 

eleget. 

(2) Az adatkezelő a Törvény 2. §-a szerint kért és 

anonimizált adatot archiválás céljából az adatbázis 

létrehozásáért felelős szervnek átadhatja. 

(3) Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv 10 

munkanapon belül archiválja a részére a Törvény 

vagy a (2) bekezdés alapján megküldött anonim 

adatokat. 

7. § (1) Az adatkérő 15 napon belül tájékoztatja az 

adatbázis létrehozásáért felelős szervet arról, hogy 

az adatkérés teljesítése megfelelő volt-e. Ha a Tör-

vény 4. § szerinti adatkérés esetében az adatkérő 

arról ad tájékoztatást, hogy a teljesítés nem volt 

megfelelő, az adatbázis létrehozásáért felelős szerv a 

9. § (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el. 

(2) A Törvény 2. § szerinti adatkérés esetében az 

adatkérő az adatkezelőt is tájékoztatja arról, hogy az 

adatkérés teljesítése megfelelő volt-e. Ha az adatké-

rő arról ad tájékoztatást, hogy a teljesítés nem volt 

megfelelő, az adatkezelő - a tájékoztatás kézhezvé-

telétől számított 5 munkanapon belül - megküldi az 

adatkérőnek a megfelelő adatokat. 

Az adatátadás költségeinek 

viselése 

8. § (1) Az adatkezelő az adatkérés teljesítésének 

költségeiről szóló tájékoztatásban feltünteti az ada-

tok átadásához szükséges minden munkafolyama-

tot, valamint ezek tárgyi és munkaerő igényét. 

(2) A Törvény 4. §-a szerinti adatkérés esetén az 

adatbázis létrehozásáért felelős szerv az adatkérőt 

előzetesen tájékoztatja a nála és az adatkezelőnél az 

adatkérés teljesítésével összefüggésben felmerülő - a 

Törvény 3. § (1) bekezdésében részletezett – költ-

ségekről. 

(3) Az adatkérő a Törvény 4. §-a szerinti adatké-

rés esetén a (2) bekezdés szerinti tájékoztatásban 

foglalt költségeket - az adatkérés teljesülését köve-

tően - az adatbázis létrehozásáért felelős szervnek 

téríti meg. Ezt követően az adatkezelőnél felmerült 

költségrészt az adatbázis létrehozásáért felelős szerv 

haladéktalanul megtéríti az adatkezelőnek. 

Az adatbázis létrehozásáért 

felelős szerv közreműködése a 

Törvény 4. §-a szerinti 

adatkéréseknél 

9. § (1) Az adatkérő a Törvény 4. §-a szerinti adat-

kérés esetén tájékoztatja az adatbázis létrehozásáért 

felelős szervet 

a) arról, hogy az adatkérésben érintett természe-

tes személyekre vagy szervezetekre vonatkozóan 

milyen információk vannak már a birtokában, 

b) az adatkérés céljáról, 

c) az adatkérésben érintett adatkezelőkről. 

(2) Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv az 

anonim kapcsolati kód képzésének módját prog-

ramozott, felhasználásra kész formában adja meg az 

adatkezelőknek. 

(3) Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv a 

Törvény 5. § (5) bekezdése szerinti időintervallum 

kezdetének meghatározása előtt kikéri az adatke-

zelő szervek véleményét. Az időintervallum kezde-

tére az adatbázis létrehozásáért felelős szerv a 

lehető legkorábbi, minden adatkezelő szerv számára 

teljesíthető időpontot jelöli ki. 

(4) Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv ellen-

őrzi, hogy a számára a Törvény 4. §-a alapján meg-

küldött adatok köre és szerkezete, a mintavételi 

eljárás megfelel-e az adatkérésnek. Ha az átadott 

adatkör nem megfelelő, vagy más okból nincs lehe-

tőség az adatok összekapcsolására, az adatbázis 

létrehozásáért felelős szerv törli a hibás adatkört és 

tájékoztatja erről az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

megfelelő adatokat 5 munkanapon belül megküldi 

az adatbázis létrehozásáért felelős szervnek. 

(5) Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv ellen-

őrzi, hogy az összekapcsolás után keletkezett adat-

bázisban szereplő adatok megfelelnek az anonimi-

zálás a Törvény 2. § (1) bekezdésben előírt követel-

ményének. Ha az adatbázis az összekapcsolás kö-

vetkeztében nem felel meg ezen követelménynek, az 

adatbázis létrehozásáért felelős szerv az adatokat 

megfosztja személyes vagy bizalmas jellegüktől. 

(6) Ha az adatkérő arról tájékoztatja az adatbázis 

létrehozásáért felelős szervet, hogy az adatkérés tel-

jesítése nem volt megfelelő, az adatbázis létrehozá-

sáért felelős szerv értesíti az adatkezelőt, aki ezt 

követően 5 munkanapon belül megküldi az adat-
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bázis létrehozásáért felelős szervnek a megfelelő 

adatokat. 

(7) Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv az 

adatátadás megtagadása esetén az adatkezelő fel-

ügyeleti - gazdálkodó szervezetek esetén az állami 

tulajdonosi - jogot gyakorló szervéhez fordulhat. 

További adatkérésre jogosult 

szervek kijelölése 

10. § A Törvény 2. § (1) bekezdés és a 4. § (1) 

bekezdése szerinti adatkérésre jogosultak továbbá: 

a) az Állami Számvevőszék elnöke, 

b) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, 

c) a Közbeszerzési Hatóság elnöke, 

d) az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke, 

e) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabad-

ság Hatóság elnöke, 

f) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

elnöke, 

g) a Magyar Nemzeti Bank elnöke, 

h) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, 

i) a Költségvetési Tanács elnöke, 

j) az európai uniós források felhasználásáért fele-

lős miniszter, 

k) az Országgyűlés Hivatalának vezetője, 

valamint 

l) a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 

vezetője. 

Hatályba léptető rendelkezés 

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik 

napon lép hatályba. 
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7. További jogszabályok listája a környezeti ügyekre vonatkozó információhoz 

hozzáférésről szóló civil jogokról 

 

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő 

részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott 

Egyezmény kihirdetéséről rendelkező 2001. évi LXXXI. törvény 

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő 

részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott 

Egyezményhez kapcsolódó szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásról szóló, Kijevben, 2003. május 

21-én elfogadott Jegyzőkönyv kihirdetéséről rendelkező 2009. évi LIII. törvény 

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő 

részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott 

Egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló 2008. évi XIX. törvény 

A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 
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8. Kivonat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényből 

*** 

7. A jogszabálytervezetek 

véleményezése 

19. § (1) Ha törvény valamely állami, helyi önkor-

mányzati vagy más szervezet számára kifejezetten 

jogot biztosít arra, hogy a jogállását vagy a feladat-

körét érintő jogszabályok tervezeteit véleményez-

hesse, a jogszabály előkészítője köteles gondoskodni 

arról, hogy az érintett szerv e jogával élhessen. 

(2) A jogszabály előkészítője a jogszabályok 

előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 

törvényben meghatározottak szerint gondoskodik 

arról, hogy a jogszabály tervezete megismerhető és 

véleményezhető legyen. 

(3) A kormányzati jogszabály-előkészítő tevékeny-

ség során készített jogszabálytervezetek vélemé-

nyezésére a Kormány ügyrendje további rendelke-

zéseket állapíthat meg. 
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9. Kivonatok a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 

2010. évi CXXXI. törvényből a módosításokkal egységes szerkezetben 

Annak előmozdítása érdekében, hogy a jó kor-

mányzás keretében a társadalom legszélesebb réte-

gei kapcsolódhassanak be a jogszabályok előkészí-

tésébe, elősegítve ezzel a közjó érdekében a jogi 

szabályozás sokoldalú megalapozását, ezzel pedig a 

jogszabályok minőségének és végrehajthatóságának 

javítását, amelyek együtt a jó állam elengedhetetlen 

feltételei, a jogalkotásról szóló törvénnyel összhang-

ban az Országgyűlés a következő törvényt alkotja: 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS 

RENDELKEZÉSEK 

1. A törvény hatálya 

1. § (1) E törvény hatálya a miniszterek által elő-

készített jogszabálytervezetek természetes szemé-

lyek, valamint nem állami és nem önkormányzati 

szervek, szervezetek által történő véleményezésére 

terjed ki (a továbbiakban: társadalmi egyeztetés). E 

törvény hatálya kiterjed a miniszterek által előkészí-

tett jogszabálytervezetek megalapozását szolgáló 

szabályozási koncepciókra is (a továbbiakban: kon-

cepció). 

(2) E törvény rendelkezései nem érintik az egyéb 

jogszabályokban, illetve közjogi szervezetszabályo-

zó eszközökben meghatározott véleményezési és 

egyeztetési jogosultságokat. 

(3) E törvény hatálya nem terjed ki a különleges 

jogrendben alkotható jogszabályok előkészítésére. 

2. Alapelvek 

2. § (1) A társadalmi egyeztetés során biztosítani 

kell, hogy a véleményezési folyamatban a vélemé-

nyeknek - különös tekintettel a hátrányos helyzetű, 

társadalmi-gazdasági szempontból marginalizált 

csoportok véleményére - a lehető legszélesebb köre 

jelenjen meg. 

(2) A jogszabályok előkészítése során biztosítani 

kell az egyeztetések átláthatóságát, azok minél 

teljesebb körű nyilvánosságát. 

(3) A társadalmi egyeztetés során az abban részt 

vevők kölcsönösen együttműködve kötelesek 

eljárni. 

 

II. FEJEZET 

A JOGALKOTÁS TERVEZÉSE 

3. A Kormány jogalkotási terve 

3. § A Kormány jogalkotási tervét - a nemzetközi 

kötelezettségvállalásokra, az európai uniós kötele-

zettségekkel való összhang megteremtésére vonat-

kozó követelményekre, az Országgyűlés és az Al-

kotmánybíróság döntéseire figyelemmel, a felelősök 

megjelölésével -, az Országgyűlés rendes üléssza-

kaihoz igazodóan, határozattal állapítja meg. 

4. A miniszter jogalkotási 

tájékoztatója 

4. § A jogszabály előkészítéséért felelős miniszter 

közzéteszi az erre kijelölt honlapon (a továbbiakban: 

honlap) a Kormány jogalkotási tervezési időszakára 

vonatkozó jogalkotási tájékoztatóját. A jogszabály 

előkészítéséért felelős miniszter jogalkotási tájékoz-

tatója tartalmazza az általa előkészítendő jogsza-

bálytervezetek címét, a szabályozás rövid tartalmi 

összefoglalását és a jogszabálytervezet közzététe-

lének tervezett időpontját. A közzétett miniszteri 

jogalkotási tájékoztatók a közzétételtől számított 

egy évig nem távolíthatók el a honlapról. 

III. FEJEZET 

A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 

5. A társadalmi egyeztetésre 

vonatkozó közös szabályok 

5. § (1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani 

a) a törvény, 

b) a kormányrendelet, 

c) a miniszteri rendelet 

tervezetét és indokolását (a továbbiakban együtt: 

tervezet). 

(2) A tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátását 

megelőzően a jogszabály előkészítéséért felelős 

miniszter döntése alapján társadalmi egyeztetésre 

lehet bocsátani a tervezet koncepcióját is. 
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(3) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani 

a) a fizetési kötelezettségekről, 

b) az állami támogatásokról, 

c) a költségvetésről, a költségvetés 

végrehajtásáról, 

d) az európai uniós, illetve nemzetközi források-

ból nyújtott támogatásokról, 

e) a nemzetközi szerződés kihirdetéséről, 

valamint 

f) a szervezet és intézmény alapításáról, 

szóló jogszabályok tervezeteit. 

(4) Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a ter-

vezet, koncepció, ha az egyeztetés Magyarország 

különösen fontos honvédelmi, nemzetbiztonsági, 

pénzügyi, külügyi, természetvédelmi, környezetvé-

delmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét 

veszélyeztetné. 

(5) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a 

jogszabály tervezetét, ha annak sürgős elfogadásá-

hoz kiemelkedő közérdek fűződik. 

6. § (1) A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, 

annak lefolytatásáért és a beérkezett vélemények 

feldolgozásáért a jogszabály előkészítéséért felelős 

miniszter tartozik felelősséggel. 

(2) Ha a közzétett törvénytervezet más törvény 

szakaszai több mint egyötödének módosítására irá-

nyul, a módosítani kívánt hatályos törvényszöveget 

a honlapon a tervezett módosításokkal egységes 

szerkezetben, a tervezett módosításokat külön is 

megjelölve kell közzétenni. 

6. A társadalmi egyeztetés formái 

7. § (1) A társadalmi egyeztetés formái a követ-

kezők: 

a) a honlapon megadott elérhetőségen keresztül 

biztosított véleményezés (a továbbiakban: általános 

egyeztetés), és 

b) a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter 

által bevont személyek, intézmények és szervezetek 

által történő közvetlen véleményezés (a továbbiak-

ban: közvetlen egyeztetés). 

(2) A jogszabály előkészítéséért felelős miniszter 

az (1) bekezdésben meghatározott egyeztetési for-

mákon kívül más formákat is igénybe vehet az 

egyeztetés lefolytatásához. 

 

7. Általános egyeztetés 

8. § (1) Társadalmi egyeztetés keretében általános 

egyeztetés tartása minden esetben kötelező. 

(2) Az 5. §-ban meghatározottak alapján közzé 

kell tenni a honlapon a társadalmi egyeztetésre bo-

csátott tervezetet, koncepciót. 

(3) A tervezettel együtt közzé kell tenni a jogalko-

tásról szóló törvényben meghatározott előzetes 

hatásvizsgálat összefoglalóját. 

(4) E törvény 5. § (5) bekezdése alapján a társa-

dalmi egyezetésre nem bocsátott tervezeteket is köz-

zé kell tenni a honlapon. 

9. § (1) A honlapon megadott elektronikus levél-

címen keresztül bárki véleményt nyilváníthat a 

társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett 

tervezetről, koncepcióról. A vélemények beérkezé-

séről visszaigazolást kell küldeni. 

(2) A névtelenül beérkezett véleményeket azok 

figyelembevétele nélkül törölni kell. 

(3) A jogszabály előkészítéséért felelős miniszter a 

beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és 

elektronikus levélcímét - visszaigazolás küldése, a 

11. § szerint elkészítendő összefoglaló és a vélemé-

nyezők listájának közzététele, valamint a 12. §-ban 

meghatározott utólagos véleményezés céljából – leg-

később a véleményezett jogszabály hatálybalépé-

sétől számított másfél évig kezeli. Amennyiben a vé-

leményezett jogszabály nem lép hatályba, a véle-

ményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb 

a vélemény beérkezését követő egy éven belül 

törölni kell. 

(4) A véleményező adatainak kezeléséhez szük-

séges hozzájárulást a (3) bekezdésben foglalt adat-

kezelések tekintetében megadottnak kell tekinteni. E 

tényre és a véleményező adatait érintő adatkezelés 

szabályaira a vélemény megadása előtt a vélemé-

nyező figyelmét megfelelően fel kell hívni. 

(5) A közzétett tervezeteket a közzétételtől számí-

tott egy évig nem lehet a honlapról eltávolítani. 

10. § (1) A tervezetet a kormányzati szervekkel 

való egyeztetésre bocsátással egyidejűleg úgy kell 

közzétenni, hogy a tervezet céljához és hatálybalé-

péséhez igazodóan megfelelő idő álljon rendelke-

zésre a tervezet érdemi megítéléséhez és a véle-

mények kifejtéséhez, továbbá a jogszabály előkészí-

tőjének arra, hogy a beérkezett véleményeket, javas-

latokat érdemben mérlegelhesse. 

(2) A véleményezési határidő megegyezik a kor-

mányzati szervekkel való egyeztetésre bocsátás 

során megállapított határidővel, kivételes esetben a 
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jogszabály előkészítéséért felelős miniszter ettől el-

térő időtartamot is meghatározhat. 

11. § (1) A jogszabály előkészítéséért felelős 

miniszter mérlegeli a beérkezett véleményeket és 

azokról, valamint az elutasított vélemények eseté-

ben az elutasítás indokairól tipizált összefoglalót 

készít, amelyet a honlapon a véleményezők listá-

jával együtt közzétesz. A jogszabály előkészítéséért 

felelős minisztert egyedi válaszadási kötelezettség 

nem terheli. 

(2) Az (1) bekezdés alapján elkészítendő össze-

foglalót törvény esetén az Országgyűléshez történő 

benyújtást, kormányrendelet és miniszteri rendelet 

esetén a kihirdetést követően kell közzétenni. 

(3) A közzétett törvénytervezethez beérkezett vé-

leményeket a törvényjavaslatot tárgyaló országgyű-

lési bizottság kérésére a bizottság részére hozzáfér-

hetővé kell tenni. 

12. § (1) A honlapon legalább hatvan napon 

keresztül megfelelő elérhetőséget kell biztosítani 

a) a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter 

döntése alapján a jogalkotásról szóló törvényben 

meghatározott utólagos hatásvizsgálattal egyidejű-

leg, valamint 

b) a hatálybalépést követően 

ba) törvény esetében szükség szerint, de legalább 

egy év elteltével, 

bb) kormányrendelet és miniszteri rendelet ese-

tében a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter 

döntése alapján 

arra, hogy a jogszabály hatályosulásával kapcsola-

tos észrevételeket, problémákat, valamint a jogsza-

bály módosítására vonatkozó javaslatokat bárki je-

lezhesse a jogszabály előkészítőjének. 

(2) A jogszabályok hatályosulásával kapcsolatos 

vélemények megtételének lehetőségéről - kivéve az 

utólagos hatásvizsgálattal egyidejűleg történő véle-

ményezést - elektronikus úton értesíteni kell mind-

azokat, akik a jogszabálytervezet előzetes egyezte-

tése során véleményt nyilvánítottak. 

(3) A jogszabályok hatályosulásával kapcsolatos 

vélemények esetében a 9. § és 11. § rendelkezéseit 

megfelelően kell alkalmazni. 

8. Közvetlen egyeztetés 

13. § (1) A jogszabály előkészítéséért felelős mi-

niszter stratégiai partnerségi megállapodásokat ala-

kít ki. A jogszabály előkészítéséért felelős miniszter 

e megállapodások révén szoros együttműködést 

alakíthat ki azon szervezetekkel, amelyek készek a 

kölcsönös együttműködésre, és amelyek az adott 

jogterületek szabályozásának előkészítésében széles 

társadalmi érdeket jelenítenek meg vagy az adott 

jogterületen tudományos tevékenységet végeznek (a 

továbbiakban: stratégiai partner). 

(2) Stratégiai partnerség alakítható ki különösen 

a) a civil szervezetekkel, 

b) bevett egyházakkal, 

c) szakmai, tudományos szervezetettel, 

d) országos nemzetiségi önkormányzatokkal, 

e) érdek-képviseleti szervezetekkel, 

f) köztestületekkel, valamint 

g) a felsőoktatási intézmények képviselőivel. 

(3) Az együttműködés feltételeit és kereteit a stra-

tégiai partner és a miniszter között határozott idejű, 

de legkésőbb a miniszterelnök megbízatásának 

megszűnéséig tartó megállapodásban kell rögzíteni. 

(4) A megállapodásban rögzíteni kell különösen 

a) az együttműködés célját, 

b) azokat a tárgyköröket, amelyekkel kapcsolatos 

jogszabályok előkészítésében együttműködnek, 

c) a kapcsolattartás módját, 

d) a véleményalkotáshoz szükséges információk-

hoz való hozzáférés szabályait, 

e) a megállapodás időtartamát. 

(5) A megállapodást a honlapon mindenki szá-

mára hozzáférhetővé kell tenni. 

(6) A jogszabály előkészítéséért felelős miniszter 

stratégiai partneri megállapodást alakít ki azokkal a 

bevett egyházakkal, amelyekkel korábban az 

együttműködés kereteit a Kormány jogszabályban 

vagy közjogi szervezetszabályozó aktusban meg-

határozta. 

14. § (1) A stratégiai partner kötelessége, hogy a 

közvetlen egyeztetés során az adott jogterülettel 

foglalkozó, stratégiai partnerséggel nem rendelkező 

szervezetek véleményét is megjelenítse. 

(2) A jogszabály előkészítéséért felelős miniszter a 

stratégiai partnereken kívül mást is bevonhat az 

érintett tervezet közvetlen egyeztetésébe, illetve 

kérelemre lehetőséget biztosíthat meghatározott 

jogszabály véleményezésében való részvételre. 

(3) A közvetlen egyeztetés során a stratégiai part-

ner által írásban megtett véleményeket a törvényja-

vaslatot tárgyaló országgyűlési bizottság kérésére a 

bizottság részére hozzáférhetővé kell tenni. 
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15. § (1) A személyes részvétellel történő egyez-

tetés tartása esetén, a tárgyalás előtt a felkészüléshez 

szükséges, megfelelő időben kell értesíteni a feleket 

a találkozó időpontjáról. 

(2) A személyes részvétellel történő egyeztetésről 

összefoglalót kell készíteni, amelyet a honlapon 

közzé kell tenni. Az összefoglalónak tartalmaznia 

kell a stratégiai partner által képviselt indokolt 

álláspontokat. 

IV. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

16. § (1) E törvény a (2) bekezdésben foglalt 

kivétellel 2011. január 1-jén lép hatályba. 

(2) A 17. § (1) bekezdése 2011. július 1-jén lép 

hatályba. 

17. § (Hatályon kívül helyezve.) 

18. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy ren-

deletben állapítsa meg az e törvényben foglalt jog-

szabálytervezetek és koncepciók elektronikus úton 

történő közzétételének és véleményezésének rész-

letszabályait. 

19. § (Hatályon kívül helyezve.) 

20. § (1) A lobbista és a lobbitevékenységgel érin-

tett közhatalmi döntést hozó szerv az Ltv. szerinti, 

2010. utolsó negyedévére vonatkozó tájékoztatót 

2011. január 31-ig juttatja el a nyilvántartást vezető 

szervnek. 

(2) A nyilvántartást vezető szerv 2011. február 15-

ig közzéteszi az (1) bekezdés szerinti tájékoztatót. 

Az így közzétett tájékoztatónak 2014. január 1-ig 

elérhetőnek kell maradnia. 

(3) A nyilvántartást vezető szerv az Ltv. szerinti 

nyilvántartást e törvény hatálybalépésével egyidejű-

leg lezárja, a folyamatban lévő nyilvántartásba 

vételi és törlési eljárást pedig megszünteti. Az e tör-

vény hatálybalépésekor folyamatban lévő bírsá-

golási eljárást le kell folytatni. A nyilvántartásban 

foglalt adatokat a nyilvántartást vezető szerv 2014. 

január 1-jén törli. 
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10. A jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről és 

véleményezéséről szóló 301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a módosításokkal 

egységes szerkezetben 

A Kormány a jogszabályok előkészítésében való 

társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. tör-

vény 18. §-ában, 

az 5. § (2) bekezdése tekintetében az elektronikus 

információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 

22. § (1) bekezdés a)-b) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § 

(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkö-

rében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § E rendelet alkalmazásában: 

a) közzététel: a jogszabályok előkészítésében való 

társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. 

törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint az 

e rendeletben meghatározott adatoknak internetes 

honlapon, digitális formában, bárki számára, sze-

mélyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, 

kinyomtatható és részleteiben is kimásolható 

módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás és a ki-

másolás szempontjából is díjmentesen történő 

hozzáférhetővé tétele, 

b) összkormányzati portál: a Kormány egységes 

internetes kommunikációs felületeként szolgáló 

portál, 

c) utólagos véleményezés: a Törvény 12. §-ában 

szabályozott jogszabály-véleményezési eljárás. 

1. Jogszabálytervezetek, 

koncepciók, valamint a 

jogszabályok utólagos 

véleményezés céljából történő 

közzététele és véleményezése 

2. § (1) A jogszabály előkészítéséért felelős mi-

niszternek a Törvény 

a) 4. §-ában meghatározott jogalkotási tájékoz-

tatóját, 

b) 8. § (2)-(4) bekezdése alapján kötelezően közzé-

teendő jogszabálytervezetet, koncepciót - az ezek-

hez tartozó előzetes hatásvizsgálati összefoglalóval 

együtt -, 

c) 12. § (1) bekezdése alapján utólagos véleménye-

zésre bocsátott jogszabályt, 

d) 13. § (5) bekezdése alapján a Törvény 13. § (1) 

bekezdésében meghatározott stratégiai partneri 

megállapodást, valamint 

e) 15. § (2) bekezdésének megfelelően a személyes 

részvétellel történő egyeztetésről készült össze-

foglalót 

az összkormányzati portálnak a jogszabályt előké-

szítő miniszter által vezetett minisztériumi alolda-

lán (a továbbiakban: honlap) kell közzétennie. 

(2) Ha a törvény tervezete más törvény módosítá-

sára irányul, a módosítandó törvénynek a tervezett 

módosításokkal egységes szerkezetű szövege akkor 

is közzétehető a Törvény 6. § (2) bekezdésének 

megfelelően, ha a módosítandó törvény szövegének 

kevesebb, mint egyötöde változik a módosítás 

folytán. Ugyanez irányadó a kormányrendeletek és 

a miniszteri rendeletek tervezeteire is. 

(3) A honlapon közzéteendő miniszteri jogalko-

tási tájékoztatót, jogszabálytervezeteket, koncepció-

kat, utólagos egyeztetésre bocsátott jogszabályokat, 

stratégiai partneri megállapodásokat, valamint sze-

mélyes részvétellel történő egyeztetésről készült 

összefoglalókat tartalmazó oldalra mutató hivat-

kozást „Társadalmi egyeztetés” címmel külön is el 

kell helyezni a honlap nyitólapján. 

(4) A közzétett jogszabálytervezettel, koncepció-

val, valamint az utólagos véleményezés keretében 

közzétett jogszabállyal együtt meg kell jelölni az 

észrevételek fogadására szánt elektronikus címet is. 

3. § A véleményezési határidő meghatározása 

során a tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemé-

nyek kifejtéséhez szükséges idő tekintetében a jog-

szabály előkészítéséért felelős miniszter mérlegeli a 

jogszabálytervezet terjedelmét, szakmai és társadal-

mi jelentőségét, módosítás esetén a módosított 

jogszabály szerkezetét érintő változás mértékét, és 

minden olyan körülményt, ami a Törvény 2. § (1) 

bekezdésében foglalt alapelv szempontjából jelentős 

lehet. 

2. Összefoglaló az 

észrevételekről 

4. § (1) A Törvény 11. § (1) bekezdésében és 12. § 

(3) bekezdésében meghatározott, a beérkezett észre-

vételekről szóló összefoglalónak, valamint a Tör-

vény 15. § (2) bekezdésében meghatározott 

összefoglalónak a következőket kell tartalmaznia: 

a) a véleményezett jogszabálytervezet vagy jog-

szabály megjelölését, 
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b) a társadalmi egyeztetés alkalmazott formájá-

nak megnevezését, 

c) a véleményezési határidőt, 

d) a jogszabálytervezethez vagy a jogszabályhoz 

érkezett leggyakrabban előforduló, tartalmilag 

összefüggő, valamint a szakmailag jelentősebb 

észrevételek összefoglaló ismertetését, 

e) az összefoglalóban ismertetett, de elutasított 

vélemények esetében az elutasítás rövid szakmai és 

jogi indokolását, valamint 

f) a véleményezők (3) bekezdés szerinti listáját. 

(2) Nem kell ismertetni az olyan észrevételeket, 

amelyek a jogszabálytervezet vagy a jogszabály tár-

gyához nyilvánvalóan nem kapcsolódnak, nem 

értelmezhetőek, vagy a közerkölcsöt, illetve az em-

beri méltóságot sértik. 

(3) A véleményezők listáján azon észrevételt 

beküldők nevét (megnevezését) kell feltüntetni, akik 

észrevételt tettek a közzétett jogszabálytervezethez 

vagy jogszabályhoz, kivéve a Törvény 9. § (2) bekez-

désében, valamint a (2) bekezdésben meghatározott 

eseteket. A véleményezők listáján nem lehet feltün-

tetni azt a véleményezőt sem, aki a véleménye 

megadása során kifejezetten tiltakozott a nevének 

közzététele ellen. 

(4) Az összefoglalót törvényjavaslat esetén az 

Országgyűléshez történő benyújtást követően 

tizenöt napon belül, kormányrendelet és miniszteri 

rendelet esetén a kihirdetést követően nyolc napon 

belül, utólagos véleményezés esetén pedig a 

véleményezés lezárását követő harminc napon belül 

kell közzétenni a honlapon, ahonnan harminc napig 

nem távolítható el. 

3. Záró rendelkezések 

5. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését 

követően a kormányzati szervekkel való egyeztetés-

re bocsátott jogszabálytervezetek véleményezésére, 

valamint a hatálybalépését követően kihirdetett tör-

vények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek 

utólagos véleményezésére kell alkalmazni. 

7. § (Hatályon kívül helyezve.) 
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11. A civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM 

rendelet a módosításokkal egységes szerkezetben 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § 

(2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alap-

ján, a 20. § 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 9. pontjában meg-

határozott feladatkörömben eljárva - az egyes 

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. 

(VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meg-

határozott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 

miniszterrel egyetértésben -, az egyes miniszterek, 

valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 

feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 

Korm. rendelet 12. § i) pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva az alábbiakat rendelem el. 

1. A rendelet alkalmazási köre 

1. § (1) E rendelet alkalmazási köre kiterjed min-

den Civil Információs Portálon közzéteendő adatra. 

(2) A közzéteendő adatokat az 1. melléklet tar-

talmazza. 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

1. adat: jogszabály rendelkezése alapján a Civil 

Információs Portálon közzéteendő vagy e rendelet 

alapján elérhetővé tett tény, adat, nyilatkozat vagy 

egyéb dokumentum; 

2. adatfelelős: az a szerv, amelynek kezelésében 

vagy ismeretében lévő adatot az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) rendel-

kezése alapján a Civil Információs Portálon nyilvá-

nosságra kell hozni; 

3. alapkezelő: a Nemzeti Együttműködési Alap (a 

továbbiakban: Alap) a társadalmi és civil kapcso-

latok fejlesztéséért felelős miniszter (a továbbiak-

ban: miniszter) rendeletében meghatározott kezelő 

szerve; 

4. Civil Információs Portál: a miniszter által mű-

ködtetett, a Civil tv. 14. § (1) bekezdésében meg-

határozott internetes felület; 

5. civil szervezetek információs rendszere: a Civil 

Információs Portál, a Civil tv. 51. §-a szerinti civil 

információs centrumok és az 53. § (3) bekezdése sze-

rinti szakmai monitoring rendszer összessége; 

6. döntéshozó: a Civil tv. 53. § (5) bekezdésében 

megjelölt fejezetet irányító szerv, az alappal rendel-

kezésre jogosult miniszter, továbbá a költségvetési 

előirányzat kezelője; 

7. döntési lista: az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 30.) Korm. ren-

delet 74. § alapján meghatározott rangsor, amelyet a 

miniszter a pályázatok elbírálásával egyidejűleg 

készít; 

8. közzétételre kötelezett: az a civil- vagy közhasznú 

szervezet, továbbá testület, költségvetési szerv, 

amelyre nézve jogszabály a Civil Információs 

Portálon történő közzétételi kötelezettséget ír elő; 

9. közzétételért felelős: a miniszter vezetése alá tar-

tozó társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért 

felelős szervezeti egység; 

10. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás: 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-

lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény X. 

fejezete szerinti szabályozott elektronikus ügyinté-

zési szolgáltatás, 

11. testületi tag: az Alap tanácsának (a továbbiak-

ban: Tanács) vagy kollégiumának tagja. 

3. A Civil Információs Portál 

3. § (1) A Civil Információs Portálon közzétételre 

kerül, kérelemre lekérdezhető illetve hozzáférhető: 

a) a közérdekű önkéntes tevékenység nyilvántar-

tásáért felelős szervezet a közérdekű önkéntes tevé-

kenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Köt.) 11. §-ában meghatározott, 

b) a személyi jövedelemadó meghatározott részé-

nek az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 

szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: 

Szf.) 6/A. § (3) bekezdése és a 6/C. § (6) bekezdése 

szerinti, 

c) a megszűnt civil szervezet vagyona felhaszná-

lásának módjával kapcsolatban a Civil tv. 10/A. § (1) 

bekezdése szerinti, 

d) a civil információs centrumok tevékenységére 

vonatkozóan az általuk a Civil tv. 52. § (1) bekezdés 

f) pontja szerint szolgáltatott, 
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e) az államháztartás központi alrendszeréből 

nyújtott támogatási programokra és támogatásokra 

vonatkozóan a pályázati kiírások, támogatási dön-

tések és támogatások alapvető, a Civil tv. 53. § (6) 

bekezdése szerinti, 

f) a jelentős költségvetési támogatásban részesülő 

szervezet vezető tisztségviselőjének, a Civil tv. 53/B. 

§ (3) bekezdése szerinti, 

g) az Alap működésével kapcsolatos, a Civil tv. 

67. § (2) bekezdése, a 69. § (4) és (5) bekezdése, a 71. 

§ (4) bekezdése szerinti, 

h) a Civil tv. 30. § (3) bekezdése szerinti beszámo-

lóban és annak mellékleteiben foglalt, 

i) a civil szervezetre vonatkozó, országos név-

jegyzékben szereplő, 

j) a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről 

és az igazolás módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM 

rendelet 13. § (1) bekezdése szerint nyilvánosságra 

hozott, 

k) a civil szervezet döntése alapján közzétett to-

vábbi - így különösen létesítő okirat -, 

l) a civil szervezetekről - az adószám, a név, a 

székhely, az alkalmazottak száma és a telephely(ek) 

vonatkozásában - az adóhatóság által az adózás 

rendjéről szóló törvény alapján az adózót terhelő 

adókötelezettség jogszerű teljesítéséhez, a költség-

vetési támogatás jogszerű igénybevételéhez a hon-

lapján közzétett, 

m) a civil szervezetekről a statisztikáról szóló 

1993. évi XLVI. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti 

statisztikai regiszterben tárolt nyilvános 

adat. 

(2) A Civil Információs Portálon megjelenített 

adatokhoz való akadálymentes hozzáférést a vakok 

és gyengénlátók számára is biztosítani kell. 

(3) A Civil Információs Portál az (1) bekezdés b)-j) 

pontja szerint közzétett adatokat öt évig tárolja. 

(4) A vezető tisztségviselő vagyonnyilatkozatá-

nak kezelésére, nyilvántartására, a vagyonnyilatko-

zatban foglalt személyes adatok védelmére vonatko-

zó részletes szabályokat a miniszter által kiadott 

szabályzat határozza meg. 

4. Az adatok közzététele 

4. § (1) A közzétételre kötelezett a közzéteendő 

adatot a Civil Információs Portál e célra kialakított 

felületén keresztül elektronikusan továbbítja a 

közzétételért felelőshöz. Az Alappal kapcsolatosan 

a jogszabályban meghatározott közzéteendő adato-

kat a közzétételért felelős jóváhagyása után a közzé-

tételre kötelezett teszi közzé. 

(2) A szöveges adatot olyan formátumban kell a 

közzétételért felelős részére továbbítani, amely biz-

tosítja a szövegben való kereshetőséget. Amennyi-

ben a közzéteendő dokumentum érvényességének 

feltétele valamely személy vagy szerv aláírása, az 

aláírt dokumentum képileg egyező elektronikus 

másolatát is mellékelni kell. 

(3) A Civil Információs Portált a közzétételért 

felelős szerkeszti. A közzétételt elutasítja, ha a 

közzététel jogszabályba ütközik. A közzétételért 

felelős a közzététel megtagadásáról és a megtagadás 

okáról az adat beérkezését követő három mun-

kanapon belül tájékoztatja az adatfelelőst. 

(4) A közzétételért felelős a Civil Információs 

Portálhoz a közzétételre kötelezett részére hozzáfé-

rést biztosít. 

5. § Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a 

közzétételért felelős a számítástechnikai rendszer-

ben történő rögzítéstől számított öt napon belül a 

Civil Információs Portálon közzéteszi az adatot. 

6. § (1) Bármely, civil szervezetek számára is 

részvételi lehetőséget biztosító pályázat kiírója, a 

pályázattal kapcsolatos hirdetmények közzététele, 

valamint a civil szervezetekkel kapcsolatos adatok 

lekérdezése céljából kérheti a közzétételért felelőstől 

az 5. § szerinti felülethez hozzáférés biztosítását. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat kiírója, vala-

mint az alapkezelő a számítástechnikai rendszeren 

keresztül elektronikus igazolást kap a lekérdezés 

pillanatában fennálló adatokról. 

7. § Az adatfelelős tudomására jutását követően 

haladéktalanul kezdeményezi a valóságnak nem 

megfelelő adatok helyesbítését. A helyesbítés meg-

történtéig az adatok nem tehetők közzé. 

8. § A közzétételért felelős az adatok közzétételre 

történő megküldéséről, továbbá az adat közzétételé-

ről, módosításáról, törléséről, és archiválásáról 

elektronikus nyilvántartást vezet. 

5. Állami szervek 

adatszolgáltatása 

9. § (1) Az Országos Bírósági Hivatal biztosítja 

annak lehetőségét, hogy az általa vezetett, országos 

névjegyzék adatai közötti keresést a Civil Informá-

ciós Portálon keresztül is lehessen kezdeményezni, 

továbbá a keresési eredmény adatait megjeleníteni. 

(2) A Civil Információs Portál segítségével az 

országos névjegyzékből a civil szervezet neve, szék-

helye, nyilvántartási száma vagy adószáma alapján 
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lehet keresést végezni, továbbá az alábbi szempon-

tok szerint lehet csoportosítva adatokat gyűjteni: 

a) a szervezet típusa, 

b) a szervezet székhelye szerinti település, 

c) a szervezet célja szerinti besorolás, 

d) közhasznú jogállás. 

(3) A (2) bekezdés szerinti csoportosított lekérde-

zés, a lekérdezés eredményeként a csoportosított 

adat mellett tartalmazza az egyes csoportokba tarto-

zó civil szervezetek nevét, székhelyét, adószámát és 

a számviteli beszámoló adatait is. 

10. § (1) A kincstár a kincstári monitoring rend-

szerbe érkezett, Civil tv. 53. § (4) bekezdése szerinti 

leválogatott adatokat a szervezetek közötti együtt-

működési megállapodás szerint, az e célra kialakí-

tott számítástechnikai rendszeren keresztül megkül-

di a miniszternek. 

(2) A miniszter a Civil tv. 53. § (5) bekezdése 

szerinti döntéséről elektronikus úton visszajelez az 

adatfelelősnek és a kincstárnak. A kincstár a vissza-

jelzést követően a Civil tv. 53. § (5) bekezdésében 

meghatározott határidő elteltéig a döntésnek meg-

felelően dolgozza fel az adatokat. 

11. § A Köt. 12. § (3) bekezdésében meghatározott 

közzététel helye a Civil Információs Portál. 

12. § A miniszter a Civil Információs Portálon 

belül önálló honlapot működtet, melyen keresztül 

az alapkezelő teljesíti a Civil tv. 69. § (4)-(5) bekez-

désében meghatározott kötelezettségeit. 

6. Az Alap testületi tagjainak 

adatszolgáltatása 

13. § (1) A kollégium elnöke a Tanácsnak történő 

megküldéssel egyidejűleg megküldi a közzétételért 

felelős részére a Civil tv. 70. § (1) bekezdése szerinti 

beszámolóját. 

(2) A Tanács elnöke az elfogadást követő 15 na-

pon belül megküldi a közzétételért felelős részére a 

Civil tv. 70. § (2) bekezdése szerinti beszámolóját. 

14. § A Tanács elnöke az alapkezelőn keresztül 

teljesíti a Civil tv. 67. § (2) bekezdése szerinti közzé-

tételi kötelezettségét. 

7. A civil szervezetek 

adatszolgáltatása 

15. § (1) A civil információs centrumok a Civil tv. 

52. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott adat-

szolgáltatási kötelezettségüknek elektronikus úton 

tesznek eleget. 

(2) A Civil tv. 53/A. § (1) bekezdésében meghatá-

rozott jelentős költségvetési támogatásban részesülő 

szervezet vezető tisztségviselője az egyes vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 

CLII. törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkoza-

tát zárt borítékban küldi meg a Civil Információs 

Portál szerkesztősége részére, amely a letétbe helye-

zés idejét és tényét közzéteszi a Civil Információs 

Portálon. 

8. Civil információs centrumok 

16. § (1) A Civil tv. 51. § (2) bekezdése szerinti 

nyilvános pályázat nyertesei jogosultak a miniszter 

által adományozott civil információs centrum cím 

viselésére a (4) bekezdésben meghatározott szerző-

dés időszaka alatt. 

(2) Minden megyében, valamint a fővárosban a 

pályázaton nyertes civil szervezet működteti a civil 

információs centrum szolgáltatásait, a támogatási 

időszak alatt használhatja a civil információs cent-

rum megnevezést. 

(3) A civil információs centrum a Civil tv. 51. §-a 

és 52. §-a szerinti szolgáltatásokat ellenszolgáltatás 

nélkül nyújtja. 

(4) A nyilvános pályázat nyerteseivel a miniszter 

határozott idejű szakmai együttműködési megálla-

podást köt. A határozott idő elteltével a cím viselé-

sére vonatkozó jogosultság megszűnik. 

17. § (1) A civil információs centrum cím jogo-

sultja félévente szakmai beszámolási kötelezettség-

gel tartozik a miniszter felé. A szakmai beszámoló 

tartalmazza a miniszterrel kötött 16. § (4) bekezdés 

szerinti szakmai együttműködési megállapodás 

szerinti tevékenységek időarányos teljesítésének 

bemutatását. 

(2) Ha a miniszter a 16. § (4) bekezdés szerinti 

szakmai együttműködési megállapodásban foglalt 

tevékenységek időarányos ellátásában mulasztást, 

hiányosságot, vagy szabálytalanságot állapít meg, a 

címet azonnali hatállyal visszavonja. 

(3) A miniszter a cím visszavonásával egyidejűleg 

a szakmailag megfelelő pályázatokból álló, döntési 

lista szerint, az adott ellátási területre vonatkozó, 

rangsorban következő civil szervezettel szakmai 

együttműködési megállapodást köt. 
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9. Záró rendelkezések 

18. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt 

kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép 

hatályba. 

(2) A 3-15. §, valamint az 1. melléklet 2013. július 

1. napján lép hatályba. 

19. § (1) A Civil Információs Portált 2013. január 

1. napjáig kell üzembe helyezni. 

(2) Az adatfelelős a Civil Információs Portál 

üzembe helyezését követő 30 napon belül köteles az 

első adatokat közölni, ezt követően az adatszolgál-

tatást az adatátadási módtól függően folyamatosan, 

illetve rendszeresen biztosítani. 

20. § (Hatályon kívül helyezve. 
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