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1. GYÜLEKEZÉSI  JOG,  DEMONSTRÁCIÓ,  TÜNTETÉS 

 

1. A gyülekezési  jogról  szóló  1989. évi III. törvény a módosításaival és az 

Alkotmánybíróság,  Kúria  érdemi  jogértelmezést  tartalmazó  határozataival  egységes  

szerkezetbe  foglaltan 
 

Az Országgyűlés a gyülekezési szabadság 

érvényesülése érdekében - összhangban az 

Alaptörvény, valamint a Polgári és Politikai Jogok 

Nemzetközi Egységokmányának rendelkezéseivel 

-, a következő 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, 

amelyeken a résztvevők véleményüket szabadon 

kinyilváníthatják. 

(2) A rendezvény résztvevői jogosultak a 

közösen kialakított álláspontjukat az érdekeltek 

tudomására hozni. 

 (3) A gyülekezési jog gyakorlása nem 

valósíthat meg bűncselekményt vagy 

bűncselekmény elkövetésére való felhívást, 

valamint nem járhat mások jogainak és 

szabadságának sérelmével. 
 

Bírósági Határozatok 2012. évf.  81. sz. határozat: 

A békés jellegét megőrző, a rendőrség felé előre be 

nem jelentett, de előzetesen megszervezett 

rendezvény feloszlatása az 1989. évi III. törvény 14. 

§ (1) bekezdésébe ütközik (1989. évi III. törvény 2. 
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§, 14. §, 75/2008. (V. 29.) AB határozat, Alkotmány 

62. §). 

 

Bírósági Határozatok 2011. évf. 132. sz. határozat: 

A gyülekezési jog gyakorlása nem minősül 

birtokháborításnak, ha az nem jár mások alapvető 

jogának szükségtelen zavarásával és egyben megfelel 

a szükségesség és az arányosság követelményének 

[1959. évi IV. törvény 100. §, 188. § és 192. §, 1989. 

évi III. törvény 1. § és 2. § (1) bekezdés és (2) 

bekezdés]. 
 
Bírósági Határozatok 2009. évf. 382. sz. határozat: 

Az előállítása jogszerű annak a szabálysértést 

elkövetőnek, aki a rendőri intézkedésnek ellenszegül, 

és a demonstráció szándékával nem hagy fel (1994. 

évi XXXIV. törvény 33. §, 92. §, 93. §, 1989. évi III. 

törvény 2. §) 

 

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, 

rendezvényekre és a körmenetekre; 

c) a kulturális és sportrendezvényekre; 

d) a családi eseményekkel kapcsolatos 

rendezvényekre. 

 
Elvi Bírósági Határozatok 2013. évf. K. 32. sz. 

határozat: A gyülekezés jogszerűségének a 

megítélésekor figyelembe kell venni, hogy az állami 

ünnepségek nem tartoznak a Gytv. hatálya alá, azok 

leginkább kulturális rendezvénynek minősülnek 

[1989. évi III. törvény 3. §, 6. §, 11. § (1) bekezdés, 

14. §]. 

 

1. (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 

rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak 

szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkezik, vagy 

c) a harmadik országbeli állampolgárok 

beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 

hatálya alá tartozik, és bevándorolt, illetve 

letelepedett jogállású, vagy tartózkodási 

engedéllyel rendelkezik. 

6. § A közterületen tartandó rendezvény 

szervezését a rendezvény helye szerint illetékes 

rendőrkapitányságnak, Budapesten a Budapesti 

Rendőrfőkapitányságnak (a továbbiakban: 

rendőrség) legalább három nappal a rendezvény 

megtartásának tervezett időpontját megelőzően 

kell bejelenteni. A bejelentési kötelezettség a 

rendezvény szervezőjét terheli. 
75/2008. (V. 29.) AB határozat: 

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az 

Alkotmány 62. § (1) bekezdésében elismert 

gyülekezési jog kiterjed az előzetesen szervezett 

rendezvényekre, közöttük az olyan békés 

rendezvények megtartására, amelyekre a 

gyülekezésre okot adó esemény miatt csak rövid időn 

belül kerülhet sor. A gyülekezési jog kiterjed továbbá 

az előzetes szervezés nélküli gyűlésekre. 

2. Az Alkotmánybíróság megállapítja: az Alkotmány 

62. § (1) bekezdéséből fakadó alkotmányos 

követelmény, hogy a gyülekezési jogról szóló 1989. 

évi III. törvény 6. §-ának alkalmazásakor a 

bejelentési kötelezettség a közterületen tartandó, 

szervezett rendezvényekre vonatkozik. 

Önmagában a késedelmes bejelentésre hivatkozva 

nem tiltható meg azoknak a békés rendezvényeknek a 

megtartása, amelyek a gyülekezésre okot adó 

esemény miatt nem jelenthetők be három nappal a 

tervezett rendezvény időpontja előtt. 

*** 

 

7. § Az írásbeli bejelentésnek tartalmaznia kell: 

a) a tervezett rendezvény kezdetének és 

befejezésének várható időpontját, helyszínét, 

illetőleg útvonalát; 

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 

bíróságok zavartalan működését súlyosan 

veszélyeztetné, vagy ha a közlekedés más 

útvonalon nem biztosítható, a rendőrség a 

bejelentésnek a hatósághoz való beérkezésétől 

számított 48 órán belül a rendezvénynek a 

bejelentésben megjelölt helyszínen, vagy időben 

való megtartását megtilthatja. 

 (2) A rendőrség határozatát 24 órán belül 

írásban közölni kell a szervezővel. 

 (3) A rendőrség eljárására a közigazgatási 

hatósági eljárás általános szabályai az irányadók. 
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Bírósági Határozatok 2007. évf. 104. sz. határozat: 

A betiltott rendezvény megtartására vonatkozó 

feloszlatási ok nem áll fenn, ha a rendőrhatóság az 

újabb bejelentésről nem hozott az abban megjelölt 

rendezvény betiltásáról határozatot (1989. évi III. tv. 

8. §, 14. §). 

 

9. § (1) A rendőrség határozata ellen 

fellebbezésnek helye nincs; a határozat közlésétől 

számított három napon belül a szervező kérheti az 

államigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát. 

A kérelemhez csatolni kell a rendőrség 

határozatát. 

(2) A bíróság a kérelem beérkezésétől számított 

három napon belül, nemperes eljárásban, népi 

ülnökök közreműködésével, szükség esetén a 

felek meghallgatása 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 

rendezvény bejelentésben megjelölt időpontját 

követően helyezi hatályon kívül, a rendezvény 

megtartásának tervezett új időpontjáról a 

szervezőnek a bejelentést elbíráló rendőrséget 24 

órával a rendezvény megtartását megelőzően 

tájékoztatnia kell. 
3/2013. (II. 14.) Alkotmánybírósági határozat: 

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a 

Fővárosi Törvényszék 29.Kpk.45.266/2012/2. számú 

végzése sérti az Alaptörvény VIII. cikk (1) 

bekezdésében biztosított békés gyülekezéshez való 

jogot, ezért a bírósági végzést megsemmisíti. 

2. Az Alkotmánybíróság megállapítja: az 

Alaptörvény VIII. cikk (1) bekezdéséből fakadó 

alkotmányos követelmény, hogy a gyülekezési jogról 

szóló 1989. évi III. törvény 9. §-a szerinti bírói 

felülvizsgálatnak van helye a rendőrségnek a 

rendezvény bejelentéséről hozott, hatáskör hiányát 

megállapító határozatával szemben. A bíróság a 

hatáskör hiányát megállapító rendőrhatósági 

határozat jogszerűségét és megalapozottságát 

érdemben vizsgálja. 

Bírósági Határozatok 1995. évf.  491. sz. 

határozat:  A gyülekezési jog gyakorlásával 

kapcsolatban hozott bírósági végzés ellen nincs helye 

felülvizsgálati kérelemnek [Pp. 270. § (2) bek., 271. 

§ (1) bek. e) p., 1989. évi III. tv. 9. § (2) bek.]. 

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 

magatartása a rendezvény törvényességét 

veszélyezteti, s a rend másként nem állítható 

helyre, a szervező köteles 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 

bejelentésben megjelölt befejezésének 

időpontjában kötelesek a rendezvény helyszínét 

elhagyni. 

13. § (1) A rendezvény résztevője által okozott 

kárért a károsult harmadik személlyel szemben a 

szervező a károkozóval együtt egyetemlegesen 

felelős. A szervező mentesül a felelősség alól, ha 

bizonyítja, 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 

jogát, hogy a károkozótól a kár megtérítését 

követelhesse. 
Bírósági Határozatok 2012. évf. 264. sz. határozat: 

Az a személy, aki a spontán tiltakozó tömeget rábírja 

arra, hogy egy konkrét cél érdekében a tüntetés 

helyéről egy másik helyszínre vonuljanak át és ott 

demonstráljanak, mind a rendőrség, mind a 

résztvevők számára az újabb tömeggyűlés 

szervezőjeként jelenik meg, így a gyülekezési jogról 

szóló 1989. évi III. törvény szerinti szervezőnek 

minősül, függetlenül attól, hogy ez az újabb 

demonstráció is spontán tüntetés. A szervező ebből 

eredően felel a tüntetésen a harmadik személynek 

okozott károkért. A károsult rendőrség ebben a 

jogviszonyban harmadik személynek minősül. 

Függetlenül attól, hogy az ilyen személy minősíthető-

e szervezőnek, a tömeget manipulatív módon 

erőszakos fellépésre indító személy a tömeg által 

okozott károkért a kárfelelősség általános szabályai 

szerint is felel [1989. évi III. törvény 13. § (1) 

bekezdés, 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdés, 

344. §]. 

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

(3) bekezdésében foglaltakba ütközik, vagy a 

rendezvényen a résztvevők fegyveresen, illetőleg 

felfegyverkezve 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. 
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Bírósági Határozatok 2012. évf. 81. sz. határozat: 

A békés jellegét megőrző, a rendőrség felé előre be 

nem jelentett, de előzetesen megszervezett 

rendezvény feloszlatása az 1989. évi III. törvény 14. 

§ (1) bekezdésébe ütközik (1989. évi III. törvény 2. 

§, 14. §, 75/2008. (V. 29.) AB határozat, Alkotmány 

62. §). 

 

Bírósági Határozatok 2007. évf. 104. sz. határozat: 

A betiltott rendezvény megtartására vonatkozó 

feloszlatási ok nem áll fenn, ha a rendőrhatóság az 

újabb bejelentésről nem hozott az abban megjelölt 

rendezvény betiltásáról határozatot (1989. évi III. tv. 

8. §, 14. §). 

 
 

Elvi Bírósági Határozatok 2010. évf. 2276. sz. 

határozat: A gyülekezési jog hatálya alá tartozó 

rendezvény akkor oszlatható fel, ha a rendezvény 

elveszti békés jellegét, továbbá akkor is, ha a 

résztvevők erőszak alkalmazása céljából élet 

kioltására alkalmas eszközöket tartanak maguknál 

(1989. évi III. törvény 14-15. §). 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

15. § E törvény alkalmazásában 

a) közterület: a mindenki számára korlátozás 

nélkül igénybevehető terület, út, utca, tér; 

b) fegyveresen jelenik meg a rendezvényen az, 

aki lőfegyvert vagy robbanóanyagot tart magánál, 

felfegyverkezve 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 

gyakorlásának feltételeit és módját a szolgálati 

szabályzat határozza 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 

családtagjaiknak 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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2. Kivonatok a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényből 
 

*** 

Az egyesülési, a gyülekezési szabadság, 

valamint a választási gyűlésen való részvétel 

jogának megsértése 

217. § Aki mást egyesülési vagy gyülekezési 

jogának gyakorlásában, valamint választási 

gyűlésen való részvételében erőszakkal vagy 

fenyegetéssel akadályoz, bűntett miatt három évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 

*** 

 

459. § (1) E törvény alkalmazásában 

…….. 

24. nyilvános rendezvény: a gyülekezési jogról 

szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény, 

továbbá az olyan rendezvény, amely mindenki 

számára azonos feltételek mellett nyitva áll; 

………. 

26. személy elleni erőszakos bűncselekmény: 

………. 

f) a lelkiismeret és vallásszabadság megsértése 

(215. §), a közösség tagja elleni erőszak [216. § 

(2)-(3) bekezdés], az egyesülési, a gyülekezési 

szabadság, valamint a választási gyűlésen való 

részvétel jogának megsértése (217. §), 

 

*** 
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3. Kivonatok a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényből 
 

*** 

29. § (1) E törvény eltérő rendelkezésének 

hiányában 

………. 

(2) E törvény alkalmazásában: 

………. 

e) nyilvános rendezvény a gyülekezési jogról 

szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény, 

továbbá az olyan rendezvény, amely mindenki 

számára azonos feltételek mellett látogatható. 

 

*** 

124. Rendzavarás 

169. § (1) Aki 

a) verekszik, továbbá aki mást verekedésre 

felhív, 

b) rendzavarás vagy garázdaság esetén a 

hatóság vagy az eljáró hivatalos személy 

intézkedésével szemben engedetlenséget tanúsít, 

c) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá 

tartozó rendezvényen vagy a sportrendezvények 

biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá 

tartozó sportrendezvényen az arcát olyan módon 

eltakarva jelenik meg vagy tartózkodik, amely 

alkalmas arra, hogy meghiúsítsa a személyének a 

hatóság vagy az eljáró hivatalos személy által 

történő azonosítását, 

szabálysértést követ el. 

(2) Aki nyilvános rendezvényen 

a) lőfegyvert vagy robbanóanyagot, illetve az 

élet kioltására vagy testi sértés okozására alkalmas 

eszközt tartva magánál jelenik meg, 

b) a rendező szerv, illetve a rendőrség 

biztonságra vonatkozó felhívásának, 

rendelkezésének nem tesz eleget, 

szabálysértést követ el. 

*** 

143. Gyülekezési joggal visszaélés 

189. § (1) Aki 

a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá 

tartozó, szervezetten megvalósuló rendezvényt 

bejelentési kötelezettsége elmulasztásával szervez, 

b) rendezvényt annak ellenére szervez, hogy a 

rendezvény megtartását a rendőrség a gyülekezési 

jogról szóló törvény alapján megtiltotta, 

c) a rendőrség által tudomásul vett 

bejelentésben megjelölttől eltérő helyszínre, 

útvonalra vagy időpontra szervezi a rendezvényt, 

vagy a résztvevőket a bejelentésben megjelölt 

helyszíntől, útvonaltól vagy időponttól való 

eltérésre hívja fel, 

szabálysértést követ el. 

(2) Aki a gyülekezési jogról szóló törvény erre 

vonatkozó rendelkezését megsértve a tervezett új 

időpontról való előzetes tájékoztatás nélkül 

szervez rendezvényt, szabálysértést követ el. 

(3) Aki 

a) a rendezvény szervezésével összefüggő 

bejelentési kötelezettségét a gyülekezési jogról 

szóló törvényben erre meghatározott határidő 

megsértésével teljesíti, 

b) a gyülekezési jogról szóló törvényben foglalt 

tájékoztatási kötelezettségét a határidő 

megsértésével teljesíti, 

szabálysértést követ el. 

(4) Nem valósul meg szabálysértés az (1) 

bekezdés c) pontja alapján, ha a rendőrség által 

tudomásul vett bejelentésben megjelölt 

helyszíntől, útvonaltól vagy időponttól való 

eltérésre a rendezvény megtartásától független 

külső ok miatt kerül sor. 

(5) Nem valósul meg szabálysértés a (3) 

bekezdés a) pontja alapján, ha a gyülekezési 

jogról szóló törvényben meghatározott határidő 

megsértésével, de a rendezvény szervezésének 

megkezdését követően haladéktalanul olyan 

rendezvény szervezését jelentik be, amelynek 

célja a résztvevők véleményének egy, a 

bejelentéshez képest három napon belül, előre 

nem láthatóan bekövetkezett vagy nyilvánosságra 

került eseménnyel összefüggő kinyilvánítása. 

(6) Az (1)-(5) bekezdésben meghatározott 

szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség 

hatáskörébe tartozik. 

144. Az egyesülési, a gyülekezési szabadság, 

valamint a választási gyűlésen való részvétel 

jogának megsértése 

190. § (1) Aki mást egyesülési vagy gyülekezési 

jogának gyakorlásában, valamint a választási 

gyűlésen való részvételében jogtalanul akadályoz, 

szabálysértést követ el. 
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 

szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség 

hatáskörébe tartozik. 

 

*** 

4. A rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos rendőri feladatokról szóló 15/1990. 

(V. 14.) BM rendelet 
 

A rendőrségről szóló 39/1974. (XI. 1.) MT 

rendelet 15. §-ában kapott felhatalmazás alapjában 

az alábbiakat rendelem: 

1. § A rendelet hatálya a gyülekezési jogról 

szóló 1989. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Törvény) szerinti rendezvényekre terjed ki. 

2. § (1) A közterületen tartandó rendezvény (a 

továbbiakban: bejelentéshez kötött rendezvény) 

megtartására vonatkozó bejelentés elbírálására a 

rendezvény helye szerint illetékes 

rendőrkapitányság, a fővárosban a Budapesti 

Rendőr-főkapitányság vezetője (a továbbiakban: 

vezető) jogosult. 

(2) Az illetékes vezetők jogkörüket akkor is 

önállóan gyakorolják, ha a rendezvény helyszíne 

több rendőrkapitványság működési területét érinti. 

(3) A döntés előkészítését és az ezzel 

összefüggő ügyintézői feladatokat a 

rendőrkapitányságokon a közrendvédelmi szerv 

(osztály, alosztály, csoport), a fővárosban a 

Budapesti Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi 

Osztálya (a továbbiakban: közrendvédelmi szerv) 

végzi. 

(4) A személyesen benyújtott bejelentés 

átvétele, a szóbeli bejelentés jegyzőkönyvbe 

foglalása, hivatali munkaidő alatt a 

közrendvédelmi szerv, egyébként a 

rendőrkapitányság ügyeleti szolgálata, a 

fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányság 

Központi Ügyeleti Osztálya feladata. 

(5) A távirati úton, illetve levélben, telefaxon, 

telexen érkezett bejelentést írásbeli bejelentésnek 

kell tekinteni. 

(6) A személyesen és írásban benyújtott 

bejelentésről az átvevő rendőri szerv két 

példányban igazolást állít ki. Ebből egy példányt a 

bejelentést benyújtónak átad, egy példányt pedig a 

bejelentéshez csatol. A szóban tett bejelentést az 

arról készült jegyzőkönyv igazolja, melynek egy 

példányát a bejelentőnek kell átadni, aki az 

átvételt a rendőrségi példányon aláírásával 

igazolja. A bejelentés idejét a felvett jegyzőkönyv, 

illetve a kiállított igazolás a nap és az óra pontos 

megjelölésével tartalmazza. 

3. § (1) A rendőrség csak a Törvény 7. §-ában 

előírt adatokat igényelheti. Ha a bejelentés azokat 

nem vagy hiányosan tartalmazza, akkor a 

közrendvédelmi szerv - a személyesen benyújtott 

vagy szóban tett bejelentés esetén az átvevő, 

illetve a bejelentést felvevő rendőri szerv - hívja 

fel a szervező figyelmét, határidő megjelölésével, 

a hiány pótlására. Postán érkezett bejelentés 

esetén - a rendezvény tervezett időpontjától 

függően - a hiánypótlásra való felhívás írásban, 

postai úton vagy közvetlen megkereséssel 

történik. A felhívás másodpéldányát, illetve a 

megkeresésről szóló feljegyzést az ügyirathoz kell 

csatolni. 

(2) A személyesen benyújtott bejelentés 

hiánypótlását a szervező helyben, azonnal 

elvégezheti. Ha a hiány helyben nem pótolható - 

szóbeli és írásos bejelentésnél egyaránt - a 

hiánypótlásra történt felhívást és a megjelölt 

határidőt jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

(3) Hiánypótlásra legkorábbi határidőként a 

rendezvény megtartásának tervezett időpontját 

megelőző harmadik nap jelölhető meg. 

(4) Ha a szervező az (1) bekezdés szerinti 

hiánypótlást a megjelölt határidőn belül elvégzi, a 

bejelentést időben és szabályszerűnek kell 

tekinteni. Ha a hiányt határidőre nem pótolja, a 

vezető a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. 

4. § (1) A rendőri szervhez beérkezett 

bejelentést azonnal át kell adni az illetékes 

közrendvédelmi szerv vezetőjének, 

akadályoztatása esetén helyettesének vagy 

megbízottjának. 

(2) A közrendvédelmi szerv vezetője, a 

bejelentés beérkezését a vezetőnek haladéktalanul, 

szóban jelenti. 

(3) A közrendvédelmi szerv vezetője a 

bejelentés tartalmi vizsgálatát követően: 

a) megállapítja, hogy a bejelentés tartalmazza-e 

a Törvény 7. §-ában felsorolt adatokat, illetve 

azok pótlására történt-e felhívás. Ha szükséges, a 

hiány pótlására intézkedik, 

b) a bejelentésről írásban, távbeszélőn, telefaxon 

vagy távgépírón tájékoztatja azoknak a szolgálati 

ágaknak a vezetőit, akiknek szakvéleménye 

szükséges annak eldöntéséhez, hogy a tervezett 

rendezvény megtartása nem ütközik-e a Törvény 

valamelyik rendelkezésébe, illetőleg nem 

szükséges-e a Törvény 8. §-a (1) bekezdésének 

alkalmazása. 
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(4) A megkeresett szervek vezetői a rendezvény 

megtartásával kapcsolatos szakvéleményeket a 

lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 24 órán 

belül, írásban közlik a közbiztonsági szerv 

vezetőjével. 

(5) A közrendvédelmi szerv - figyelemmel a 

Törvény 8. §-ára - tájékozódik, hogy a bejelentett 

rendezvény tervezett ideje és helye nem 

veszélyezteti-e súlyosan népképviseleti szerv, 

vagy bíróság zavartalan működését, illetőleg nem 

jár-e a közlekedés rendjének aránytalan 

sérelmével. Az esetleges megtiltást megalapozó 

körülményre hívja fel a szervező figyelmét és 

tájékoztassa, hogy ez a hely vagy időpont 

megváltoztatásával elhárítható. 

(6) Ha a szervezők által tervezett rendezői 

létszámot a közrendvédelmi szerv kevésnek tartja, 

- tájékoztató jelleggel - erre felhívja a szervező 

figyelmét, és azt az egyeztetésről készült 

jegyzőkönyvbe foglalja. 

5. § (1) A közrendvédelmi szerv vezetője a 

bejelentést a szakvéleményekkel, a 4. § (5) 

bekezdésében meghatározott adatokkal, a 

szervezőkkel folytatott egyeztetésről készült 

jegyzőkönyvekkel és egyéb iratokkal döntés 

végett haladéktalanul a vezető elé terjeszti. A 

vezető a bejelentés beérkezését követően 48 órán 

belül dönt a rendezvény esetleges megtiltása 

kérdésében, illetve állást foglal, hogy a 

rendezvény megtartása a Törvény 

rendelkezéseinek megfelel-e. 

(2) A bejelentéshez kötött rendezvény 

megtiltásáról a vezető államigazgatási 

határozatban dönt. A határozat indoklási részének 

minden esetben tartalmaznia kell a rendezvény 

megtiltásának törvényen alapuló konkrét okát. 

(3) A határozatot a hatósághoz történt 

beérkezéstől számított 72 órán belül saját 

kézbesítő útján, az erre vonatkozó jogszabály 

szerint kell kézbesíteni. Az irat kézbesíthető - a 

bejelentésben megjelölt - a szervezők 

képviseletére jogosult személynek, távollétében a 

rendező szerv vagy a rendezők bármelyikének. 

6. § (1) Ha a bejelentésből megállapítható, hogy 

a tervezett rendezvény bejelentése, megtartása a 

Törvény rendelkezéseibe ütközik, de előzetesen 

nem tiltható meg, a rendőrség a szervezőt erre 

írásban figyelmezteti. 

(2) Ha a bejelentésből, vagy más módon 

egyértelműen megállapítható, hogy a tervezett 

rendezvény a Törvény 2. § (3) bekezdésében 

foglaltakba fog ütközni, vagy a rendezvényen a 

résztvevők fegyveresen, illetőleg felfegyverkezve 

fognak megjelenni, vagy a rendezvényt a 

bejelentésnek a Törvény 7. § a) és b) pontjai 

követelményeinek megfelelő tartalmától eltérően 

fogják megtartani, a figyelmeztetésnek 

tartalmaznia kell a jogkövetkezményekre - az 

esetleges feloszlatásra - vonatkozó felhívást is. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott 

jogkövetkezményekre való figyelmeztetést a 

vezető nemcsak a szervezővel közli, hanem a 

helyileg szokásos módon (pl. a tömegtájékoztatási 

eszközöket is igénybe véve) nyilvánosságra is 

hozza. Igy jár el akkor is, ha a rendezvényre 

várhatóan nagy létszámú résztvevő készül, de 

annak megtartását - a bejelentésben megjelölt 

helyszínen, vagy időben - megtiltotta. 

7. § (1) A rendezvény megtiltásáról szóló 

határozat egy példányát a közrendvédelmi szerv 

eljuttatja, illetve átadja a közrend és közbiztonság 

fenntartásában közreműködő rendőri ágak 

vezetőinek is. A fővárosban a közrendvédelmi 

szerv vezetője a rendezvény megtiltásáról szóban 

a rendezvénnyel érintett kerületi 

rendőrkapitányságok vezetőjét is értesíti. A 

vezetőket azokról a bejelentésekről is tájékoztatja, 

amelyek nem felelnek meg a rendezvény előzetes 

bejelentésére, szervezésére vonatkozó törvényi 

feltételeknek. 

(2) A rendőrkapitányság vezetői a rendezvény 

tudomásul vételét vagy megtiltását, illetve a 

Törvény rendelkezéseibe ütköző rendezvény 

bejelentését a rendőr-főkapitányság vezetőjének 

jelentik. 

(3) Ha bármely rendőri szerv tudomására jut, 

hogy bejelentéshez kötött rendezvényt bejelentés 

nélkül, a rendezvényt megtiltó határozat ellenére, 

vagy a bejelentéstől eltérő módon szerveznek, a 

rendezvény (tervezett) helye szerint illetékes 

közrendvédelmi szerv vezetőjét azonnal értesíti. A 

közrendvédelmi szerv vezetője az információt 

azonnal jelenti a vezetőnek, egyidejűleg értesíti a 

7. § (1) bekezdésében meghatározott szervek 

vezetőit. 

8. § A rendezvény megtiltásáról szóló határozat 

bírósági felülvizsgálata során, valamint a 

feloszlatás jogellenességének megállapítása iránt 

indított perben, ha a bíróság szükségesnek tartja a 

felek meghallgatását, a rendőrséget a vezető által 

kijelölt személy képviseli. 

9. § (1) A vezető hatáskörébe tartozik a 

rendőrség rendezvényen jelenlévő képviselőjének 

(a továbbiakban: rendbiztos) és a biztosítás 

parancsnokának kijelölése. A vezető döntése 

alapján a két feladatkört egy személy is elláthatja. 
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A területileg illetékes rendőrhatóságot a Törvény 

hatálya alá tartozó rendezvényen a rendbiztos 

képviseli. 

 (2) Rendbiztost kell kijelölni minden olyan 

rendezvényre, melyen a szervezők a rend 

fenntartásához a rendőrség közreműködését 

kérték. A rendbiztos - a magánlakásban 

megtartásra kerülő rendezvények kivételével - 

más esetekben is kijelölhető. 

10. § (1) A közrendvédelmi szerv a bejelentés 

tudomásul vételéről értesíti: 

a) a 7. § (1) bekezdésében meghatározott 

szervek vezetőit; 

b) ha a tudomásul vett rendezvény közúton 

kerül megtartásra, a közút kezelőjét a rendezvény 

helyének és időpontjának megjelölésével; 

c) a fővárosban a rendezvény által érintett 

rendőrkapitányság vezetőjét. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítések 

végrehajtásáról a közbiztonsági szerv feljegyzést 

készít. 

11. § A Törvény 9. §-ának (3) bekezdésében 

foglalt esetben a közbiztonsági szerv a rendezvény 

új időpontjáról haladéktalanul értesíti a 7. § (1) 

bekezdésében meghatározott szervek vezetőit, 

illetve ha a rendezvényt közúton tartják, a közút 

kezelőjét. 

12. § A rendbiztos köteles: 

a) a rendezvényt megelőzően felvenni a 

kapcsolatot a szervezőkkel és tájékozódni, hogy a 

rend fenntartása érdekében milyen intézkedéseket 

tettek, illetve terveznek; 

b) a szervezőkkel egyeztetni a rendezvény 

rendjének biztosításában kérésükre közreműködő 

rendőri (és együttműködő) erők feladatát, 

tevékenységét, illetve a rendezőkkel való 

együttműködés formáit; 

c) a rendezvény rendőri biztosítási tervének 

elkészítésében közreműködni; 

d) a rendezvényen jelen lenni és a szervezők 

kérésére a rend fenntartásában közreműködni, a 

rendezvényt megzavaró személyeket személyesen 

vagy a biztosításra kivezényelt, illetve helyszínre 

hívott rendőri és együttműködő erők bevonásával 

eltávolítani; 

e) figyelemmel kísérni a rendezvény 

törvényességét, továbbá bejelentéshez kötött 

rendezvény esetén azt is, hogy a megtartásra a 

bejelentésben foglaltaknak megfelelően kerül-e 

sor; 

f) a rendezvény résztvevőinek törvényességet 

veszélyeztető magatartása estén a szervező 

figyelmét felhívni törvényi kötelezettségére, 

illetve a szervező javaslatára, kérésére vagy a 

biztosítás parancsnokának utasítására rendőri 

intézkedésekkel közreműködni a rend 

helyreállításában; 

g) együttműködni a rendezvény biztosítására 

helyszínre vezényelt rendőri és együttműködő 

erők parancsnokával; 

h) soron kívül jelentést tenni a biztosítás 

parancsnokának, a szerv vezetőjének, illetve a 

rendőrkapitányság (Budapesten a rendőr-

főkapitányság) ügyeletének minden olyan 

eseményről, amely a rendezvény feloszlatásához, 

a közlekedés rendjének biztosításához rendőri 

erők helyszínre irányítását teszi szükségessé; 

i) a rendezvényt követően észrevételeiről, 

intézkedéseiről írásos jelentést készíteni. 

13. § (1) Bejelentéshez kötött rendezvény 

biztosítására, a közlekedés rendjének 

fenntartására, esetleges feloszlatására a biztosítás 

parancsnoka tervet készít, melyet a vezető hagy 

jóvá. A terv tartalmazza azt is, hogy a szervezők 

kérésére a rendezvény rendjének fenntartásában 

milyen erők, milyen formában működjenek közre. 

(2) Tervet kell készíteni a nagyobb tömegek 

részvételével középületekben tartott - bejelentési 

kötelezettség alá nem tartozó - rendezvényeken a 

szervezők kérésére a rend fenntartásában részt 

vevő rendőri erők feladataira, tevékenységére is. 

14. § A rendezvény a Törvény 12. § (2) 

bekezdésében meghatározott tilalomba ütközik, ha 

a rendezvényen akár egy személy is fegyveresen 

vagy felfegyverkezve jelenik meg. 

15. § (1) Ha a rendbiztos a rendezvényen 

megállapítja, hogy a gyülekezési jog gyakorlása 

törvénysértő és a rendőrséget feloszlatási 

kötelezettség terheli, azt jelenti a vezetőnek. A 

rendezvény feloszlatására, illetve a rendőri 

karhatalmi feladatok megkezdésére a vezető ad 

parancsot. 

(2) A törvénybe ütköző rendezvény a feloszlatás 

szempontjából egy megítélés alá esik a bejelentés 

nélkül tartott rendezvénnyel. 

(3) A rendőrség a rendezvény feloszlatásakor jól 

hallható módon - hangosbeszélőn - figyelmezteti a 

résztvevőket, hogy ha nem hagynak fel a 

törvénysértő magatartásukkal, illetőleg a 

helyszínről önként nem távoznak el, akkor a 

rendőrség - akár kényszerítő eszköz 

igénybevételével is - szétoszlatja a rendezvényt. A 

rendőrség azt is közli, hogy a rendezvény 

helyszínét milyen irányban hagyják el. Ha a 

figyelmeztetés nem vezet eredményre, azt kétszer 

meg kell ismételni. 

(4) A tömeg oszlatására - a rendőri kényszerítő 

eszközök alkalmazására - akkor kerülhet sor, ha a 
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felszólítás és a további két alkalommal 

megismételt figyelmeztetés ellenére a tömeg nem 

oszlik szét. 

(5) A rendezvény feloszlatása során, ha a tömeg 

magatartására figyelemmel erre lehetőség van, a 

rendőrség első intézkedésként igazoltatásokat 

foganatosít és azokról igazoltató lapokat állít ki. A 

tömegoszlatás tényleges megkezdésére akkor 

kerülhet sor, ha a tömeg a felszólításnak, illetve az 

igazoltatások ellenére nem oszlik szét. A 

tömegoszlatást a karhatalmi feladatokra 

vonatkozó előírások szerint kell végrehajtani. 

16. § A rendőrség képviselője a Törvény 12. §-

ának (3) bekezdése alapján a bejelentéshez nem 

kötött rendezvényen is jelen lehet, a szervező 

kérésére a rendezvény rendjének biztosításában 

közreműködik és intézkedik a rendezvényt 

megzavaró személy eltávolításáról. Az ilyen 

rendezvény feloszlatására is intézkedhet. 

17. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép 

hatályba. 
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5. A rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 

5.) Korm. rendelet a módosításokkal egységes szerkezetben 
 

A Kormány a rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 100. §-a 

(1) bekezdésének e) pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § A rendőrség - mint közhatalmi 

jogosítványokkal és kötelezettségekkel felruházott 

fegyveres rendvédelmi szerv - jogszabályban 

meghatározott feladatai kivételével - az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

46. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - 

kizárólag az alábbi szolgáltatások nyújtására, 

írásban szerződhet: 

a) a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. 

törvény (a továbbiakban: Gytv.) hatálya alá nem 

tartozó, közterületen tartott rendezvények 

közrendvédelmi biztosítása; 

b) a rendezvény szervezőjének külön igénye 

alapján a Gytv. hatálya alá tartozó rendezvények 

biztosításában való közreműködés; 

c) a nem közterületen tartott rendezvények 

közrendvédelmi biztosítása; 

d) a nem közterületnek minősülő helyek, 

objektumok biztosítása, tűzszerészeti átvizsgálása; 

e) a lőfegyver, lőszer vagy lőszerelem rendőrség 

által történő tárolása; 

f) a sportrendezvények biztonságáról szóló 

kormányrendeletben meghatározott feltételek 

alapján sportrendezvények biztosítása; 

g) a sportrendezvénnyel közvetlenül össze nem 

függő esetekben a nemzetközi sportági 

szakszövetség vezetőinek, illetve a külföldi 

válogatott sportolók és csapatok kísérése, az 

útvonal biztosítása; 

h) a létesítmény biztonsága érdekében technikai 

ellenőrzést alkalmazó, a be- és kilépésre 

szabályozott körülmények mellett lehetőséget 

biztosító védelmi rendszer felülvizsgálata és 

időszakos ellenőrzése. 

2. § Nem nyújtható olyan szolgáltatás, amely a 

rendőrség 

a) közhatalmi jogosítványai alkalmazásának, 

illetőleg kötelezettségei teljesítésének 

jogszabályban meghatározott céljával nem fér 

össze, mások zaklatására, jogaik és törvényes 

érdekeik csorbítására vagy illetéktelen előnyök 

szerzésére vezetne; 

b) jogszabályban meghatározott feladatainak 

pártatlan és befolyásmentes ellátását veszélyezteti; 

c) engedélyezési, illetőleg ellenőrzési 

hatáskörébe tartozik, az 1. § e) pontjában foglalt 

szolgáltatás kivételével. 

3. § (1) Tilos szerződést kötni 

a) politikai pártok rendezvényei biztosítására, 

illetőleg az abban való közreműködésre; 

b) olyan természetes személlyel, továbbá a 

polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti 

gazdálkodó szervezettel, aki vagy amelynek tagja, 

vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja a 

Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója a 

rendőri szerv vezetőjének; 

c) olyan, a polgári perrendtartásról szóló 

törvény szerinti gazdálkodó szervezettel, amelynél 

a rendőri szerv vezetője tag, vezető tisztségviselő 

vagy felügyelő bizottsági tag. 

(2) A rendőrség a szerződési ajánlatot indokolás 

nélkül visszautasíthatja. 

4. § (1) A szerződés a rendőrség jogszabályban 

foglalt feladatai ellátását nem akadályozhatja. 

(2) A szolgáltatás írásban kötött megállapodás 

alapján, a szabadideje terhére önként jelentkezővel 

is elvégeztethető. Ebben az esetben a 

munkavégzés nem minősül túlszolgálatnak, 

illetőleg túlmunkának. 

(3) A szolgáltatást szabadidejében végző a (2) 

bekezdés szerinti megállapodásban meghatározott 

díjazásra jogosult. 

5. § (1) Az 1. § a)-g) pontja szerinti szolgáltatás 

díjára a felek megállapodása az irányadó, amely 

azonban nem lehet kevesebb a szolgáltatás 

önköltségénél. 

(2) Az 1. § h) pontja szerinti szolgáltatás díja 

megegyezik a szolgáltatás önköltségével. 

6. § A rendőrség részéről a szolgáltatás 

teljesítésében közreműködő személy tevékenysége 

szolgálati, köztisztviselői vagy közalkalmazotti 

jogviszonyban végzett tevékenységnek minősül, 

intézkedési kötelezettsége és jogosultsága a 

jogszabályban meghatározott feltételek 

bekövetkezése esetén terheli, illetőleg illeti meg. 

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. 

napon lép hatályba. 
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2. ORSZÁGOS  ÉS  HELYI  NÉPSZAVAZÁS , ALÁÍRÁSGYŰJTÉS, PETÍCIÓ,  DÖNTÉS  

KEZDEMÉNYEZÉSE 

 

6. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglaltan

Alkotmányos alapelv, hogy a hatalom birtokosa 

a nép. Hatalmát az Alaptörvény keretei között, 

elsősorban választott képviselői útján gyakorolja. 

A demokratikus 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 közösségét is megilletik. 

Ezekre az elvi alapokra figyelemmel, az 

Alaptörvény 8. cikkének és 31. cikk (2) 

bekezdésének végrehajtására az Országgyűlés a 

következő törvényt alkotja: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

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

eljárásokra 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 

törvényben szabályozott eljárásokkal kapcsolatos 

jogszabályok 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 

képviselők választásán választó lehet, 

b) párt, 

c) a nem párt jogállású egyesület (a 

továbbiakban: egyéb egyesület) a létesítő 

okiratában meghatározott céllal összefüggő 

kérdésben 

szervezhet. 

(2) Egy kezdeményezésnek több szervezője is 

lehet. Ebben az esetben a szervezők egy személyt 

jelölnek ki a választási szervekkel való 

kapcsolattartásra. 

2. A népszavazásra javasolt kérdés 

benyújtása 

3. § (1) A szervezőnek a népszavazásra javasolt 

kérdést, az aláírásgyűjtés 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 

benyújtásakor a nevét, lakcímét és személyi 

azonosítóját, ennek hiányában a magyar 

állampolgárságát igazoló okirata számát közli a 

Nemzeti Választási Bizottsággal. 

(4) Az egyéb egyesület a létesítő okiratát is 

csatolja 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 

harminc választópolgár támogató aláírásával 

ellátva kell benyújtani. 

(2) A támogató aláírások gyűjtését megelőzően 

a szervezőnek az adatkezelést az adatvédelmi 

nyilvántartásba be kell jelentenie. 

(3) A támogató választópolgár aláírására a 15. § 

(2) és (3) bekezdését kell alkalmazni. 

(4) A Nemzeti Választási Iroda a központi 

névjegyzékben ellenőrzi a szervező és a támogató 

választópolgárok választójogát. 

(5) A támogató választópolgárok számának 

megállapításakor a magánszemély szervezőt is 

figyelembe 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) Nem nyújtható be azonos tárgyú kérdés 

azt követően, ha 

a) a Nemzeti Választási Bizottság 22. § (3) 

bekezdése szerinti jogerős határozata megállapítja, 

hogy az érvényes aláírások száma legalább 

kétszázezer, 

aa) a népszavazás elrendelésének elutasításáról 

szóló határozat jogerőre emelkedéséig, 

ab) a népszavazás megtartásáig, vagy 

ac) a 31. § (2) bekezdése szerinti időszak 

lejártáig, 

b) az Országgyűlés az Alaptörvény 8. cikk (1) 

bekezdés második mondata alapján a népszavazást 

jogerősen elrendelte, 

ba) a népszavazás megtartásáig, vagy 

bb) a 31. § (2) bekezdése szerinti időszak 

lejártáig. 

(2) A szervező által népszavazásra javasolt 

kérdés benyújtását követően a köztársasági elnök 

és a Kormány nem nyújthat be azonos tárgyú 

kérdést 

a) a Nemzeti Választási Iroda elnökének a 10. § 

(1) bekezdése szerinti elutasító döntését követő 

tizenhat napon belül, ha az ismételt benyújtásra 

nem kerül sor, 

b) a kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntéssel 

szembeni felülvizsgálati kérelem benyújtási 

határidejének 29. § (1) bekezdésében 

meghatározott lejártáig, ha a kérdés hitelesítését 

megtagadó döntéssel szemben felülvizsgálati 

kérelmet nem nyújtottak be, 

c) a Kúria 

ca) a Nemzeti Választási Bizottság hitelesítést 

megtagadó döntését helybenhagyó, vagy az ellene 

benyújtott felülvizsgálati kérelmet érdemi 

vizsgálat nélkül elutasító, vagy 

cb) a Nemzeti Választási Bizottság hitelesítő 

döntését megváltoztató 

határozatának a 30. § (3) bekezdésében foglaltak 

szerint a Magyar Közlönyben való közzétételt 

követő nap 0 óráig, ha a kérdés hitelesítésével 

kapcsolatos döntéssel szemben felülvizsgálati 

kérelmet nyújtottak be, 

d) a népszavazási kezdeményezés 

visszavonásáig, 

e) az aláírásgyűjtő ívek benyújtására 

rendelkezésre álló határidő eredménytelen 

elteltéig, 

f) a népszavazás elrendelésének elutasításáról 

szóló határozat jogerőre emelkedéséig, 

g) a népszavazás megtartásáig, vagy 

h) a 31. § (2) bekezdése szerinti időszak 

lejártáig. 

(3) Két kérdés abban az esetben tekintendő 

azonos tárgyúnak, ha azok - akár részben - azonos 

vagy egymást kizáró kötelezettséget rónának az 

Országgyűlésre. 

9. § (1) A népszavazásra javasolt kérdést úgy 

kell megfogalmazni, hogy arra egyértelműen 

lehessen válaszolni, továbbá a népszavazás 

eredménye alapján az Országgyűlés el tudja 

dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, 

és ha igen, milyen jogalkotásra köteles. 

(2) A népszavazásra javasolt kérdés nem 

tartalmazhat szeméremsértő vagy más módon 

megbotránkoztató kifejezést. 

3. A kérdés hitelesítése 

10. § (1) Ha a kezdeményezés az országos 

népszavazás 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 

határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs, de a 

szervező a kérdést ismételten benyújthatja. Az 

ismételten benyújtott kérdés hitelesítését a 

Nemzeti Választási 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 követő tizenöt napon belül nyújtja be 

ismételten, a 8. § alkalmazásában az első 

benyújtás időpontját kell a kérdés benyújtása 

időpontjának tekinteni. 

11. § (1) A Nemzeti Választási Bizottság a 

kérdés hitelesítéséről vagy annak megtagadásáról 

a benyújtásától számított harminc napon belül 

dönt. A Nemzeti Választási Bizottság a kérdést 

akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, 

valamint az e törvényben a kérdéssel szemben 
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támasztott követelményeknek megfelel. A 

szervező által benyújtott kérdés csak abban az 

esetben hitelesíthető, ha az aláírásgyűjtő ív is 

megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak. 

(2) A Nemzeti Választási Bizottság a kérdést 

hitelesítő határozatában dönt a 8. § (3) 

bekezdésében meghatározott körülmény 

fennállásáról. 

(3) Ha a 8. § (3) bekezdésében meghatározott 

körülmény a kérdés hitelesítését követően 

következik be, a szervezőt a Nemzeti Választási 

Iroda az erről rendelkező jogerős határozat 

megküldésével haladéktalanul írásban tájékoztatja. 

(4) A Nemzeti Választási Iroda a 

választópolgárokat az azonos tárgyú kérdésekről a 

választások hivatalos honlapján haladéktalanul 

tájékoztatja. E tájékoztatás tartalmazza 

a) az azonos tárgyú kérdés jogerős 

hitelesítésének időpontját, 

b) az azonos tárgyú kérdést tartalmazó 

aláírásgyűjtő ívek 19. § (1) bekezdése szerinti 

benyújtásának időpontját, 

c) az azonos tárgyú kérdést tartalmazó - a 19. § 

(1) bekezdése alapján benyújtott - aláírásgyűjtő 

íveken szereplő aláírások ellenőrzésének a 22. § 

(3) bekezdése szerinti jogerős eredményét, 

d) az azonos tárgyú népszavazási 

kezdeményezésekben az Alaptörvény 8. cikk (1) 

bekezdés második mondata alapján népszavazást 

jogerősen elrendelő országgyűlési döntés 

időpontját, 

e) az azonos tárgyú népszavazási 

kezdeményezésekben az Alaptörvény 8. cikk (1) 

bekezdés második mondata alapján népszavazást 

el nem rendelő országgyűlési döntés időpontját, 

illetve 

f) a 19/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján 

felfüggesztett és a 19/C. § (1) bekezdése alapján 

szüneteltetett népszavazási kezdeményezéseket. 

(5) Ha a Nemzeti Választási Bizottság a 22. § 

(3) bekezdése szerinti jogerős határozata 

megállapítja, hogy az érvényes aláírások száma 

legalább kétszázezer, vagy az Országgyűlés az 

Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdés második 

mondata alapján a népszavazást jogerősen 

elrendelte, azonos tárgyú kérdés nem hitelesíthető. 

12. § Ha a kérdés szeméremsértő vagy más 

módon megbotránkoztató kifejezést tartalmaz, a 

Nemzeti 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 

hitelesítésének megtagadásáról - beleértve a 

kezdeményezés visszautasításáról - szóló 

határozatáról a Magyar Közlönyben közleményt 

tesz közzé, amely tartalmazza 

a) a határozat számát, 

b) a hitelesítés megtagadásának tényét, valamint 

c) tájékoztatást arról, hogy a határozat 

megtekinthető a választások hivatalos honlapján. 

(3) A Nemzeti Választási Bizottság a kérdés 

hitelesítéséről vagy annak megtagadásáról - 

beleértve a kezdeményezés visszautasításáról - 

szóló határozatát annak meghozatala napján 

közzéteszi a választások hivatalos honlapján. 

14. § (1) Ha a kérdést hitelesítő döntés elleni 

jogorvoslati határidő eredménytelenül eltelt vagy 

jogorvoslat esetén a Kúria a hitelesítő határozatot 

helybenhagyó, a hitelesítő határozat elleni 

felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül 

elutasító vagy a kérdést hitelesítő döntését a 

Magyar Közlönyben közzétette, a Nemzeti 

Választási Iroda az igénylését követően 

haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül átadja 

a szervező részére az általa igényelt mennyiségű, a 

hitelesített kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet. A 

Nemzeti Választási Iroda valamennyi 

aláírásgyűjtő ívet egyedi azonosítóval lát el. 

(2) A szervező az aláírásgyűjtésre rendelkezésre 

álló időszakban bármikor igényelhet további 

aláírásgyűjtő íveket. 

(3) Az aláírásgyűjtő íven a Nemzeti Választási 

Iroda feltünteti a népszavazásra javasolt kérdést. 

(4) A Nemzeti Választási Bizottság elnöke a 

köztársasági elnök vagy a Kormány által 

benyújtott kérdés hitelesítéséről a kérdést 

hitelesítő döntés elleni jogorvoslati határidő 

eredménytelen elteltét - jogorvoslat esetén a Kúria 

hitelesítő határozatot helybenhagyó, a hitelesítő 

határozat elleni felülvizsgálati kérelmet érdemi 

vizsgálat nélkül elutasító vagy a kérdést hitelesítő 

döntésének a Magyar Közlönyben való 

közzétételét - követő öt napon belül tájékoztatja az 

Országgyűlés elnökét. 

4. Az aláírásgyűjtés 

15. § (1) Országos népszavazás elrendelésére 

irányuló választópolgári kezdeményezést a 

Nemzeti Választási Iroda által kiadott 

aláírásgyűjtő íven lehet támogatni. A támogató 

aláírás nem vonható vissza. 

(2) Az aláírásgyűjtő ívre rá kell vezetni az 

aláírást adó választópolgár olvasható családi és 

utónevét, személyi azonosítóját vagy a személyi 
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azonosítóval nem rendelkező választópolgár 

magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

számát, valamint az anyja nevét. Az aláírásgyűjtő 

ívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. 

A választópolgár adatainak a kérdéssel azonos 

oldalon kell szerepelniük. 

(3) Egy választópolgár a kezdeményezést csak 

egy aláírással támogathatja, a további aláírásai 

érvénytelenek. 

(4) Az aláírásgyűjtő íven az aláírást gyűjtő 

személy feltünteti 

a) nevét, 

b) személyi azonosítóját vagy magyar 

állampolgárságát 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 

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 

választópolgár 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 

megszegésével gyűjtött aláírás érvénytelen. 

17/A. § Ha a Nemzeti Választási Bizottság 22. § 

(3) bekezdése szerinti jogerős határozata 

megállapítja, hogy az érvényes aláírások száma 

legalább kétszázezer, vagy az Országgyűlés az 

Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdés második 

mondata alapján a népszavazást jogerősen 

elrendelte, az azonos tárgyú népszavazási 

kezdeményezésben a szervező részére 

aláírásgyűjtő ív nem adható ki. 

18. § (1) Az országgyűlési képviselők, az 

Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek, valamint a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők általános 

választásának napját megelőző és követő 

negyvenedik nap között szünetel az aláírásgyűjtés. 

(2) Ha a szervező az aláírásgyűjtést az 

országgyűlési 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 és az 

aláírásokat nem tartalmazó aláírásgyűjtő íveket 

legkésőbb a szavazás napját megelőző 

harminckilencedik napon át kell adnia a Nemzeti 

Választási Irodának. E kötelezettség elmulasztása 

esetén a Nemzeti Választási Bizottság hivatalból 

eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden 

be nem nyújtott aláírásgyűjtő ív után ezer forint. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott 

határidőben át nem adott aláírásgyűjtő íveken 

gyűjtött aláírás érvénytelen. 

(4) A szavazás napját követő negyvenedik 

napon a Nemzeti Választási Iroda átadja a 

szervező részére az általa igényelt mennyiségű, a 

hitelesített kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet. 

5. Az aláírások ellenőrzése 

19. § (1) A szervező az aláírásgyűjtő ívek 14. § 

(1) bekezdésben meghatározott átvételét követő 

százhúsz napon belül, egy alkalommal nyújthatja 

be a népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári 

kezdeményezés aláírásgyűjtő íveit a Nemzeti 

Választási Irodához az aláírások ellenőrzése 

céljából. E határidőbe a 18. § (1) bekezdésében 

meghatározott időtartam és a 19/B. § (6) bekezdés 

a) pontja szerinti szünetelés nem számít bele. 

(2) Ha a szervező az aláírásgyűjtő ívek iránti 

igényét a kérdést hitelesítő döntés elleni 

jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét vagy 

jogorvoslat esetén a Kúria döntésének a Magyar 

Közlönyben történt közzétételét követő hetedik 

nap után nyújtja be, az (1) bekezdés szerinti 

határidőt a kérdést hitelesítő döntés elleni 

jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét vagy 

jogorvoslat esetén a Kúria döntésének a Magyar 

Közlönyben történt közzétételét követő hetedik 

naptól kell számítani. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti benyújtással 

egyidejűleg, de legkésőbb az (1) bekezdés szerint 

az aláírásgyűjtő íveik benyújtására rendelkezésre 

álló határidő utolsó napján a szervezőnek 

valamennyi aláírásgyűjtő ívet át kell adnia a 

Nemzeti Választási Irodának. E kötelezettség 

elmulasztása esetén a Nemzeti Választási 

Bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A 
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bírság összege minden be nem nyújtott 

aláírásgyűjtő ív után ezer forint. 

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

szervező által benyújtott aláírásgyűjtő íven és a 

19/A. § (1) bekezdése alapján átadott aláírásgyűjtő 

íven szereplő aláírás érvénytelen. 

19/A. § (1) Ha az Országgyűlés az Alaptörvény 

8. cikk (1) bekezdése alapján a népszavazást 

jogerősen elrendelte, az azonos tárgyú 

népszavazási kezdeményezésben a szervezőnek az 

Országgyűlés népszavazást jogerősen elrendelő 

döntését követő tizenöt napon belül valamennyi 

aláírásgyűjtő ívet át kell adnia a Nemzeti 

Választási Irodának. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 

kötelezettség elmulasztása esetén a Nemzeti 

Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot 

szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott 

aláírásgyűjtő ív után ezer forint. 

19/B. § (1) Ha a 8. § (3) bekezdésében 

meghatározott körülmény fennáll, és a 19. § (1) 

bekezdése alapján elsőként benyújtott 

aláírásgyűjtő íveken (a továbbiakban: elsődleges 

benyújtás) szereplő érvényes aláírások száma a 

kétszázezret nem éri el, de legalább százezer és az 

aláírások ellenőrzésének eredményét megállapító 

határozat jogerőre emelkedett, az elsődleges 

benyújtást követő 85. napig (a továbbiakban: 

felfüggesztő benyújtási határidő) az azonos tárgyú 

népszavazási kezdeményezések esetén a 

szervezőnek valamennyi aláírásgyűjtő ívet át kell 

adnia (a továbbiakban: másodlagos benyújtás) a 

Nemzeti Választási Irodának. 

(2) A másodlagos benyújtás során a 

szervezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy 

a) kéri az aláírásgyűjtés felfüggesztését, 

b) kéri a benyújtott aláírások 19. § (1) 

bekezdése szerinti ellenőrzését, vagy 

c) népszavazási kezdeményezését visszavonja. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott 

nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén 

a népszavazási kezdeményezést visszavontnak 

kell tekinteni. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 

kötelezettség elmulasztása esetén a Nemzeti 

Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot 

szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott 

aláírásgyűjtő ív után ezer forint. 

(5) A felfüggesztő benyújtási határidőt követő 

naptól az Országgyűlés - a 23. § (3) bekezdése 

szerinti tájékoztatás alapján - a 25. § (2) 

bekezdése szerinti, az Alaptörvény 8. cikk (1) 

bekezdés második mondata alapján a népszavazást 

el nem rendelő döntéséig a 14. § (1) bekezdése 

szerinti határidő szünetel. 

(6) A (2) bekezdés a) pontja szerinti 

felfüggesztés esetén 

a) az Országgyűlés - a 23. § (3) bekezdése 

szerinti tájékoztatás alapján - a 25. § (2) 

bekezdése szerinti, az Alaptörvény 8. cikk (1) 

bekezdés második mondata alapján a népszavazást 

el nem rendelő döntésének napján a felfüggesztés 

megszűnik, és öt napon belül a Nemzeti 

Választási Iroda átadja a szervező részére az általa 

igényelt mennyiségű, a hitelesített kérdést 

tartalmazó aláírásgyűjtő ívet, 

b) a másodlagos benyújtás napjától az a) 

pontban meghatározott aláírásgyűjtő ívek 

átadásáig a 19. § (1) bekezdése szerinti határidő 

szünetel, illetve 

c) ha az Országgyűlés az Alaptörvény 8. cikk 

(1) bekezdése alapján a népszavazást jogerősen 

elrendelte, a felfüggesztett népszavazási 

kezdeményezés megszűnik. 

19/C. § (1) Ha a Nemzeti Választási Bizottság a 

22. § (3) bekezdése szerinti jogerős határozata 

megállapítja, hogy az érvényes aláírások száma 

legalább kétszázezer, az azonos tárgyú 

népszavazási kezdeményezések esetén a Nemzeti 

Választási Bizottság határozatának jogerőssé 

válását követő naptól a 14. § (1) bekezdése és a 

19. § (1) bekezdése szerinti határidő szünetel. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a 

szervezőnek valamennyi aláírásgyűjtő ívet az 

aláírások ellenőrzésének eredményét megállapító 

határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon 

belül át kell adnia a Nemzeti Választási Irodának. 

(3) Az átadás során a szervező nyilatkozhat 

arról, hogy a népszavazási kezdeményezését 

visszavonja. 

(4) A (2) bekezdésben meghatározott 

kötelezettség elmulasztása esetén a Nemzeti 

Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot 

szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott 

aláírásgyűjtő ív után ezer forint. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti szünetelés esetén 

a) ha az Országgyűlés az Alaptörvény 8. cikk 

(1) bekezdése alapján a népszavazást jogerősen 

elrendelte, a szüneteléssel érintett népszavazási 

kezdeményezés megszűnik, 

b) ha az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi 

CLI. törvény 33. §-a alapján a népszavazást 

elrendelő országgyűlési döntés nem emelkedik 

jogerőre, az Alkotmánybíróság határozatának 

közzétételét követő napon a szünetelés 

megszűnik, és öt napon belül a Nemzeti 
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Választási Iroda átadja a szervező részére az általa 

igényelt mennyiségű, a hitelesített kérdést 

tartalmazó aláírásgyűjtő ívet. 

20. § Az aláírásgyűjtő ív benyújtását követően a 

szervező nem vonhatja vissza a népszavazási 

kezdeményezést. 

21. § (1) A Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi 

az aláírásokat. A 19. § (4) bekezdése szerint 

benyújtott aláírásgyűjtő íven lévő, továbbá a 16. 

§-ban foglalt rendelkezések megszegésével 

gyűjtött aláírást a Nemzeti Választási Iroda nem 

ellenőrzi. 

(2) Több, azonos tárgyú kérdés hitelesítése 

esetén először a legkorábban benyújtott 

aláírásgyűjtő íveken szereplő aláírások 

ellenőrzését kell elvégezni. 

(3) Az aláírások ellenőrzése során meg kell 

vizsgálni a 15. §-ban foglalt követelmények 

teljesülését, azonosítani kell a kezdeményezést 

aláíró polgárt, meg kell állapítani, hogy 

rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell 

állapítani az érvényes aláírások számát. 

(4) A kezdeményezést aláíró polgár azonosítását 

és választójoga megállapítását az aláírásgyűjtő 

íven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék 

adataival való összevetésével kell elvégezni. 

(5) Az aláírások tételes ellenőrzését addig kell 

folytatni, amíg bizonyossá nem válik, hogy 

a) az érvényes aláírások száma a kétszázezret 

eléri, vagy 

b) az érvényes aláírások száma százezer alatt 

marad, vagy 

c) az érvényes aláírások száma a százezret eléri, 

de kétszázezer alatt marad. 

(6) Ha a Nemzeti Választási Bizottság a 22. § 

(3) bekezdése szerinti jogerős határozata 

megállapítja, hogy az érvényes aláírások száma 

legalább kétszázezer, vagy az Országgyűlés az 

Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdés második 

mondata alapján a népszavazást jogerősen 

elrendelte, az azonos tárgyú népszavazási 

kezdeményezésben az aláírások tételes 

ellenőrzését nem kell elvégezni. 

(7) Ha a Nemzeti Választási Bizottság a 22. § 

(3) bekezdése szerinti jogerős határozata 

megállapította, hogy az érvényes aláírások száma 

legalább kétszázezer, azonban az 

Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 

33. §-a alapján a népszavazást elrendelő 

országgyűlési döntés nem emelkedik jogerőre, az 

Alkotmánybíróság határozatának közzétételét 

követően az azonos tárgyú népszavazási 

kezdeményezésben az aláírások tételes 

ellenőrzését el kell végezni. 

(8) Az aláírások számának megállapításakor a 

kezdeményezés hitelesítésre történő benyújtását 

támogató választópolgárok számát is figyelembe 

kell venni. 

(9) A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatja a 

Nemzeti Választási Bizottságot az aláírások 

ellenőrzésének eredményéről. 

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. 

(3) Az aláírások ellenőrzésének eredményét a 

Nemzeti Választási Bizottság határozatban 

állapítja meg. 

23. § (1) Ha az érvényes aláírások száma 

legalább kétszázezer, az aláírások ellenőrzésének 

eredményéről - az azt megállapító határozat 

jogerőre emelkedését követő munkanapon - a 

Nemzeti Választási Bizottság elnöke tájékoztatja 

az Országgyűlés elnökét. 

(2) Ha az érvényes aláírások száma a 

kétszázezret nem éri el, de legalább százezer, és a 

8. § (3) bekezdésében meghatározott körülmény 

nem áll fenn, az aláírások ellenőrzésének 

eredményéről - az azt megállapító határozat 

jogerőre emelkedését követő munkanapon - a 

Nemzeti Választási Bizottság elnöke tájékoztatja 

az Országgyűlés elnökét. 

(3) Ha az érvényes aláírások száma a 

kétszázezret nem éri el, de legalább százezer, és a 

8. § (3) bekezdésében meghatározott körülmény 

fennáll, a felfüggesztő benyújtási határidőig a 

19/B. § (2) bekezdés b) pontja alapján benyújtott 

és ellenőrizni kért további azonos tárgyú kérdést 

tartalmazó aláírásgyűjtő íveken szereplő aláírások 

ellenőrzése eredményének jogerőssé válását 

követő munkanapon a Nemzeti Választási 

Bizottság tájékoztatja az Országgyűlés elnökét. E 

tájékoztatás tartalmazza a felfüggesztő benyújtási 

határidőig a 19/B. § (2) bekezdés b) pontja alapján 

benyújtott és ellenőrizni kért további azonos 

tárgyú kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő íveken 

szereplő aláírások ellenőrzésének jogerős 

eredményét és a benyújtási sorrendet is. 

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. 
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(2) A választópolgár és az aláírást gyűjtő polgár 

adatait, valamint a technikai nyilvántartást a 

Nemzeti Választási Bizottság, a Nemzeti 

Választási Iroda és a Kúria ellenőrizheti. 

(3) 

(4) A benyújtott aláírásgyűjtő ívet, valamint a 

technikai nyilvántartást a Nemzeti Választási 

Iroda az érvényes aláírások számának 

megállapítását követő harmincadik és 

negyvenötödik nap között megsemmisíti. 

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

szerint támogató választópolgár személyes adatait 

- a kezdeményezés benyújtására való jogosultsága 

ellenőrzése és a kapcsolattartás céljából - a 

Nemzeti Választási Bizottság, a Nemzeti 

Választási Iroda és a Kúria kezeli, azokat - a 7. § 

alapján nyilvánosságra hozott adatok kivételével - 

törölni kell 

a) a 8. § (2) bekezdés a)-f) pontja szerinti 

időpontot követő harmincötödik és negyvenedik 

nap között, 

b) (Hatályon kívül helyezve.) 

c) a népszavazás elrendeléséről szóló határozat 

jogerőre emelkedését követő öt napon belül. 

7. A népszavazás elrendelése 

25. § (1) Az Országgyűlés elnöke a 

kezdeményezést a 14. § (4) bekezdése vagy a 23. 

§ (1)-(3) bekezdése szerinti tájékoztatás 

kézhezvételét követő legközelebbi ülésnapon 

bejelenti. A határidő számításánál az ülésszakok 

közötti szünetet, valamint az elnapolás időtartamát 

figyelmen kívül kell hagyni. 

(2) A népszavazás elrendelésére irányuló 

kezdeményezésről az (1) bekezdés szerinti 

bejelentést követő harminc napon belül - a 23. § 

(3) bekezdése szerinti tájékoztatás esetén 

benyújtási sorrendben - dönt az Országgyűlés. A 

határidő számításánál az ülésszakok közötti 

szünetet, valamint az elnapolás időtartamát 

figyelmen kívül kell hagyni. 

(3) Az Országgyűlés azonos tárgyú kérdésben 

csak egy népszavazást rendelhet el. 

26. § A köztársasági elnök és a Kormány a 

népszavazás elrendeléséig visszavonhatja az általa 

benyújtott népszavazási kezdeményezést. 

27. § (1) Az Országgyűlés népszavazás 

elrendeléséről szóló határozata tartalmazza a 

népszavazásra bocsátott kérdést, továbbá 

rendelkezik a népszavazás költségvetéséről. A 

kérdést a kezdeményezésben megfogalmazott 

formában kell népszavazásra bocsátani. 

(2) A népszavazás elrendeléséről szóló 

határozatot 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 

ellenőrzésével 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 munkanapon jár le. 

(2) Az aláírásgyűjtéssel kapcsolatos kifogás 

elbírálása a Nemzeti Választási Bizottság 

hatáskörébe tartozik. 

29. § (1) A Nemzeti Választási Bizottságnak a 

kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni 

felülvizsgálati kérelmet - a Kúriának címezve - 

úgy kell benyújtani, hogy az a határozat 

közzétételét követő tizenöt napon belül 

megérkezzen a Nemzeti Választási Bizottsághoz. 

Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, 

a határidő csak az azt követő legközelebbi 

munkanapon jár le. 

(2) A Nemzeti Választási Bizottság a 

felülvizsgálati kérelmet a beérkezését követő öt 

napon belül megküldi a Kúriának. 

30. § (1) A Kúria a felülvizsgálati kérelmet 

kilencven napon belül bírálja el. A Kúria a 

Nemzeti Választási 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 napon 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 

eljárásra utasítja, a Nemzeti Választási Bizottság a 

Kúria döntésétől számított harminc napon belül 

dönt a kérdés hitelesítéséről vagy annak 

megtagadásáról. 

(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 

határozatát helybenhagyja, - a (3) bekezdéstől 
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eltérően - a Magyar Közlönyben nyolc napon 

belül közleményt tesz közzé, amely tartalmazza 

a) a Kúria határozatának számát, 

b) a Nemzeti Választási Bizottság határozata 

számát 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 

törvényalkotási kötelezettséget keletkeztet - 

köteles a népszavazás napjától számított 

száznyolcvan napon belül az érvényes és 

eredményes népszavazás döntésének megfelelő 

törvényt megalkotni. 

(2) A népszavazással hozott döntés az 

Országgyűlésre a népszavazás napjától - ha a 

népszavazás törvényalkotási kötelezettséget 

keletkeztet, a törvény kihirdetésétől - számított 

három évig kötelező. 

III. Fejezet 

Helyi népszavazás kezdeményezése 

10. A helyi népszavazás tárgya 

32. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-

testülete 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 

személyi és szervezetalakítási kérdésről, 

d) a képviselő-testület feloszlásának a 

kimondásáról. 

33. § A képviselő-testület helyi népszavazást 

köteles elrendelni abban a kérdésben, amelyben 

törvény vagy önkormányzati rendelet helyi 

népszavazás megtartását írja elő. 

34. § (1) Helyi népszavazást kezdeményezhet 

a) a képviselő-testület tagjainak legalább 

egynegyede, 

b) a képviselő-testület bizottsága, 

c) az önkormányzati rendeletben meghatározott 

számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a 

választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet 

több a választópolgárok huszonöt százalékánál. 

(2) A képviselő-testület köteles elrendelni a 

helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati 

rendeletében meghatározott számú választópolgár 

kezdeményezte. 

11. A választópolgári kezdeményezés 

szervezője 

35. § (1) Helyi népszavazás kitűzésére irányuló 

választópolgári kezdeményezést 

a) olyan magánszemély, aki a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán választó lehet, 

b) párt, 

c) egyéb egyesület a létesítő okiratában 

meghatározott céllal összefüggő kérdésben 

szervezhet. 

(2) Egy kezdeményezésnek több szervezője is 

lehet. Ebben az esetben a szervezők egy személyt 

jelölnek ki a választási szervekkel való 

kapcsolattartásra. 

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 hitelesítése céljából - be kell 

nyújtania a helyi választási bizottsághoz. 

(2) Egy aláírásgyűjtő íven egy kérdés 

szerepelhet. 

(3) A magánszemély szervező a kérdés 

benyújtásakor a nevét, lakcímét és személyi 

azonosítóját közli a helyi választási bizottsággal. 

A helyi választási iroda a központi névjegyzékben 

ellenőrzi a szervező választójogát. 

(4) Az egyéb egyesület a létesítő okiratát is 

csatolja a kérdés benyújtásakor. A helyi választási 

iroda a párt és az egyéb egyesület létezését és 

adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásában ellenőrzi. 

(5) A képviselő-testület tagjai és bizottsága az 

általuk kezdeményezett helyi népszavazásra 

javasolt kérdést - hitelesítés céljából - benyújtják a 

helyi választási bizottsághoz. 

(6) A kérdést személyesen vagy postai úton 

lehet benyújtani. 

(7) A benyújtás időpontjának a kérdés helyi 

választási irodánál történő érkeztetése számít. 

37. § A kérdés benyújtását követő munkanapon 

a helyi választási iroda nyilvánosságra hozza a 

benyújtott 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 
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tizenhat napon belül, ha az ismételt benyújtásra 

nem kerül sor, 

b) a kérdés hitelesítését megtagadó döntés 

jogerőre emelkedéséig, 

c) a helyi népszavazási kezdeményezés 

visszavonásáig, 

d) az aláírásgyűjtő ívek benyújtására 

rendelkezésre álló határidő eredménytelen 

elteltéig, 

e) a helyi népszavazás elrendelésének 

elutasításáról 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 

azonos 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 

lehessen válaszolni, továbbá a helyi népszavazás 

eredménye alapján a képviselő-testület el tudja 

dönteni, hogy terheli-e döntéshozatali 

kötelezettség, és ha igen, milyen döntés 

meghozatalára köteles. 

(2) A helyi népszavazásra javasolt kérdés nem 

tartalmazhat szeméremsértő vagy más módon 

megbotránkoztató kifejezést. 

13. A kérdés hitelesítése 

40. § (1) Ha a kezdeményezés a helyi 

népszavazás jogintézményének alkotmányos 

céljával és rendeltetésével nyilvánvalóan 

ellentétes, vagy nem felel meg a 35. §-ban, a 36. 

§-ban és a 38. § (1) és (2) bekezdésében foglalt 

feltételeknek, továbbá ha az aláírásgyűjtő ív nem 

felel meg a jogszabályi feltételeknek, a helyi 

választási iroda vezetője a kérdést a benyújtásától 

számított öt napon belül határozattal elutasítja, 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 

határozata 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 

hitelesítéséről vagy annak megtagadásáról a 

benyújtásától számított harminc napon belül dönt. 

A helyi választási bizottság a kérdést akkor 

hitelesíti, ha az az e törvényben a kérdéssel 

szemben támasztott követelményeknek 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 

hitelesítésével kapcsolatos határozatát nyolc 

napon belül az önkormányzat hivatalos lapjában 

vagy a helyben szokásos módon közzéteszi. 

43. § (1) A kérdést hitelesítő döntés elleni 

jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét - 

jogorvoslat esetén a törvényszék hitelesítő 

határozatot helybenhagyó 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 szervező az adatkezelést az 

adatvédelmi nyilvántartásba bejelentse. 

(2) A helyi választási bizottság elnöke a 

képviselő-testület tagjai vagy bizottsága által 

benyújtott kérdés hitelesítéséről a kérdést 

hitelesítő döntés elleni jogorvoslati határidő 

eredménytelen elteltét - jogorvoslat esetén a 

törvényszék hitelesítő határozatot helybenhagyó 

vagy a kérdést hitelesítő döntésének 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 

készített másolaton lehet támogatni. A támogató 

aláírás nem vonható vissza. 

(2) Az aláírásgyűjtő íven a saját kezű aláírás 

mellett - az aláírás hitelességének ellenőrzése 

céljából - fel kell tüntetni a választópolgár 

olvasható családi és utónevét, személyi 

azonosítóját, valamint anyja nevét. A 
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választópolgár adatainak a kérdéssel azonos 

oldalon kell szerepelniük. 

(3) Az aláírásgyűjtő íven az aláírást gyűjtő 

személy feltünteti nevét és személyi azonosítóját, 

továbbá az aláírásgyűjtő ívet az aláírásával látja el. 

(4) Egy választópolgár a kezdeményezést csak 

egyszer támogathatja, a további aláírásai 

érvénytelenek. 

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 

választópolgár az aláírásért nem kérhet előnyt, 

illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. 

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

vagy a 45. §-ban foglalt rendelkezések 

megszegésével gyűjtött aláírás érvénytelen. 

15. Az aláírások ellenőrzése 

47. § (1) A szervező az aláírásgyűjtő ív 

mintapéldányának hitelesítési záradékkal történő 

ellátását követő harminc napon belül, egy 

alkalommal nyújthatja be a helyi népszavazás 

kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezés 

aláírásgyűjtő íveit a helyi választási bizottsághoz 

az aláírások ellenőrzése céljából. 

(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, azonosítani 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 

adataival 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 

képviselője 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 

számot, az aláírások ellenőrzésének eredményéről 

- az azt megállapító határozat jogerőre 

emelkedésétől számított nyolc napon belül - a 

helyi választási bizottság 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 

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 

választási szervek és a törvényszék ellenőrizhetik. 

(3) A szervezőknek a be nem nyújtott 

aláírásgyűjtő íveket a benyújtásukra rendelkezésre 

álló határidő lejártát követő három napon belül 

meg kell semmisíteniük, és erről jegyzőkönyvet 

kell készíteniük. A jegyzőkönyvet három napon 

belül a helyi választási 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 

megsemmisíti. 

(5) A szervező személyes adatait - a 

kezdeményezés benyújtására való jogosultsága 

ellenőrzése és a kapcsolattartás céljából - a 

választási szervek és a törvényszék kezeli, azokat 
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- a 37. § alapján nyilvánosságra hozott adatok 

kivételével - törölni kell 

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

időpontot követő harmincötödik és negyvenedik 

nap között, 

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

kapcsolatos 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 

feltételeknek megfelelő kezdeményezést a 43. § 

(2) bekezdése 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 

visszavonhatják az általuk benyújtott helyi 

népszavazási kezdeményezést. 

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

elrendeléséről szóló határozata tartalmazza a helyi 

népszavazásra bocsátott kérdést, továbbá 

rendelkezik a helyi népszavazás költségvetéséről. 

A kérdést a kezdeményezésben megfogalmazott 

formában kell helyi népszavazásra bocsátani. 

(2) A helyi népszavazás elrendeléséről szóló 

határozatot az önkormányzat hivatalos lapjában, 

illetve a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

A polgármester a helyi népszavazás elrendeléséről 

tájékoztatja a helyi választási bizottság elnökét. 

18. Jogorvoslatok 

56. § (1) Az aláírásgyűjtéssel és az aláírások 

ellenőrzésével 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 munkanapon jár le. 

(2) Az aláírásgyűjtéssel kapcsolatos kifogás 

elbírálása a helyi választási bizottság hatáskörébe 

tartozik. 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 

felülvizsgálati 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 

harminc napon belül bírálja el. A törvényszék a 

helyi választási bizottság határozatát 

helybenhagyja, vagy azt megváltoztatja; döntése 

ellen további jogorvoslatnak 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 

közzétételét követő tizenöt napon belül 

megérkezzen a helyi választási bizottsághoz. 

(2) A helyi választási bizottság a felülvizsgálati 

kérelmet a beérkezését követő öt napon belül 

megküldi 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 

következett 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 felülvizsgálati kérelmet, amelyben 

a kérelmező a kérdés tartalmát illető, valamint a 

hitelesítéssel összefüggő alkotmányossági 

aggályokra hivatkozik. 

(4) A törvényszék a felülvizsgálati kérelmet 

harminc napon belül bírálja el. A törvényszék a 

képviselő-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 

választópolgárok több mint fele érvényesen 
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szavazott, és eredményes, ha az érvényesen 

szavazó választópolgárok több mint fele a 

megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. 

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

népszavazás döntési kötelezettséget keletkeztet - 

köteles a helyi népszavazás napjától számított 

száznyolcvan napon belül az érvényes és 

eredményes helyi népszavazás döntésének 

megfelelő rendeletet megalkotni vagy határozatot 

hozni. 

(2) Az érvényes és eredményes helyi 

népszavazással hozott döntés a képviselő-

testületre a helyi népszavazás napjától - ha a helyi 

népszavazás rendeletalkotási kötelezettséget 

keletkeztet, a rendelet kihirdetésétől - számított 

egy évig kötelező. 

20. A területi szintű helyi népszavazás 

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

népszavazásra 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 Bizottság, a helyi választási iroda és 

annak vezetője számára megállapított hatáskört a 

területi választási iroda és vezetője gyakorolja. 

(3) Az e fejezetben a törvényszék számára 

megállapított hatáskört a Kúria gyakorolja. 

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 

megfelelőségéről 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 elfogadható-e, azonosítani kell a 

támogató nyilatkozatot aláíró polgárt, meg kell 

állapítani, hogy nagykorú uniós állampolgár-e, 

valamint azt, hogy az Európai Parlament tagjai 

választására az állampolgársága szerinti 

tagállamban jogosító korhatárt a támogató 

nyilatkozat aláírásakor elérte-e, továbbá meg kell 

állapítani az érvényes támogató nyilatkozatok 

számát. 

(2) A támogató nyilatkozatot aláíró polgár 

azonosítását az aláírásgyűjtő íven feltüntetett 

adatainak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, 

valamint szükség esetén az úti okmány 

nyilvántartás vagy a személyazonosító igazolvány 

nyilvántartás adataival való összevetésével kell 

elvégezni. 

(3) Az aláírások ellenőrzése során a szervezők 

képviselője jelen lehet. 

V. Fejezet 

Az országos népszavazási eljárás 

65. § Az országos népszavazási eljárásban az e 

fejezetben foglalt eltérésekkel alkalmazni kell a 

Ve. 244. § (2) bekezdése, 245. §, 247. § (1) és (3) 

bekezdése, 250. §, 251. §, 256. § (2) bekezdése, 

257. § (3) bekezdése, 258. § (1) bekezdése, 259-

270. §, 271. § (2) bekezdése, 272-274. §, 275. § 

(1) és (2) bekezdése, 277-281. §, 283-285. §, 288-

291. §, 293. §, 297. §, valamint 298. § 

rendelkezéseit is. 

66. § A szavazás, az eredmény megállapítása és 

a jogorvoslat során a népszavazásra feltett minden 

kérdést külön-külön kell figyelembe venni. 

21. Az országos népszavazás kitűzése 

67. § (1) A népszavazás időpontját a 

köztársasági elnök a népszavazást elrendelő 

országgyűlési határozat elleni jogorvoslati 

határidő eredménytelen elteltét - jogorvoslat 

esetén annak elbírálását - követő 15 napon belül 

tűzi ki. 

(2) A népszavazást akkor is ki lehet tűzni, ha 

a) más kérdésben a köztársasági elnök már 

korábban népszavazást tűzött ki, 

b) annak időpontjáig legalább ötven nap van 

hátra, és 

c) az újabb kérdésben történő népszavazás 

egyidejű megtartása a szavazás lebonyolításának 

törvényességét nem veszélyezteti. 

(3) Az országgyűlési képviselők, az Európai 

Parlament tagjai, valamint a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek általános 

választásának napjára, továbbá az azt megelőző és 

követő 41 napon belüli időpontra nem tűzhető ki 

országos népszavazás. Ha az országos 

népszavazást emiatt nem lehet kitűzni, az országos 

népszavazást a választást követő 131 napon belüli 

időpontra kell kitűzni. 
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(4) A népszavazás elrendeléséről és a 

népszavazás időpontjának kitűzéséről szóló 

határozatot a Magyar Közlönyben közzé kell 

tenni. 

22. A választási szervek 

68. § (1) A Nemzeti Választási Bizottságba a 

kezdeményezést szervező, de országgyűlési 

képviselőcsoporttal nem rendelkező szervezetek 

egy közös tagot bízhatnak meg. 

(2) Az országgyűlési egyéni választókerületi 

választási bizottságba a kezdeményezés szervezői 

egy közös tagot, továbbá a kezdeményezés 

szervezésében részt nem vevő, de országgyűlési 

képviselőcsoporttal rendelkező pártok egy-egy 

tagot bízhatnak meg. 

(3) A szavazatszámláló bizottságba, valamint az 

egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi 

választási bizottságba a kezdeményezés szervezői 

két közös tagot, továbbá a kezdeményezés 

szervezésében részt nem vevő, de országgyűlési 

képviselőcsoporttal rendelkező pártok két-két 

tagot bízhatnak meg. 

(4) A kezdeményezés szervezői, továbbá a 

kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de 

országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező 

pártok a külképviseletekre a Ve. 5. §-a szerint 

bízhatnak meg megfigyelőt. 

(5) A Ve. 245. § (2) bekezdése szerinti 

megfigyelő megbízására a kezdeményezés 

szervezői, továbbá a kezdeményezés 

szervezésében részt nem vevő, de országgyűlési 

képviselőcsoporttal rendelkező pártok jogosultak. 

23. A népszavazási kampány 

69. § Országos népszavazási 

kampányidőszakban politikai reklámot a 

kezdeményezés szervezői, továbbá a 

kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de 

országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező 

pártok tehetnek közzé. A politikai reklámok 

közzétételére az Európai Parlament tagjainak 

választásán irányadó szabályokat kell alkalmazni. 

24. Adatszolgáltatás a névjegyzékből 

70. § (1) A szavazóköri névjegyzékben szereplő 

választópolgárok nevét és lakcímét - a Ve. 89. § 

rendelkezéseire is figyelemmel - a kezdeményezés 

szervezői, továbbá a kezdeményezés 

szervezésében részt nem vevő, de országgyűlési 

képviselőcsoporttal rendelkező pártok kérésére a 

Nemzeti Választási Iroda öt napon belül, de 

legkorábban a népszavazás napját megelőző 

ötvenedik napon átadja. 

(2) Az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, 

hogy a kezdeményezés szervezői, illetve az 

országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező párt 

igazolja a kötelező legkisebb munkabér tíz havi 

összegének megfelelő összegű adatszolgáltatási 

díjnak a Nemzeti Választási Iroda számlájára 

történt befizetését. 

25. A szavazólap adattartalma 

71. § (1) Egy szavazólapon csak egy kérdés 

szerepelhet. 

(2) Az országos népszavazás szavazólapja 

tartalmazza 

a) a „szavazólap” megjelölést, 

b) a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló 

terület megjelölését a szavazólap bal felső 

sarkában, 

c) az országos népszavazás megnevezést, 

d) az országos népszavazás napját, 

e) annak megjelölését, hogy érvényesen 

szavazni csak egy válaszra lehet, 

f) az országos népszavazásra feltett kérdést, 

g) az igen és nem válaszlehetőséget, 

h) a szavazásra szolgáló kört, 

i) az érvényes szavazat formájára vonatkozó 

tájékoztatást. 

(3) A szavazólap adattartalmát a Nemzeti 

Választási Bizottság hagyja jóvá legkésőbb a 

szavazás napját megelőző negyvenötödik napon. 

26. A szavazási levélcsomag 

72. § A levélben szavazás szavazólapja 

bélyegzőlenyomat nélkül érvényes. 

27. A szavazatok továbbítása 

73. § Ha a külképviseletről érkezett urnában 

lezáratlan boríték van, az le nem adott szavazatnak 

számít, és külön kell csomagolni. 

28. A szavazás módja 

74. § A Ve. 186. § rendelkezéseinek 

alkalmazása során jelöltön választ kell érteni. 

29. A szavazatszámlálás 
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75. § A Ve. 193. §, 195. §, valamint 197. § 

rendelkezéseinek alkalmazása során jelöltön 

választ kell érteni. 

76. § A külképviseleten leadott szavazatokat a 

Nemzeti Választási Bizottság felügyelete mellett a 

Nemzeti Választási Iroda számlálja meg. A 

számlálást nem lehet megkezdeni a szavazás 

napján 19 órát megelőzően. 

30. A választás eredményének 

megállapítása 

77. § (1) A szavazás eredményéről kiállított 

szavazóköri jegyzőkönyv egy példányát a helyi 

választási iroda a Nemzeti Választási Irodához 

továbbítja. 

(2) A Nemzeti Választási Bizottság 

a) a szavazóköri jegyzőkönyvek, 

b) a külképviseleti szavazás eredményét 

megállapító jegyzőkönyv és 

c) a levélben leadott szavazatok 

megszámlálásának eredményét megállapító 

jegyzőkönyv 

alapján megállapítja a választás eredményét. 

78. § A népszavazás eredményének 

megállapítása során az Alaptörvény 8. cikk (4) 

bekezdésében foglalt érvényességi feltétel 

vizsgálatakor a szavazás napján a központi 

névjegyzékben szereplő, a népszavazáson részt 

venni jogosult választópolgároknak a számát kell 

figyelembe venni. 

31. A jogorvoslat 

79. § (1) Az országos népszavazási eljárásban a 

jogorvoslat benyújtására és elbírálására 

rendelkezésre álló határidő öt nap. Ha a határidő 

utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő 

csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár 

le. 

(2) A médiaszolgáltatók és a sajtó, illetve a 

filmszínházak választási kampányban való 

részvételével kapcsolatos kifogást a Nemzeti 

Választási Bizottság bírálja el. Körzeti és helyi, 

illetve lekérhető médiaszolgáltatással vagy nem 

országosan terjesztett sajtótermékkel kapcsolatos 

kifogást a médiatartalom-szolgáltató székhelye 

vagy lakóhelye szerint illetékes országgyűlési 

egyéni választókerületi választási bizottság bírálja 

el. 

(3) A Ve. 233. § alkalmazása során az 

alkotmányjogi panasz benyújtására és az 

Alkotmánybíróság döntéseire rendelkezésre álló 

határidő öt munkanap. 

VI. Fejezet 

A helyi népszavazási eljárás 

80. § A szavazás, az eredmény megállapítása és 

a jogorvoslat során a helyi népszavazásra feltett 

minden kérdést külön-külön kell figyelembe 

venni. 

32. A helyi népszavazás kitűzése 

81. § (1) A helyi népszavazás időpontját a helyi 

választási bizottság a helyi népszavazást elrendelő 

képviselő-testületi határozat elleni jogorvoslati 

határidő eredménytelen elteltét - jogorvoslat 

esetén annak elbírálását - követő 15 napon belül 

tűzi ki. 

(2) A helyi népszavazást úgy kell kitűzni, hogy 

a szavazás napja a kitűzés napját követő 

hetvenedik és ötvenedik nap közé essen. 

(3) A helyi népszavazási eljárás határidőinek 

naptár szerinti dátumait a helyi választási 

bizottság a helyi népszavazást kitűző 

határozatában állapítja meg. 

(4) A helyi népszavazás időpontjának 

kitűzéséről szóló határozatot az önkormányzat 

hivatalos lapjában, és a helyben szokásos módon 

közzé kell tenni. 

33. A helyi népszavazási eljárás költségei 

82. § A helyi népszavazás előkészítésével és 

lebonyolításával kapcsolatos feladatok 

végrehajtásának költségeit, valamint a választási 

szervek tevékenységével összefüggő egyéb 

költségeket a helyi önkormányzat 

költségvetéséből kell biztosítani. 

34. A választási szervek 

83. § (1) A helyi népszavazáson az alábbi 

választási bizottságok működnek: 

a) szavazatszámláló bizottság, 

b) helyi választási bizottság, 

c) területi választási bizottság, 

d) fővárosi, megyei ügyben a Nemzeti 

Választási Bizottság is. 

(2) A helyi választási bizottságba, fővárosi, 

megyei ügyben a területi választási bizottságba a 

kezdeményezés szervezői közösen, választási 

bizottságonként egy tagot, továbbá a 

kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de 

a képviselő-testületben képviselőcsoporttal 

rendelkező szervezetek egy-egy tagot bízhatnak 

meg. 
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(3) A szavazatszámláló bizottságba, valamint az 

egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi 

választási bizottságba a kezdeményezés szervezői 

közösen, továbbá a kezdeményezés szervezésében 

részt nem vevő, de a képviselő-testületben 

képviselőcsoporttal rendelkező szervezetek két-

két tagot bízhatnak meg. 

35. A választópolgár tájékoztatása 

84. § (1) Azt a választópolgárt, aki legkésőbb a 

szavazás napját megelőző harmincadik napon a 

szavazóköri névjegyzékben szerepel, a helyi 

választási iroda értesítő megküldésével 

tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. 

(2) Az értesítőt a választópolgár értesítési 

címére, ennek hiányában lakcímére a szavazást 

megelőző huszadik napig kell megküldeni. 

36. A szavazólap adattartalma 

85. § (1) Egy szavazólapon csak egy kérdés 

szerepelhet. 

(2) A helyi népszavazás szavazólapja 

tartalmazza 

a) a „szavazólap” megjelölést, 

b) a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló 

terület megjelölését a szavazólap bal felső 

sarkában, 

c) a helyi népszavazás megnevezést, 

d) a helyi népszavazás napját, 

e) a település, illetve a megye vagy a főváros 

megjelölését, 

f) annak megjelölését, hogy érvényesen 

szavazni csak egy válaszra lehet, 

g) a helyi népszavazásra feltett kérdést, 

h) az igen és nem válaszlehetőséget, 

i) a szavazásra szolgáló kört, 

j) az érvényes szavazat formájára vonatkozó 

tájékoztatást. 

(3) A szavazólap adattartalmát a helyi választási 

bizottság hagyja jóvá legkésőbb a szavazás napját 

megelőző harmincadik napon. 

37. A szavazás módja 

86. § A Ve. 186. § rendelkezéseinek 

alkalmazása során jelöltön választ kell érteni. 

38. A szavazatszámlálás 

87. § A Ve. 193. §, 195. §, valamint 197. § 

rendelkezéseinek alkalmazása során jelöltön 

választ kell érteni. 

39. Az eredmény megállapítása 

88. § A helyi népszavazás eredményét a 

szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei 

alapján a helyi választási bizottság állapítja meg. 

40. A jogorvoslat 

89. § (1) A helyi népszavazási eljárásban a 

jogorvoslat benyújtására és elbírálására 

rendelkezésre álló határidő öt nap. Ha a határidő 

utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő 

csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár 

le. 

(2) A helyi népszavazással kapcsolatos 

kifogásról a helyi választási bizottság dönt. A 

helyi választási bizottság döntése elleni 

fellebbezésről a területi választási bizottság dönt. 

41. A területi szintű helyi népszavazási 

eljárás 

90. § (1) A megyei és a fővárosi szintű helyi 

népszavazási eljárásra e fejezet rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

(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 Bizottság, a helyi választási iroda és 

annak vezetője számára megállapított hatáskört a 

területi választási iroda és vezetője gyakorolja. 

(3) Az e fejezetben a törvényszék számára 

megállapított hatáskört a Kúria gyakorolja. 

VII. Fejezet 

Záró rendelkezések 

42. Felhatalmazó rendelkezések 

91. § Felhatalmazást kap a választások és 

népszavazások szabályozásáért felelős miniszter, 

hogy rendeletben állapítsa meg 

a) a választási irodák hatáskörébe tartozó 

feladatok végrehajtásának részletes szabályait, 

b) az országos és helyi népszavazás 

kezdeményezése során és az országos és helyi 

népszavazási eljárásban használandó 

nyomtatványokat, 

c) az országos népszavazási eljárás határidőinek 

naptár szerinti dátumait, 
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d) az országos népszavazási eredmény 

országosan összesített adatainak körét, 

e) az országos népszavazási eljárás költségeinek 

normatíváit, tételeit, elszámolási és belső 

ellenőrzési rendjét, 

f) az országos népszavazási eljárásban - a 

Nemzeti Választási Bizottság kivételével - a 

választási bizottságok tagjait megillető tiszteletdíj 

és a választási irodák tagjait megillető díjazás 

összegét, 

g) a médiatartalom-szolgáltató képviseletében 

eljáró személy e minőségének igazolására 

használható okiratokat, 

h) a bírság megfizetésének részletes szabályait, 

i) azon településeket és külképviseleteket, ahol a 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező 

választópolgár - kérelmére - átveheti a szavazási 

levélcsomagot, 

j) a fővárosi és megyei kormányhivatal 

népszavazással 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 

meghatározott kivétellel - az országgyűlési 

képviselők 2014. évi általános választása 

kitűzésének napján lép hatályba. 

(2) A VI. Fejezet 2014. október 1-jén lép 

hatályba. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti feltétel 

bekövetkezéséről a választójogi és népszavazási 

szabályozásért felelős miniszter tesz közzé 

határozatot. 

44. Átmeneti rendelkezések 

94. § E törvénynek a népszavazás 

kezdeményezéséről, az európai polgári 

kezdeményezésről, valamint a népszavazási 

eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 

módosításáról szóló 2016. évi XLVIII. törvénnyel 

(a továbbiakban: Módtv.) megállapított 

rendelkezéseit nem kell alkalmazni a Módtv. 

hatálybalépésekor folyamatban lévő jogerősen 

hitelesített kérdéssel azonos tárgykörű 

népszavazási kezdeményezés benyújtása esetén. 

45. Az Alaptörvény sarkalatosságra 

vonatkozó követelményének való 

megfelelés 

95. § E törvény 

a) 69. §-a az Alaptörvény IX. cikk (3) 

bekezdése alapján, 

b) 79. § (3) bekezdése, 98. §-a és 101. § (3) 

bekezdése az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése 

alapján, 

c) 99. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) 

bekezdése alapján, 

d) 102. § f) pontja az Alaptörvény 2. cikk (1) 

bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján 

sarkalatosnak minősül. 

46. A jogalkotásra vonatkozó európai 

uniós követelményekre utaló rendelkezés 

96. § A IV. Fejezet a polgári kezdeményezésről 

szóló 2011. február 16-ai 211/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkének, a 97. 

§ a rendelet 14. cikkének végrehajtásához 

szükséges rendelkezéseket állapít meg. 

47. Módosító rendelkezések 

97. § - 101. § (Közlését mellőzzük.) 

48. Hatályon kívül helyező rendelkezések 

102. § (Közlését mellőzzük.) 
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7. Kivonatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényből a módosításokkal egységes szerkezetben 
 

Az Országgyűlés elismeri és védi a helyi 

választópolgárok közösségének önkormányzáshoz 

való jogát. 

A helyi önkormányzatok az egységes állami 

szervezetrendszer részeként hozzájárulnak az 

Alaptörvényben foglalt államcélok 

megvalósításához, elősegítik a jogszabályi 

kötelezettségek teljesítését. 

Az Országgyűlés tisztelettel adózva hazánk 

haladó önkormányzati hagyományai előtt, az 

Alaptörvényben meghatározott önkormányzati 

jogok kiteljesítése, a helyi önkormányzáshoz 

szükséges feltételek megteremtése, a nemzeti 

együttműködés erősítése, a települések 

önfenntartási képességének elősegítése, valamint a 

helyi közösség öngondoskodásra való 

képességének erősítése érdekében - figyelembe 

véve a Helyi Önkormányzatok Európai 

Chartájában foglalt alapelveket - az Alaptörvény 

végrehajtására, az Alaptörvény 31. cikk (3) 

bekezdése, az 51. § (2) és (3) bekezdése 

tekintetében az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése 

alapján a következő törvényt alkotja: 

I. FEJEZET 

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

Értelmező rendelkezések 

1. § E törvény alkalmazásában: 

1. választópolgár: aki a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásán 

választójoggal rendelkezik, 

2. kormányhivatal: a helyi önkormányzat 

törvényességi felügyeletét ellátó fővárosi vagy 

megyei kormányhivatal, 

3. képviselő-testület határozata: normatív 

határozat és egyedi határozat. 

 

Alapvető rendelkezések 

2. § (1) A helyi önkormányzás a település, 

valamint a megye választópolgárai közösségének 

joga, melynek során érvényre jut az állampolgári 

felelősségérzet, kibontakozik az alkotó 

együttműködés a helyi közösségen belül. 

(2) A helyi önkormányzás a helyi közügyekben 

demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot 

teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi 

közakaratot. 

3. § (1) A helyi önkormányzás joga a 

települések (települési önkormányzatok) és a 

megyék (területi önkormányzatok) 

választópolgárainak közösségét illeti meg. 

(2) Települési önkormányzatok a községekben, 

a városokban, járásszékhely városokban, megyei 

jogú városokban és a fővárosi kerületekben 

működnek. 

(3) A fővárosi önkormányzat települési és 

területi önkormányzat. 

(4) A választópolgárok választott képviselőik 

útján és a helyi népszavazáson történő 

részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz 

való közösségi jogaikat. 

4. § A helyi közügyek alapvetően a lakosság 

közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a 

helyi önkormányzás és a lakossággal való 

együttműködés szervezeti, személyi és anyagi 

feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak. 

5. § A helyi önkormányzatok által ellátott, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében rögzített 

feladat- és hatáskörök jogszerű gyakorlása 

alkotmánybírósági és bírósági védelemben 

részesül. 

6. § A helyi önkormányzat feladatai ellátása 

során: 

a) támogatja a lakosság önszerveződő 

közösségeit, együttműködik e közösségekkel, 

biztosítja a helyi közügyekben való széles körű 

állampolgári részvételt; 

b) erősíti a település önfenntartó képességét, 

feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját 

erőforrásait; 

c) egyes közszolgáltatások igénybevételét - 

törvény felhatalmazása alapján - rendeletében 

feltételekhez kötheti. 

7. § (1) Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) 

pontja szerint megkeresett szerv a helyi 

önkormányzat megkeresésére harminc napon 

belül érdemben köteles válaszolni. 
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(2) Amennyiben a tájékoztatás, a válaszadás 

vagy az intézkedés nem a megkeresett szerv 

hatáskörébe tartozik, az köteles a megkeresést 

nyolc napon belül áttenni a hatáskörrel rendelkező 

szervhez és erről a megkereső helyi 

önkormányzatot egyidejűleg tájékoztatni. 

8. § (1) A helyi közösség tagjai a helyi 

önkormányzás alanyaként kötelesek: 

a) öngondoskodással enyhíteni a közösségre 

háruló terheket, képességeik és lehetőségeik 

szerint hozzájárulni a közösségi feladatok 

ellátásához; 

b) betartani és betartatni a közösségi együttélés 

alapvető szabályait. 

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete 

rendeletében meghatározhatja az (1) bekezdésben 

foglalt kötelezettségek tartalmát, elmulasztásuk 

jogkövetkezményeit. 

 

Bírósági Határozatok 2016. évf. 129. 

számú határozat: A helyi önkormányzat 

választási plakát elhelyezésével kapcsolatos, 

a település közterületeinek egészét érintő 

korlátozást nem rendelhet el. A helyi 

önkormányzat a választási plakát 

elhelyezésével összefüggésben nem 

határozhat meg a közösségi együttélés 

alapvető szabályaival ellentétes 

magatartásként külön tényállást [2011. évi 

CLXXXIX. tv. 8. § (2) bek., 143. § (4) bek., 

2013. évi XXXVI. tv. 44. §]. 

 

9. § Az e törvényben meghatározott jogokat 

jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét 

figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésüknek 

megfelelően kell gyakorolni. 

II. FEJEZET 

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 

Önkormányzati feladat- és hatáskörök 

10. § (1) A helyi önkormányzat ellátja a 

törvényben meghatározott kötelező és az általa 

önként vállalt feladat- és hatásköröket. 

(2) A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-

testület vagy a helyi népszavazás döntésével - 

önként vállalhatja minden olyan helyi közügy 

önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal 

más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként 

vállalt helyi közügyekben az önkormányzat 

mindent megtehet, ami jogszabállyal nem 

ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek 

megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által 

kötelezően előírt önkormányzati feladat- és 

hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját 

bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön 

források terhére lehetséges. 

(3) A helyi önkormányzat - törvényben 

meghatározott esetekben - az állammal kötött 

külön megállapodás alapján elláthat állami 

feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a 

feladatellátás finanszírozásáról. 

 

*** 

A képviselő-testület 

41. § (1) A helyi önkormányzat jogi személy, a 

Polgári Törvénykönyvről szóló törvény jogi 

személyekre vonatkozó rendelkezéseit az e 

törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A 

képviselő-testületet a polgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke, a főpolgármester képviseli. 

(2) Az önkormányzati feladatok ellátását a 

képviselő-testület és szervei biztosítják. A 

képviselőtestület szervei: a polgármester, a 

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a 

képviselő-testület bizottságai, a részönkormányzat 

testülete, a polgármesteri hivatal, a megyei 

önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati 

hivatal, a jegyző, továbbá a társulás. 

(3) Önkormányzati döntést a képviselő-testület, 

a helyi népszavazás, a képviselő-testület 

felhatalmazása alapján a képviselő-testület 

bizottsága, a részönkormányzat testülete, a 

társulása, a polgármester, továbbá a jegyző 

hozhat. 

(4) A képviselő-testület - e törvényben 

meghatározott kivételekkel - hatásköreit a 

polgármesterre, a bizottságára, a 

részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a 

társulására ruházhatja át. E hatáskör 

gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört 

visszavonhatja. 

(5) Az átruházott hatáskör tovább nem 

ruházható. 

(6) A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó 

közszolgáltatások ellátására - jogszabályban 

meghatározottak szerint - költségvetési szervet, a 

polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti 

gazdálkodó szervezetet (a továbbiakban: 

gazdálkodó szervezet), nonprofit szervezetet és 

egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: 

intézmény) alapíthat, továbbá szerződést köthet 

természetes és jogi személlyel vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezettel. 
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(7) A helyi önkormányzat képviselő-testülete - 

amennyiben törvény kivételt nem tesz - kinevezi 

az intézmény vezetőjét. 

(8) Törvény előírhatja, hogy meghatározott 

közszolgáltatást kizárólag erre a célra alapított 

költségvetési szerv, olyan állami vagy legalább 

többségi önkormányzati tulajdonban álló, jogi 

személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, 

amelyben az állam vagy az önkormányzat 

legalább többségi befolyással bír vagy e gazdasági 

társaság legalább többségi tulajdonában álló és 

legalább többségi befolyása alatt álló jogi 

személyiséggel rendelkező gazdasági társaság 

vagy önkormányzati társulás láthat el. 

(9) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az 

államháztartáson kívüli forrás átvételére és 

átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben 

szabályozza. 

42. § A képviselő-testület hatásköréből nem 

ruházható át: 

1. a rendeletalkotás; 

2. szervezetének kialakítása és működésének 

meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt 

választás, kinevezés, vezetői megbízás; 

3. a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések 

és elismerő címek alapítása; 

4. a gazdasági program, a hitelfelvétel, a 

kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más 

adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, 

alapítványi forrás átvétele és átadása; 

5. önkormányzati társulás létrehozása, 

megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási 

megállapodás módosítása, társuláshoz, 

érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, 

abból történő kiválás; 

6. megállapodás külföldi önkormányzattal való 

együttműködésről, nemzetközi önkormányzati 

szervezethez való csatlakozás, abból történő 

kiválás; 

7. intézmény alapítása, átszervezése, 

megszüntetése; 

8. közterület elnevezése, köztéri szobor, 

műalkotás állítása; 

9. eljárás kezdeményezése az 

Alkotmánybíróságnál; 

10. a bíróságok ülnökeinek megválasztása; 

11. állásfoglalás intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti; 

12. a települési képviselő, polgármester 

méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással 

kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében 

való döntés; 

13. az önkormányzati képviselői megbízatás 

megszűnéséről való döntés, ha a képviselő egy 

éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén; 

14. a településfejlesztési eszközök és a 

településszerkezeti terv jóváhagyása; 

15. területszervezési kezdeményezés; 

16. a helyi önkormányzat tulajdonában álló 

nemzeti vagyon tulajdonjogának az állam vagy 

más helyi önkormányzat javára történő ingyenes 

átruházására, ilyen vagyon ingyenes átvételére 

vonatkozó döntés; 

17. amit törvény a képviselő-testület át nem 

ruházható hatáskörébe utal. 

 

*** 

Önálló község alakítása 

98. § (1) A választópolgárok kezdeményezésére, 

helyi népszavazás alapján új község alakítható az 

olyan - földrajzilag és építészetileg - elkülönült, 

lakott településrészből, amely választópolgárainak 

közössége képes a helyi önkormányzás jogának 

önálló gyakorlására, a községi önkormányzat 

számára meghatározott feladatok önállóan vagy 

társulás útján történő teljesítésére a szolgáltatások 

színvonalának csökkenése nélkül úgy, hogy 

ezeknek a feltételeknek az a település is 

megfeleljen, amelyből az új község megalakult. A 

helyi népszavazást a település teljes közigazgatási 

területére kell kitűzni. 

(2) Az új község alakításának további feltétele, 

hogy az elkülönült településrész lakosságszáma a 

kezdeményezést megelőző tíz évben folyamatosan 

növekedjen, és infrastrukturális ellátottsága 

meghaladja az országos átlagot, valamint a 

községi önkormányzat számára meghatározott 

feladatokat az országos átlagot meg nem haladó 

költségráfordítással látja el. 

(3) Új község alakításának a kezdeményezése 

esetén a falugyűlés, város esetében a 

községalakítással érintett településrész lakossági 

fóruma (a továbbiakban együtt: falugyűlés) 

legalább háromtagú előkészítő bizottságot választ 

a településrészen lakó települési képviselőkből 

vagy más választópolgárokból. 

(4) Az előkészítő bizottság javaslatot készít az 

(1) és (2) bekezdésben írt követelmények és a 

területszervezési eljárásról szóló 

kormányrendeletben meghatározott egyéb 

feltételek teljesítésére. 

(5) A miniszter március 31-ig határozatában 

dönt arról, hogy nem terjeszti elő a 

kezdeményezést, ha az nem felel meg az (1) és (2) 
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bekezdésben foglalt feltételeknek, vagy a 

jogszabályban előírt eljárási szabályt nem tartották 

meg. Az előkészítő bizottság, a képviselő-testület 

a miniszter határozatának felülvizsgálatát a 

kézbesítéstől számított harminc napon belül a 

miniszternek benyújtott kérelemben a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérheti. A 

miniszter az iratokat a kérelem beérkezésétől 

számított három napon belül megküldi a 

bírósághoz. 

(6) A bíróság az ügyben a beérkezéstől 

számított harminc napon belül nemperes 

eljárásban dönt. Végzésében a kérelmet elutasítja, 

vagy a miniszter határozatát hatályon kívül 

helyezi. A végzés ellen fellebbezésnek helye 

nincs. A miniszter a határozat hatályon kívül 

helyezése esetén június 30-áig nyújtja be a 

kezdeményezést a köztársasági elnöknek. 

(7) A településrész új községgé alakításáról 

szóló köztársasági elnöki döntés közzétételétől 

számított harminc napon belül az előkészítő 

bizottság településrészi önkormányzattá alakul át. 

A településrészi önkormányzat egyetértése 

szükséges a településrészt érintő 

a) területszervezési kérdésben; 

b) a bel- és külterületek lehatárolásához; 

c) önkormányzati vagyonról, vagyoni jogokról 

és kötelezettségekről szóló döntéshez. 

(8) Az önkormányzati vagyon megosztásáról a 

községgé nyilvánításról szóló döntés 

hatálybalépését követő hat hónapon belül az 

érintett önkormányzatok állapodnak meg. 

Megállapodás hiányában az önkormányzati 

vagyont lakosságarányosan kell megosztani. 

(9) Az új község területéről a községgé 

nyilvánításról szóló döntés hatálybalépését követő 

hat hónapon belül az érintett önkormányzatok 

állapodnak meg. A megállapodásban az új község 

alakítására vonatkozó népszavazással érintett 

területtől eltérni nem lehet. Az új község 

külterülete a belterülethez kapcsolódó, 

egybefüggő terület. Eltérő megállapodás 

hiányában a település külterületét a belterületi 

népességgel arányosan kell megosztani. 

(10) Az új község vagyonára, területére 

vonatkozó megállapodás hiányában bármelyik 

érintett önkormányzat keresete alapján a 

közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. 

(11) A községgé nyilvánításról szóló döntés 

hatálybalépését követő hat hónapon belül az új 

község önkormányzata a törvényi feltételek 

keretei között polgármesteri hivatalt hoz létre 

vagy közös önkormányzati hivatalhoz (a 

továbbiakban: hivatal) csatlakozik. Eddig az 

időpontig az új község hivatali feladatait annak a 

településnek a hivatala látja el, amelyből az új 

község megalakult. A hivatal költségeinek 

viseléséről az érintett önkormányzatok állapodnak 

meg. Ennek hiányában a költségekhez az érintett 

önkormányzatok a települések lakosságszámának 

arányában járulnak hozzá. 

99. § (1) Új község alakítását településegyesítés 

megszüntetés jogcímén akkor lehet 

kezdeményezni, ha a településrész egyesítése 

1950. január 1-jén vagy azt követően lépett 

hatályba. 

(2) Településegyesítés megszüntetésének a 

kezdeményezése a 98. §-ban foglalt feltételekkel 

és eljárással történhet. 

Települések egyesítése 

100. § (1) Helyi népszavazás alapján az érintett 

képviselő-testületek határozatukkal 

kezdeményezik az egybeépült községek, valamint 

város és község egyesítését, egyidejűleg javaslatot 

tesznek az új település nevére. 

(2) Az egyesítéstől a községek jogai és 

kötelezettségei az új községet, várost illetik és 

terhelik. 

(3) A települések egyesítésével megszűnt 

község a nevét településrész-névként megtartja. 

(4) A miniszter március 31-ig határozatában 

dönt arról, hogy nem terjeszti elő a 

kezdeményezést, ha a települések nem 

egybeépültek, vagy a jogszabályban előírt eljárási 

szabályt nem tartották meg. A határozatot a 

miniszter a meghozatalától számított három napon 

belül az érdekelt önkormányzatok 

polgármestereinek küldi meg. A képviselő-

testületek által kérhető felülvizsgálatra a 98. § 

szabályait kell alkalmazni. 

Területrész átadása 

101. § Az érintett képviselő-testületek 

megállapodhatnak egymással határos területrész 

átadásáról, átvételéről vagy cseréjéről (a 

továbbiakban együtt: területrész átadása). 

102. § (1) Az érintett képviselő-testületek a 

területrész átadását előkészítő bizottság javaslata 

alapján előzetes megállapodást köthetnek az 

átadandó területrész területéről és határairól, a 

vagyon megosztásáról. 

(2) A lakott területrész átadásának 

kezdeményezése esetén az érintett képviselő-

testületek együttes ülésen legalább háromtagú, 

területrész átadását előkészítő bizottságot 

választanak települési képviselőkből, valamint 
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más választópolgárokból. Az előkészítő bizottság 

tagjainak több mint felét a lakott területrészen 

lakó települési képviselők vagy választópolgárok 

közül kell megválasztani. A bizottság elnökének 

és tagjainak megválasztásához a képviselő-

testületi tagok több mint felének igen szavazata 

szükséges. 

(3) Lakott területrész átadása esetén az ott lakó 

választópolgárok - helyi népszavazással 

kinyilvánított - többségi támogatása szükséges a 

megállapodáshoz. 

(4) A képviselő-testületek - az előzetes 

megállapodásnak megfelelően - a lakott 

területrész átadásáról, annak részletes feltételeiről 

a helyi népszavazást követő kilencven napon belül 

állapodnak meg. Megállapodás hiányában az 

érintett képviselő-testület keresete alapján a 

közigazgatási és munkaügyi bíróság - soron kívül 

- dönt. Döntése a megállapodást pótolja. 

(5) Lakott területrész átadása nem tagadható 

meg, ha a képviselő-testületek előzetes 

megállapodást kötöttek és az átadással a 

területrész választópolgárainak többsége helyi 

népszavazás során egyetértett. 

(6) Külterületi lakott területrész átadására a 

lakott területrészre vonatkozó szabályokat kell 

megfelelően alkalmazni. 

Település megyék közötti átcsatolása 

103. § (1) A települési képviselő-testület 

minősített többségű határozattal kezdeményezheti, 

hogy az Országgyűlés a települést a területével 

határos másik megye területéhez csatolja át. A 

kezdeményezéssel kapcsolatban helyi 

népszavazást kell elrendelni. 

(2) A település a másik megyéhez általában a 

teljes közigazgatási területével csatolható át. Ettől 

eltérő javaslatot akkor lehet tenni, ha az új 

megyehatár eltérő kialakítását természetes vagy 

jelentős műszaki létesítményt jelentő mesterséges 

határvonal (folyó, közút, vasúti pálya stb.) 

indokolja. 

(3) Más megyéhez csatlakozni kívánó település 

átcsatolásáról az érintett megyei önkormányzatok 

közgyűlései állást foglalnak. 

 

*** 

Fővárosi kerület létrehozása, a kerületi 

határok megváltoztatása 

105. § (1) Fővárosi kerület létesítését, kerület 

megszüntetését (a továbbiakban: kerületi 

tagozódás megváltoztatása) bármelyik, területileg 

közvetlenül érintett kerületi önkormányzat 

képviselő-testülete kezdeményezheti az 

Országgyűlésnél. 

(2) A kerületi tagozódás megváltoztatásának 

kezdeményezése esetén az érintett kerületi 

önkormányzat képviselő-testülete a kerületi 

tagozódás megváltoztatása kérdésében helyi 

népszavazást köteles elrendelni. 

(3) A kerületi tagozódás megváltoztatásával 

kapcsolatosan a fővárosi közgyűlés, valamint a 

többi érintett kerületi önkormányzat képviselő-

testületének véleményét ki kell kérni. 

(4) Fővárosi kerület területrészének más 

kerülethez való csatolását az érintett kerületi 

önkormányzatok képviselő-testületei - a fővárosi 

közgyűlés állásfoglalásával - kezdeményezhetik 

az Országgyűlésnél. Lakott területrész esetén a 

kezdeményezéssel kapcsolatosan helyi 

népszavazást kell elrendelni. 

(5) A főváros határával közvetlenül érintkező 

fővárosi kerület képviselő-testülete 

kezdeményezheti az Országgyűlésnél a kerületnek 

vagy városrésznek a fővárosból történő kiválását 

és önálló településsé nyilvánítását. A 

kezdeményezéssel kapcsolatosan helyi 

népszavazást kell elrendelni. 

(6) A fővároshoz csatlakozni kívánó, vele 

határos települési önkormányzat képviselő-

testülete a csatlakozás kérdésében saját 

településén helyi népszavazást köteles elrendelni. 

(7) Amennyiben az új kerületi tagozódás a 

főváros közigazgatási határát is érinti, a 

kezdeményezés a helyi népszavazás 

eredményével, az érintett települési önkormányzat 

képviselő-testülete, a változással érintett határos 

megyei önkormányzat közgyűlésének 

véleményével nyújtható be az Országgyűléshez. 

(8) Az e §-ban megjelölt kezdeményezési 

jogosultság megilleti a Kormányt is. Ilyen esetben 

a helyi népszavazást a tervezett területi változással 

közvetlenül érintett települési önkormányzat 

köteles elrendelni. A népszavazás költségét a 

központi költségvetés viseli. 

 

*** 
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8. A népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe 

tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet 
 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai 

polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 

CCXXXVIII. törvény 91. § a) és b) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 

feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 

Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva a következőket rendelem 

el: 

1. A választás irodák országos 

népszavazási kezdeményezéssel 

kapcsolatos feladatai 

1. § A Nemzeti Választási Iroda a választások 

hivatalos honlapján hozza nyilvánosságra a 

benyújtott kérdést, a benyújtás időpontját, 

valamint a szervező nevét. 

2. § A Nemzeti Választási Iroda átvételi 

elismervény ellenében átadja az igénylő részére az 

aláírásgyűjtő íveket. 

3. § A Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi, hogy 

a szervező a rendelkezésére bocsátott összes 

aláírásgyűjtő ívet leadta-e. Ha a szervező nem adta 

le a rendelkezésére bocsátott összes aláírásgyűjtő 

ívet, ennek tényét és a hiányzó ívek számát a 

Nemzeti Választási Iroda jelzi a Nemzeti 

Választási Bizottságnak. 

4. § Az országos népszavazási kezdeményezés 

személyi azonosítóval rendelkező 

választópolgárok aláírására szolgáló aláírásgyűjtő 

ívét az 1. melléklet, az országos népszavazási 

kezdeményezés személyi azonosítóval nem 

rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló 

aláírásgyűjtő ívét a 2. melléklet tartalmazza. 

2. A választás irodák helyi népszavazási 

kezdeményezéssel kapcsolatos feladatai 

5. § A választási iroda a helyben szokásos 

módon hozza nyilvánosságra a benyújtott kérdést, 

a benyújtás időpontját, valamint a szervező nevét. 

6. § A választási iroda a hitelesítési záradékkal 

ellátott aláírásgyűjtő ívet személyesen átadja vagy 

postai úton megküldi a kezdeményezőnek. 

7. § (1) A helyi - megyei szintű népszavazás 

esetén a területi - választási iroda tájékoztatja a 

Nemzeti Választási Irodát 

a) az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának 

benyújtásáról, és az azon szereplő kérdésről, 

b) a választási bizottság hitelesítéssel 

kapcsolatos döntéséről, a hitelesítést megtagadó 

döntés esetén annak indokáról, 

c) a választási bizottság hitelesítő döntése elleni 

felülvizsgálati kérelem benyújtásáról, 

d) a választási bizottság hitelesítő döntése elleni 

felülvizsgálati kérelemről hozott döntésről, 

e) az aláírások benyújtását követően az 

aláírások ellenőrzésének eredményéről, 

f) a képviselő-testületnek a helyi népszavazás 

elrendelésével kapcsolatos döntéséről, valamint 

g) a helyi népszavazás kitűzéséről szóló 

határozatról. 

(2) A Nemzeti Választási Iroda az (1) bekezdés 

g) pontja szerinti tájékoztatás alapján a 

választások hivatalos honlapján nyilvánosságra 

hozza a helyi népszavazás időpontját és a helyi 

népszavazásra feltett kérdést. 

8. § A helyi népszavazási kezdeményezés 

aláírásgyűjtő ívének mintáját a 3. melléklet 

tartalmazza. 

3. Az aláírásgyűjtő ívek ellenőrzése és 

megőrzése 

9. § A választási iroda az aláírásgyűjtő íveken 

leadott aláírásokat ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjed 

arra, hogy 

a) az aláírásgyűjtő íven szerepelnek-e az aláírást 

gyűjtő polgár adatai, 

b) az aláírásgyűjtő íven a választópolgár 

valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

c) az aláírásgyűjtő ívek kiadása és leadása 

közötti időszak bármely napján szerepelt-e 

választópolgár a központi névjegyzékben a 

választópolgár által megadott személyi 

azonosítóval vagy - a személyi azonosítóval nem 

rendelkező választópolgár esetében - a magyar 

állampolgárságot igazoló okirat számával, 

d) egyeznek-e a választópolgár központi 

névjegyzékbeli adatai az aláírásgyűjtő íven 

feltüntetett adataival, 
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e) a választópolgár támogatta-e már az adott 

kezdeményezést érvényes aláírással. 

10. § A választási iroda az aláírásgyűjtő ívek 

benyújtásakor gondoskodik a benyújtott 

aláírásgyűjtő ívek átvételéről és biztonságos 

megőrzéséről. Az átvételi jegyzőkönyvben fel kell 

tüntetni az aláírások benyújtójának az aláírások 

számára vagy az aláírásgyűjtő ívek számára 

vonatkozó nyilatkozatát. 

4. Záró rendelkezések 

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

(2) (Hatályon kívül helyezve.) 
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1. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez 

Országos népszavazás aláírásgyűjtő íve személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok számára 

Az aláírásgyűjtó ív benyújtásának határideje: 

............... 
 ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍV 

[a hitelesített kérdés szövege] 

 sorszám: 

      

   Olvasható családi és utónév  Személyi azonosító  Anyja születési családi és utóneve  Saját kezű aláírás 

 1    □-□□□□□□-□□□□     

 2    □-□□□□□□-□□□□     

 3    □-□□□□□□-□□□□     

 4    □-□□□□□□-□□□□     

 5    □-□□□□□□-□□□□     

 6    □-□□□□□□-□□□□     

 7    □-□□□□□□-□□□□     

 8    □-□□□□□□-□□□□     

 9    □-□□□□□□-□□□□     

 10    □-□□□□□□-□□□□     

 11    □-□□□□□□-□□□□     

 12    □-□□□□□□-□□□□     

 13    □-□□□□□□-□□□□     

 14    □-□□□□□□-□□□□     

 15    □-□□□□□□-□□□□     

          

 Egy választópolgár egy kezdeményezést csak egy aláírással támogathat! 

 Az aláírásgyűjtő ívet azonosító 

kód helye 

   az aláírást gyűjtő polgár 

neve 

 személyi azonosítója  aláírása  Ha az aláírást gyűjtő polgár nem 

rendelkezik személyi azonosítóval, akkor az 

útlevele vagy az állampolgársági 

bizonyítványa vagy a honosítási okirata 

számát (+ vonalkód alatti szám) kell 

megadni! 
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2. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez 

Országos népszavazás aláírásgyűjtő íve személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok számára 

választópolgárok számára 

 Az aláírásgyűjtő ív benyújtásának határideje: ...............  ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍV 

[a hitelesített kérdés szövege] 

 sorszám: 

      

   Olvasható családi és utónév  A magyar hatóság által kibocsátott útlevél 

száma VAGY  

a magyar honosítási okirat száma és a vonalkód 

alatti szám  

VAGY 

a magyar állampolgársági bizonyítvány száma 

és a vonalkód alatti szám 

 Anyja születési családi és 

utóneve 

 Saját kezű aláírás 

 1                                         

     vonalkód alatti szám                   

 2                                         

     vonalkód alatti szám                   

 3                                         

     vonalkód alatti szám                   

 4                                         

     vonalkód alatti szám                   

 5                                         

     vonalkód alatti szám                   

 6                                         

     vonalkód alatti szám                   

                                          

 Egy választópolgár egy kezdeményezést csak egy aláírással támogathat! 

 Az aláírásgyűjtő ívet azonosító 

kód helye 

   az aláírást gyűjtő polgár 

neve 

 személyi azonosítója  aláírása  Ha az aláírást gyűjtő polgár nem 

rendelkezik személyi azonosítóval, akkor az 

útlevele vagy az állampolgársági 

bizonyítványa vagy a honosítási okirata 

számát (+ vonalkód alatti szám) kell 

megadni! 
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3. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez 

Helyi népszavazás aláírásgyűjtő íve 

 Az aláírásgyűjtő ívet kék tollal kérjük kitölteni!          ■  ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍV  ■          3 

      

 Alulírottak helyi népszavazás kitűzését kezdeményezzük az alábbi kérdésben:    A kérdést a .......................................................................... 

számú  

határozatával hitelesítette. 

      

     Kelt: ..................................... 

           P. H.  ......................................  

         ........... év ................... hó ...... 

nap 

 a Helyi Választási Iroda 

vezetője 

            

   Olvasható családi és utónév  Személyi azonosító  Anyja születési családi és utóneve  Saját kezű aláírás 

 1.    □-□□□□□□-□□□□     

 2.    □-□□□□□□-□□□□     

 3.    □-□□□□□□-□□□□     

 4.    □-□□□□□□-□□□□     

 5.    □-□□□□□□-□□□□     

 6.    □-□□□□□□-□□□□     

 7.    □-□□□□□□-□□□□     

 8.    □-□□□□□□-□□□□     

 9.    □-□□□□□□-□□□□     

 10.    □-□□□□□□-□□□□     

 Egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja!     

   Az aláírást gyűjtő polgár   

 olvasható családi és 

utóneve 

 személyi azonosítója   saját kezű aláírása 

   □-□□□□□□-□□□□   
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9. A helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó 

feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó 

nyomtatványokról szóló 2/2015. (II. 20.) IM rendelet 
 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai 

polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 

CCXXXVIII. törvény 91. § a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, 

a 6. § tekintetében a népszavazás 

kezdeményezéséről, az európai polgári 

kezdeményezésről, valamint a népszavazási 

eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 

91. § j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

a 21. §, a 23. § és az 1-13. melléklet 

tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az 

európai polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 

CCXXXVIII. törvény 91. § b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, 

a 22. § tekintetében a népszavazás 

kezdeményezéséről, az európai polgári 

kezdeményezésről, valamint a népszavazási 

eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 

91. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. 

pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 

a következőket rendelem el: 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. Értelmező rendelkezések 

1. § E rendelet alkalmazásában 

a) települési szintű helyi népszavazás: a 

települési - kivéve a fővárosi - önkormányzat 

hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozó, továbbá a 

településrészt érintő helyi népszavazás, 

b) területi szintű helyi népszavazás: a megyei, 

illetve a fővárosi önkormányzat hatáskörébe 

tartozó ügyre vonatkozó helyi népszavazás. 

2. A választási irodák tagjainak oktatása 

2. § A választási iroda tagjait a feladataik 

ellátására fel kell készíteni. A felkészítésen való 

részvétel kötelező. A felkészítésért a választási 

iroda vezetője felelős. 

3. A választási informatikai rendszer 

3. § (1) A választási informatikai rendszer (a 

továbbiakban: informatikai rendszer) e rendelet 

vonatkozásában a népszavazás 

kezdeményezéséről, az európai polgári 

kezdeményezésről, valamint a népszavazási 

eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. 

törvényben (a továbbiakban: Nsztv.) és a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvényben (a továbbiakban: Ve.) meghatározott 

választási feladatok végrehajtásában részt vevő és 

azokat kiszolgáló szervezetek által működtetett 

választási informatikai infrastruktúra és választási 

alkalmazói rendszerelemek összessége. 

(2) A választási informatikai infrastruktúra 

elemei lehetnek különösen: 

a) a választási célú dedikált informatikai 

eszközök, 

b) az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer 

(továbbiakban: EAK) használatát biztosító 

informatikai eszközök, 

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban 

együtt: kormányhivatal) informatikai eszközei, 

d) az okmányirodák, valamint az okmányirodai 

funkciókat is ellátó kormányablakok (a 

továbbiakban együtt: okmányiroda) informatikai 

eszközei és 

e) az a)-d) pontban meghatározott informatikai 

eszközöket összekötő adatátviteli hálózatok. 

(3) A választási alkalmazói rendszerek elemei 

lehetnek különösen: a névjegyzékek vezetését, a 

szavazatösszesítést, az eredménymegállapítást, a 

logisztikai és pénzügyi lebonyolítást támogató 

alkalmazói szoftverrendszerek. 

4. § (1) A helyi választási iroda (a 

továbbiakban: HVI) az informatikai rendszert a 

választási célú dedikált informatikai eszközök, 

szükség esetén az EAK infrastrukturális 

hátterének igénybevételével éri el. 

(2) A népszavazási informatikai feladatok 

ellátására indokolt esetben a HVI vezetőjének 



40  

kérésére, a területi választási iroda (a 

továbbiakban: TVI) vezetőjének döntése alapján 

az okmányirodai infrastruktúra is igénybe vehető. 

Ha a TVI vezetője az okmányirodai infrastruktúra 

bevonása mellett dönt, erről értesíti a Nemzeti 

Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elnökét és 

az igénybevétel helye szerint illetékes 

kormánymegbízottat. 

(3) Közös önkormányzati hivatalt működtető 

települések esetében a TVI vezetője a székhely 

településtől eltérő településen is engedélyezheti az 

adatfeldolgozási feladatok elvégzését. Az 

adatfeldolgozási helyszín változásáról a TVI 

vezetője az engedély kiadását követően 

haladéktalanul tájékoztatja az NVI elnökét. 

(4) A TVI az informatikai rendszer elérésére a 

választási célú dedikált informatikai eszközöket, 

az EAK infrastrukturális hátterét, illetve az 

okmányirodai infrastruktúrát használhatja. 

5. § Az informatikai rendszert kell használni 

a) a szavazóköri névjegyzék, valamint a 

mozgóurnát igénylő választópolgárok 

jegyzékének összeállításához, továbbvezetéséhez, 

a szavazóhelyiségbe kerülő példányának 

elkészítéséhez, 

b) az értesítők elkészítéséhez, 

c) a választójogosultság megállapításához, 

illetve ellenőrzéséhez, 

d) a szavazóköri névjegyzék megtekintésének 

biztosításához, 

e) a szavazólapok adattartalma jóváhagyásának 

támogatására és a nyomdai adatátadáshoz, 

f) a logisztikai feladatok ellátásához, 

g) a szavazóhelyiségekbe kerülő szavazóköri 

névjegyzékek, valamint a mozgóurnát igénylő 

választópolgárok jegyzékeinek kinyomtatásáról és 

hitelesítésének megtörténtéről szóló értesítés 

továbbításához, 

h) a szavazóköri jegyzőkönyvek előállításához, 

a jegyzőkönyvek adatainak rögzítéséhez és 

ellenőrzéséhez, 

i) a népszavazás eredménye előzetes tájékoztató 

adatainak előállításához, 

j) a népszavazás eredménye megállapításának 

támogatásához és 

k) a bírságokkal kapcsolatos feladatok 

támogatásához. 

6. § (1) A kormányhivatal a népszavazási 

feladatok ellátása érdekében a TVI, illetve a HVI 

vezetője számára - megállapodás alapján - 

biztosítja 

a) a megfelelő számú, a kormányhivatallal 

kormányzati szolgálati jogviszonyban álló 

kormánytisztviselő vagy állami szolgálati 

jogviszonyban álló állami tisztviselő választási 

iroda tagjává történő megbízásának lehetőségét és 

b) a választási iroda tagjának közreműködését a 

népszavazási feladatok ellátásában, a választási 

iroda vezetőjének rendelkezése szerint. 

(2) A kormányhivatal a TVI, illetve a HVI 

részére - megállapodás alapján - biztosítja  

a) az okmányhálózat elérését az 

okmányirodákban, 

b) az okmányhálózat eléréséhez szükséges 

informatikai eszközöket az okmányirodai 

infrastruktúrán, 

c) a választási informatikai hálózat eléréséhez 

szükséges eszközöket és 

d) az a)-c) pontban foglaltakhoz szükséges 

kiemelt rendelkezésre állást. 

(3) A választási iroda tagjává történő megbízása 

esetén a kormányhivatallal kormányzati szolgálati 

jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy 

állami szolgálati jogviszonyban álló állami 

tisztviselő is a választási iroda tagjával 

megegyező díjazásra jogosult. 

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak 

különösen a következő állandó választási 

feladatok elvégzését szolgálhatják: 

a) az informatikai rendszerhez kapcsolódó 

helpdesk feladatok támogatása és 

b) az informatikai rendszerrel kapcsolatos 

oktatási feladatok támogatása. 

(5) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak 

különösen a következő népszavazási feladatok 

elvégzését szolgálhatják: 

a) közreműködés a szavazólap jóváhagyási 

folyamatában, 

b) a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát 

igénylő választópolgárok jegyzékének 

kinyomtatása, 

c) a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak 

rögzítése, 

d) a népszavazás eredményét megállapító 

jegyzőkönyv összeállításához szükséges 

ellenőrzési feladatok ellátása és 

e) a választások pénzügyi és logisztikai 

elszámolási feladatai informatikai támogatása. 

(6) A választási iroda és a kormányhivatal 

együttműködik a népszavazási feladatok 

határidőre történő elvégzése érdekében. A 

népszavazási feladatok határidőre történő 

elvégzése elsőbbséget élvez a kormányhivatal 

egyéb feladataival szemben. 

II. FEJEZET 
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A VÁLASZTÁSI IRODÁK FELADATAI 

TELEPÜLÉSI SZINTŰ HELYI 

NÉPSZAVAZÁSON 

4. A helyi választási iroda feladatai a 

szavazás napját megelőzően 

7. § (1) A HVI - az Nsztv.-ben és a Ve.-ben 

foglalt feladatain túl - 

a) a népszavazás kitűzését haladéktalanul jelzi 

az NVI-nek, 

b) közleményt ad ki a szavazás helyéről és 

idejéről, a szavazás módjáról, 

c) az informatikai rendszerben biztosítja a 

szavazóköri névjegyzék megtekinthetőségét, 

d) a bírság kiszabásáról hozott határozat adatait 

az NVI elnökének intézkedése szerint 

haladéktalanul megküldi az NVI-nek, 

e) fogadja a szavazatszámláló bizottság (a 

továbbiakban: SZSZB), a helyi választási 

bizottság (a továbbiakban: HVB) megbízott 

tagjainak bejelentését; ellenőrzi az SZSZB, a 

HVB tagjainak választójogát, gondoskodik az 

SZSZB, a HVB tagjainak eskü-, illetve 

fogadalomtételéről, 

f) nyilvánosságra hozza a HVB tagjainak és a 

HVI vezetőjének nevét, valamint a HVB és a HVI 

hivatali helyiségének címét, telefonszámát, e-mail 

címét és fax-számát; a HVB hivatali helyiségének 

címét az informatikai rendszerben rögzíti és 

karbantartja, 

g) a HVB tagjainak nevét, az SZSZB tagjainak 

számát, valamint a HVB-be és az SZSZB-be tagot 

megbízó jelölő szervezeteket rögzíti az 

informatikai rendszerben, 

h) előterjeszti a HVB részére a szavazólap 

tervezetét annak adattartalma jóváhagyása 

céljából,  

i) előkészíti a szavazóköri jegyzőkönyvek 

feldolgozását és továbbítását, 

j) az NVI által megjelölt helyen és időben 

gondoskodik az NVI által biztosított választási 

kellékek, nyomtatványok átvételéről, az ezekkel 

kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról, 

valamint a helyben készülő nyomtatványok 

előállításáról, 

k) fogadja az NVI által - szavazókörönként - 

összeállított szállítódobozokat, tartalmukat 

tételesen ellenőrzi, és gondoskodik a szavazás 

napjáig történő megőrzésükről, 

l) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai 

feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését, 

m) a szavazást megelőző napon előkészíti és 

tételenként - átvételi elismervénnyel - átadja az 

SZSZB elnöke vagy helyettese részére a szavazás 

lebonyolításához szükséges szavazólapokat, 

nyomtatványokat, iratokat, bélyegzőt és egyéb 

kellékeket, 

n) gondoskodik a szavazólapok és az egyéb 

választási iratok őrzéséről és 

o) továbbítja a szavazóköri névjegyzék lezárását 

követően beérkező mozgóurna iránti igényeket az 

SZSZB részére. 

(2) A HVI vezetője - az Nsztv.-ben és a Ve.-ben 

foglalt feladatain túl - 

a) a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát 

igénylő választópolgárok jegyzékének 

nyomtatásával megbízhatja a TVI-t, amely a 

feladatot a kormányhivatal útján is elláthatja; a 

nyomtatás megtörténtéről haladéktalanul értesíteni 

kell az NVI-t, 

b) az egyéb választási kellékek, nyomtatványok 

előállításával, illetve az értesítők postázásával 

megbízhatja az NVI-t és 

c) a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a 

mozgóurnát igénylő választópolgárok 

kinyomtatott jegyzékét az utolsó oldalon 

aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti, és a 

hitelesítésről értesíti az NVI-t. 

5. A helyi választási iroda feladatai a 

szavazás napján 

8. § (1) Az SZSZB mellett működő 

jegyzőkönyvvezető - az Nsztv.-ben és a Ve.-ben 

foglalt feladatain túl - 

a) közreműködik a szavazóhelyiség 

szabályszerű berendezésében, 

b) gondoskodik a szavazóköri névjegyzék 

kezeléséről, a visszautasítottak jegyzéke és a 

mozgóurnát igénylő választópolgárok 

jegyzékének vezetéséről, 

c) a szavazás közben történt rendkívüli 

eseményről kiállított jegyzőkönyv másolatát 

haladéktalanul továbbítja a HVI vezetőjéhez, 

d) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv 

kiállításában, 

e) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv, a 

szavazás közben történt rendkívüli eseményről 

kiállított jegyzőkönyv, valamint az SZSZB 

határozata másolatainak előállításában és az 

SZSZB megbízott tagjai részére történő 

átadásában és 

f) közreműködik a szavazóurnáknak, a 

szavazóköri jegyzőkönyveknek, valamint az 
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egyéb választási iratoknak a HVI hivatali 

helyiségébe történő szállításában. 

(2) A HVI - az Nsztv.-ben és a Ve.-ben foglalt 

feladatain túl - 

a) biztosítja az SZSZB-k működésének és a 

szavazás menetének törvényes feltételeit, 

b) haladéktalanul továbbítja az SZSZB részére a 

szavazás napján elektronikus úton beérkező 

mozgóurna iránti igényeket, 

c) átvételi elismervénnyel átveszi az SZSZB-től 

a szavazóurnákat, a szavazóköri jegyzőkönyveket, 

valamint az egyéb választási iratokat, 

d) a beérkező szavazóköri jegyzőkönyveket jogi 

és számszaki szempontból ellenőrzi, 

e) haladéktalanul elvégzi az adatbeviteli 

teendőket úgy, hogy a számítógépes 

adatfeldolgozásra a jegyzőkönyvek első példánya 

szolgál és 

f) a hibásan vagy hiányosan kitöltött 

jegyzőkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét, és a 

jegyzőkönyv javítását követően intézkedik az 

adatok informatikai rendszerbeli javításáról. 

6. A helyi választási iroda feladatai a 

szavazás napját követően 

9. § A HVI - az Nsztv.-ben és a Ve.-ben foglalt 

feladatain túl - 

a) gondoskodik az SZSZB-ktől átvett szavazási 

iratok biztonságos tárolásáról, 

b) a szavazást követő három napon keresztül 

biztosítja a szavazóköri jegyzőkönyvek második 

példánya, valamint a határozatok nyilvánosságát, 

majd azokat irattározza, 

c) a HVB döntésének előkészítéseként tételesen 

ellenőrzi a szavazóköri jegyzőkönyvek és a 

számítógépes adatok azonosságát, és annak 

eredményéről jelentést tesz a HVB-nek, 

d) a népszavazás eredményét a HVB 

jegyzőkönyve alapján rögzíti az informatikai 

rendszerben, 

e) három napon keresztül biztosítja a HVB 

eredménymegállapító jegyzőkönyvei második 

példánya, valamint a határozatok nyilvánosságát, 

majd azokat irattározza és 

f) a szavazóköri jegyzőkönyvek és a HVB 

eredménymegállapító jegyzőkönyve első 

példányait továbbítja az NVI-nek. 

7. A területi választási iroda feladatai 

10. § (1) A TVI - az Nsztv.-ben és a Ve.-ben 

foglalt feladatain túl - 

a) ellenőrzi és irányítja a HVI-k tevékenységét,  

b) megszervezi a HVI-k vezetőinek oktatását, 

c) felügyeli az informatikai rendszer 

használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a 

hiányzó adatok pótlása, a hibás adatok kijavítása 

érdekében, 

d) a székhely településtől eltérő településen 

történő adatfeldolgozás tényét átvezeti az 

informatikai rendszeren és 

e) gondoskodik a szavazatösszesítést 

akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, 

szükség szerint intézkedik a vészhelyzet esetére 

előírt tartalékmegoldások alkalmazásáról, és erről 

tájékoztatja a HVI vezetőjét és az NVI elnökét. 

(2) A TVI a választási informatikai feladatokat - 

szükség esetén - a kormányhivatal 

közreműködésével látja el. 

8. A Nemzeti Választási Iroda feladatai 

11. § Az NVI - az Nsztv.-ben és a Ve.-ben 

foglalt feladatain túl - a szavazás napját 

megelőzően 

a) biztosítja a HVI részére a központi 

névjegyzék és a szavazóköri névjegyzék elérését, 

b) irányítja a szavazólapok tartalmának 

jóváhagyásával kapcsolatos feladatok 

végrehajtását, a nyomdai adatátadás folyamatát, 

gondoskodik a szavazólapok előállításáról, 

c) gondoskodik a Braille-írással ellátott 

szavazósablon elkészítéséről és eljuttatásáról a 

HVI-hez és 

d) megküldi a Braille-írással készült értesítőt az 

azt igénylő választópolgároknak. 

III. FEJEZET 

A VÁLASZTÁSI IRODÁK FELADATAI 

TERÜLETI SZINTŰ HELYI 

NÉPSZAVAZÁSON 

12. § A területi szintű helyi népszavazáson a II. 

fejezet rendelkezéseit az e fejezetben foglalt 

eltérésekkel kell alkalmazni. 

9. A helyi választási iroda feladatai a 

szavazás napját megelőzően 

13. § A HVI a TVI által megjelölt helyen és 

időben gondoskodik az NVI által biztosított 

választási kellékek, nyomtatványok átvételéről, az 

ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok 

ellátásáról, valamint a helyben készülő 

nyomtatványok előállításáról. 
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10. A helyi választási iroda feladatai a 

szavazás napján 

14. § (1) Az SZSZB mellett működő 

jegyzőkönyvvezető 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 

és 17.30 órakor adatot szolgáltat a HVI részére a 

szavazókörben megjelent választópolgárok 

számáról. 

(2) A HVI 

a) az informatikai rendszerben - ellenőrzést 

követően - haladéktalanul rögzíti a 

szavazókörökből érkezett napközbeni részvételi 

adatokat, a szavazás közben történt rendkívüli 

eseményekről kiállított jegyzőkönyveket, 

b) az informatikai rendszerben - ellenőrzést 

követően - haladéktalanul rögzíti a szavazóköri 

jegyzőkönyvek adatait és 

c) az SZSZB mellett működő 

jegyzőkönyvvezető útján azonnal tájékoztatja az 

SZSZB-t, ha adathiány van a szavazóköri 

jegyzőkönyvben, vagy az adatrögzítés során az 

informatikai rendszer összefüggés-hibát vagy 

egyéb hibát jelzett. 

11. A helyi választási iroda feladatai a 

szavazás napját követően 

15. § A HVI a szavazóköri jegyzőkönyvek első 

példányait a TVI vezetőjének utasítása szerint a 

TVI-hez szállítja. 

12. A területi választási iroda feladatai a 

szavazás napját megelőzően 

16. § (1) A TVI 

a) az adattartalom jóváhagyása céljából 

előterjeszti a területi választási bizottság (a 

továbbiakban: TVB) részére a szavazólap 

tervezetét, 

b) meghatározza az NVI által biztosított 

választási kellékek, nyomtatványok elosztásának 

és a helyi készítésű nyomtatványok előállításának, 

szállításának és átvételének rendjét és 

c) gondoskodik az NVI által biztosított 

választási kellékek, nyomtatványok átvételéről, az 

ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok 

ellátásáról, valamint a helyben készülő 

nyomtatványok előállításáról. 

(2) A TVI vezetője 

a) elkészíti az üzemzavar esetére irányadó 

intézkedési tervet és 

b) kiadja a szavazóköri jegyzőkönyvek 

továbbításával kapcsolatos utasítását. 

13. A területi választási iroda feladatai a 

szavazás napján 

17. § A TVI 

a) felügyeli az informatikai rendszer napközbeni 

részvételi jelentésekhez kapcsolódó és 

szavazatösszesítő funkcióinak használatát, 

b) gondoskodik az üzemzavar elhárításáról, 

szükség esetén gondoskodik a tartalékmegoldások 

alkalmazásáról és 

c) a központi tájékoztató rendszer adatainak 

segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot. 

14. A területi választási iroda feladatai a 

szavazás napját követően 

18. § A TVI 

a) fogadja a szavazóköri jegyzőkönyvek első 

példányait, 

b) a TVB döntésének előkészítéseként tételesen 

ellenőrzi a számítógépes adatok és a szavazóköri 

jegyzőkönyvekben szereplő adatok azonosságát, 

és annak eredményéről jelentést tesz a TVB-nek, 

c) a népszavazás eredményét a TVB 

jegyzőkönyve alapján rögzíti az informatikai 

rendszerben, 

d) három napon keresztül biztosítja a TVB 

eredménymegállapító jegyzőkönyve második 

példánya, valamint a határozatok nyilvánosságát 

és 

e) a szavazóköri jegyzőkönyvek és a TVB 

eredménymegállapító jegyzőkönyve első 

példányait továbbítja az NVI-nek. 

15. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a 

szavazás napján 

19. § Az NVI 

a) nyilvánosságra hozza a napközbeni részvételi 

jelentések adatait és 

b) folyamatosan nyilvánosságra hozza a 

népszavazás előzetes eredményére vonatkozó 

tájékoztató adatokat. 

IV. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

20. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben 

foglalt kivétellel - 2015. március 1-jén lép 

hatályba. 

(2) Az 5. § h)-k) pontja, a 6. § (5) bekezdés c) és 

d) pontja, a 8. § (2) bekezdés e) és f) pontja, a 9. § 
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c) és d) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 17. §, a 18. 

§ b) pontja és a 19. § 2016. január 1-jén lép 

hatályba. 

21-22. § 

23. § A helyi népszavazási eljárásban 

használandó nyomtatványok jegyzékét az 1. 

melléklet, a nyomtatványok mintáit a 2-10. 

melléklet állapítja meg. 
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1. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez 

A helyi népszavazáson használandó nyomtatványok 

 1.    használata 

   nyomtatvány megnevezése  a nyomtatvány 

használata kötelező 

 a nyomtatványban 

szereplő adatok 

megadása kötelező 

 2.  Szavazóköri névjegyzék   X   

 3.  Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke   X   

 4.  Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről   X   

 5.  Ellenőrző lap   X   

 6.  Visszautasítottak jegyzéke   X   

 7.  Számlálólap a napközbeni jelentéshez   X   

 8.  Jegyzőkönyv a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményekről, 

illetve az SZSZB elnökének a rend fenntartása érdekében tett 

intézkedéséről 

   X 

 9.  Szavazóköri jegyzőkönyv   X   

 10.  Jegyzőkönyv a helyi népszavazás eredményéről   X   

*** 
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11. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez 

„1. melléklet a 37/2013. (XII. 30.) KIM rendelethez 

Országos népszavazás aláírásgyűjtő íve személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok számára 

 Az ívet kék tollal kérjük 

kitölteni! 

 ■  ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍV  ■  1 

          

 Alulírottak országos népszavazás kitűzését kezdeményezzük az alábbi kérdésben:    A kérdést a  

       számú 

     határozatával hitelesítette.   

       ............................................. 

         Budapest,   P. 

H. 

 a Nemzeti Választási Iroda  

         ......... év ...... hó ...... nap    elnöke 

            

   Olvasható családi és utónév  Személyi azonosító  Anyja születési családi és utóneve  Saját kezű aláírás 

 1.    □-□□□□□□-□□□□     

 2.    □-□□□□□□-□□□□     

 3.    □-□□□□□□-□□□□     

 4.    □-□□□□□□-□□□□     

 5.    □-□□□□□□-□□□□     

 6.    □-□□□□□□-□□□□     

 7.    □-□□□□□□-□□□□     

 8.    □-□□□□□□-□□□□     

 9.    □-□□□□□□-□□□□     

 Egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja! 
    

 Az aláírást gyűjtő polgár     

 olvasható családi és 

utóneve 

 személyi azonosítója  saját kezű aláírása    * Ha az aláírás gyűjtő nem rendelkezik személyi azonosítóval:  

   

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□  

Vonalkód alatti szám*: 

□□□□□□□ 

     - a magyar hatóság által kibocsátott útlevél száma VAGY  

- a magyar honosítási okirat száma és vonalkód alatti szám VAGY  

- a magyar állampolgársági bizonyítvány száma és a vonalkód alatti szám 

         ” 
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12. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez 

„2. melléklet a 37/2013. (XII. 30.) KIM rendelethez 

Országos népszavazás aláírásgyűjtő íve személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok számára 

 Az ívet kék tollal kérjük 

kitölteni! 

 ■  ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍV  

személyes azonosítóval nem 

rendelkező választópolgárok 

számára 

 ■  2 

          

 Alulírottak országos népszavazás kitűzését kezdeményezzük az alábbi kérdésben:    A kérdést a  

       számú 

     határozatával hitelesítette.   

       ............................................. 

         Budapest,   P. 

H. 

 a Nemzeti Választási Iroda  

         ......... év ...... hó ...... nap    elnöke 

            

   Olvasható családi és utónév  A magyar hatóság által kibocsátott útlevél száma 

VAGY  

a magyar honosítási okirat száma és vonalkód 

alatti szám VAGY  

a magyar állampolgársági bizonyítvány száma és 

a vonalkód alatti szám 

 Anyja születési családi és utóneve  Saját kezű aláírás 

 1.    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  

Vonalkód alatti szám: □□□□□□□ 

    

 2.    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  

Vonalkód alatti szám: □□□□□□□ 

    

 3.    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  

Vonalkód alatti szám: □□□□□□□ 

    

 4.    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  

Vonalkód alatti szám: □□□□□□□ 

    

 5.    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  

Vonalkód alatti szám: □□□□□□□ 

    

 Egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja! 
    

 Az aláírást gyűjtő polgár     

 olvasható családi és 

utóneve 

 személyi azonosítója  saját kezű aláírása    * Ha az aláírás gyűjtő nem rendelkezik személyi azonosítóval:  

        - a magyar hatóság által kibocsátott útlevél száma VAGY  
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□  

Vonalkód alatti szám*: 

□□□□□□□ 

- a magyar honosítási okirat száma és vonalkód alatti szám VAGY  

- a magyar állampolgársági bizonyítvány száma és a vonalkód alatti szám 

         ” 
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13. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez 

„3. melléklet a 37/2013. (XII. 30.) KIM rendelethez 

Helyi népszavazás aláírásgyűjtő íve 

 Az ívet kék tollal kérjük 

kitölteni! 

 ■  ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍV  ■  3 

          

 Alulírottak helyi népszavazás kitűzését kezdeményezzük az alábbi kérdésben:    A kérdést a  

       számú 

     határozatával hitelesítette.   

       ............................................. 

         Kelt:   P. 

H. 

 a Helyi Választási Iroda  

         ......... év ...... hó ...... nap    elnöke 

            

   Olvasható családi és utónév  Személyi azonosító  Anyja születési családi és utóneve  Saját kezű aláírás 

 1.    □-□□□□□□-□□□□     

 2.    □-□□□□□□-□□□□     

 3.    □-□□□□□□-□□□□     

 4.    □-□□□□□□-□□□□     

 5.    □-□□□□□□-□□□□     

 6.    □-□□□□□□-□□□□     

 7.    □-□□□□□□-□□□□     

 8.    □-□□□□□□-□□□□     

 9.    □-□□□□□□-□□□□     

 10.    □-□□□□□□-□□□□     

 Egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja! 
    

 Az aláírást gyűjtő polgár     

 olvasható családi és 

utóneve 

 személyi azonosítója  saját kezű aláírása     

   □-□□□□□□-□□□□       

         ” 
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3. KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGA, MEGISMERÉSE, IGÉNYLÉSE   

10. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény a módosításokkal egységes szerkezetben 
 

Az Országgyűlés az információs önrendelkezési 

jog és az információszabadság biztosítása 

érdekében, a személyes adatok védelmét, valamint 

a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok 

megismeréséhez 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 

vonatkozó alapvető szabályok meghatározása 

annak érdekében, hogy a természetes személyek 

magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, 

valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és 

a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez 

és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével 

megvalósuljon. 

2. A törvény hatálya 

2. § (1) E törvény hatálya a Magyarország 

területén folytatott minden olyan adatkezelésre és 

adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes 

személy adataira, valamint közérdekű adatra vagy 

közérdekből nyilvános adatra vonatkozik. 

(2) E törvényt a teljesen vagy részben 

automatizált eszközzel, valamint a manuális 

módon végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra 

egyaránt alkalmazni 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 személyes céljait szolgáló 

adatkezeléseire. 

(5) A közszféra információinak további 

felhasználására vonatkozóan törvény az 

adatszolgáltatás módjára és feltételeire, az azért 

fizetendő ellenértékre, 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 

közvetve - 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-

képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre 

vonatkozó személyes adat, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre 

vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi 

személyes adat; 

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás 

során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel 

vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a 

büntetőeljárás lefolytatására, illetve a 

bűncselekmények felderítésére jogosult 

szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás 

szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba 
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hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó 

személyes adat; 

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi 

önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv 

vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére 

vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával 

összefüggésben keletkezett, a személyes adat 

fogalma alá nem eső, bármilyen 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 

vonatkozó adat; 

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat 

fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, 

megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét 

törvény közérdekből elrendeli; 

7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes 

és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen 

beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat 

- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - 

kezeléséhez; 

8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel 

személyes adatának kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat 

törlését kéri; 

9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi 

személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, 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 

függetlenül az adaton végzett bármely művelet 

vagy a műveletek összessége, így különösen 

gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 

tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 

lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, 

törlése és megsemmisítése, valamint az adat 

további felhasználásának megakadályozása, 

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 

valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai 

jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-

minta, íriszkép) rögzítése; 

11. adattovábbítás: az adat meghatározott 

harmadik 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 

ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel 

ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó 

adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

17. adatfeldolgozás: az adatkezelési 

műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek 

végrehajtásához alkalmazott módszertől és 

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve 

hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 

18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi 

személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés 

alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése 

alapján kötött szerződést 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 

megállapodásban részes más állam, továbbá az az 

állam, amelynek 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 
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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 tevékenységet folytató adatkezelő vagy 

adatkezelők csoportja 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 

csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása 

útján biztosítja; 

26. adatvédelmi incidens: személyes adat 

jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így 

különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés. 

 

Elvi Bírósági Határozatok 2013. évf. P.16. 

sz. határozat: A közérdekű adat, illetve a 

közérdekből nyilvános adat kiadása iránti 

perben is érvényesülnek a Ptk. alapelvei. 

Joggal való visszaélésnek minősül személyes 

motivációval, mintegy vélt konfliktus miatti 

retorzióként igényelni speciális 

információkat, amelyeknek érdemi 

közérdekű adattartalmuk alig van. Az ilyen 

motivációjú, személyes érdek által vezérelt 

joggyakorlás nem felel meg az alanyi jog 

társadalmi rendeltetésének [Alaptörvény VI. 

cikk (2) bek., 28. cikk; 2011. évi CXII. tv. 3. 

§, 26. § (1) és (2) bek.; Ptk. 5. § (1) és (2) 

bek.]. 

II. FEJEZET 

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME 

4. Az adatkezelés elvei 

4. § (1) Személyes adat kizárólag meghatározott 

célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden 

szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés 

céljának, az adatok felvételének és kezelésének 

tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely 

az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A 

személyes adat csak a cél megvalósulásához 

szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

(3) A személyes adat az adatkezelés során 

mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata 

az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor 

helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő 

rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, 

amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

(4) Az adatkezelés során biztosítani kell az 

adatok pontosságát, teljességét és - ha az 

adatkezelés céljára tekintettel szükséges - 

naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet 

csak az adatkezelés céljához szükséges ideig 

lehessen azonosítani. 

(5) A személyes adatok kezelését 

tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha 

az érintett véleménynyilvánítási szabadságának 

biztosítása érdekében az érintett véleményét 

megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén 

vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy 

az érintett személyes adatait e törvény 

rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a 

személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A 

személyes megkeresésre a munka törvénykönyve 

szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor. 

5. Az adatkezelés jogalapja 

5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása 

alapján, az abban meghatározott körben - helyi 

önkormányzat rendelete közérdeken alapuló 

célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező 

adatkezelés). 

(2) Különleges adat a 6. §-ban meghatározott 

esetekben, valamint akkor kezelhető, ha 

a) az adatkezeléshez az érintett írásban 

hozzájárul, 

b) a 3. § 3. pont a) alpontjában foglalt adatok 

esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi 

szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az 

Alaptörvényben biztosított alapvető jog 

érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a 

bűncselekmények megelőzése vagy üldözése 

érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény 

elrendeli, vagy 

c) a 3. § 3. pont b) alpontjában foglalt adatok 

esetében törvény közérdeken alapuló célból 

elrendeli. 

(3) Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő 

adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, 

az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés 
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időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az 

adatkezelést elrendelő törvény, illetve 

önkormányzati rendelet határozza meg. 

(4) Kizárólag állami vagy önkormányzati szerv 

kezelheti az állam bűncselekmények megelőzésére 

és üldözésére irányuló, valamint közigazgatási és 

igazságszolgáltatási feladatainak ellátása céljából 

kezelt bűnügyi személyes adatokat, valamint a 

szabálysértési, a polgári peres és nemperes 

ügyekre vonatkozó adatokat tartalmazó 

nyilvántartásokat. 

6. § (1) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az 

érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen 

vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes 

adat kezelése 

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítése céljából szükséges, vagy 

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítése céljából szükséges, és 

ezen érdek érvényesítése a személyes adatok 

védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban 

áll. 

(2) Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán 

vagy más elháríthatatlan okból nem képes 

hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más 

személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, 

valamint a személyek életét, testi épségét vagy 

javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához 

vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a 

hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az 

érintett személyes adatai kezelhetőek. 

(3) A 16. életévét betöltött kiskorú érintett 

hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 

érvényességéhez törvényes képviselőjének 

beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem 

szükséges. 

(4) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés 

célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés 

végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell 

minden olyan információt, amelyet a személyes 

adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján 

- az érintettnek ismernie kell, így különösen a 

kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés 

időtartamát, a felhasználás célját, az adatok 

továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó 

igénybevételének tényét. A szerződésnek 

félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az 

érintett aláírásával hozzájárul adatainak a 

szerződésben meghatározottak szerinti 

kezeléséhez. 

(5) Ha a személyes adat felvételére az érintett 

hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett 

adatokat törvény eltérő rendelkezésének 

hiányában 

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 

céljából, vagy 

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek 

érvényesítése a személyes adatok védelméhez 

fűződő jog korlátozásával arányban áll 

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az 

érintett hozzájárulásának visszavonását követően 

is kezelheti. 

(6) Az érintett kérelmére, kezdeményezésére 

indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás 

lefolytatásához szükséges személyes adatok 

tekintetében, az érintett kérelmére indult más 

ügyben az általa megadott személyes adatok 

tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni 

kell. 

(7) Az érintett hozzájárulását megadottnak kell 

tekinteni az érintett közszereplése során általa 

közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott 

személyes adatok tekintetében. 

(8) Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az 

érintett a hozzájárulását nem adta meg. 

6. Az adatbiztonság követelménye 

7. § (1) Az adatkezelő köteles az adatkezelési 

műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, 

hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó 

más szabályok alkalmazása során biztosítsa az 

érintettek magánszférájának védelmét. 

(2) Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében 

az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok 

biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a 

technikai és szervezési intézkedéseket és 

kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek 

e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi 

szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

(3) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel 

védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az 

alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen. 

(4) A különböző nyilvántartásokban 

elektronikusan kezelt adatállományok védelme 

érdekében megfelelő technikai megoldással 

biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt 

adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - 

közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az 

érintetthez rendelhetők. 
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(5) A személyes adatok automatizált 

feldolgozása során az adatkezelő és az 

adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja 

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek 

jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 

berendezés segítségével történő használatának 

megakadályozását; 

c) annak ellenőrizhetőségét és 

megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat 

adatátviteli berendezés alkalmazásával mely 

szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; 

d) annak ellenőrizhetőségét és 

megállapíthatóságát, hogy mely személyes 

adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus 

adatfeldolgozó rendszerekbe; 

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén 

történő helyreállíthatóságát és 

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során 

fellépő hibákról jelentés készüljön. 

(6) Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak 

az adatok biztonságát szolgáló intézkedések 

meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel 

kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. 

Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt 

kell választani, amely a személyes adatok 

magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az 

aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. 

7. Adattovábbítás külföldre 

8. § (1) Személyes adatot e törvény hatálya alá 

tartozó adatkezelő vagy adatfeldolgozó harmadik 

országban adatkezelést folytató adatkezelő részére 

akkor továbbíthat, vagy harmadik országban 

adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére 

akkor adhat át, ha 

a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, 

vagy 

b) az adatkezelésnek az 5. §-ban, illetve a 6. §-

ban előírt feltételei teljesülnek, és - a 6. § (2) 

bekezdésében foglalt esetet kivéve - a harmadik 

országban az átadott adatok kezelése, valamint 

feldolgozása során biztosított a személyes adatok 

megfelelő szintű védelme. 

(2) A személyes adatok megfelelő szintű 

védelme akkor biztosított, ha 

a) az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt 

megállapítja, 

b) a harmadik ország és Magyarország között az 

érintetteknek a 14. §-ban foglalt jogai 

érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, 

valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás 

független ellenőrzésére vonatkozó garanciális 

szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van 

hatályban, vagy 

c) az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás 

kötelező szervezeti szabályozásnak megfelelően 

történik. 

(3) Személyes adatok a nemzetközi 

jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, 

valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a 

nemzetközi szerződésben meghatározott célból, 

feltételekkel és adatkörben - a (2) bekezdésben 

meghatározott feltételek hiányában is - 

továbbíthatók harmadik országba. 

(4) Az EGT-államba irányuló adattovábbítást 

úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén 

belüli adattovábbításra kerülne sor. 

8. Az adatkezelés korlátai 

9. § (1) Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy 

az Európai Unió kötelező jogi aktusának 

rendelkezése alapján az adatkezelő személyes 

adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító 

adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a 

személyes adat 

a) kezelésének lehetséges célját, 

b) kezelésének lehetséges időtartamát, 

c) továbbításának lehetséges címzettjeit, 

d) érintettje e törvényben biztosított jogainak 

korlátozását, vagy 

e) kezelésének egyéb korlátozását 

(a továbbiakban: együtt: adatkezelési 

korlátozás), a személyes adatokat átvevő 

adatkezelő (a továbbiakban: adatátvevő) a 

személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak 

megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az 

érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak 

megfelelően biztosítja. 

(2) Az adatátvevő az adatkezelési korlátozásra 

tekintet nélkül is kezelheti a személyes adatot és 

biztosíthatja az érintett jogait, ha ahhoz az 

adattovábbító adatkezelő előzetes hozzájárulását 

adta. 

(3) Törvény, nemzetközi szerződés vagy az 

Európai Unió kötelező jogi aktusának 

rendelkezése alapján az adatkezelő a személyes 

adat továbbításával egyidejűleg a címzettet 

tájékoztatja az alkalmazandó adatkezelési 

korlátozásról. 

(4) A (2) bekezdésben meghatározott 

hozzájárulást az adatkezelő akkor adhatja meg, ha 

az nem ütközik a Magyarország joghatósága alatt 

álló jogalanyok tekintetében alkalmazandó jogi 

rendelkezésbe. 
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(5) Az adattovábbító adatkezelőt - kérelmére - 

az adatátvevő tájékoztatja az átvett személyes 

adatok felhasználásáról. 

9. Adatfeldolgozás 

10. § (1) Az adatfeldolgozónak a személyes 

adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és 

kötelezettségeit e törvény, valamint az 

adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei 

között az adatkezelő határozza meg. Az általa 

adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő 

felel. 

(2) Az adatfeldolgozó az adatkezelő 

rendelkezése szerint vehet igénybe további 

adatfeldolgozót. 

(3) Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő 

érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott 

személyes adatokat kizárólag az adatkezelő 

rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára 

adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a 

személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései 

szerint köteles tárolni és megőrizni. 

(4) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést 

írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem 

bízható meg olyan szervezet, amely a 

feldolgozandó személyes adatokat felhasználó 

üzleti tevékenységben érdekelt. 

10. Automatizált adatfeldolgozással hozott 

döntés 

11. § (1) Kizárólag automatizált 

adatfeldolgozással az érintett személyes 

jellemzőinek értékelésén alapuló döntés 

meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a 

döntést 

a) valamely szerződés megkötése vagy 

teljesítése során hozták, feltéve hogy azt az 

érintett kezdeményezte, vagy 

b) olyan törvény teszi lehetővé, amely az 

érintett jogos érdekeit biztosító intézkedéseket is 

megállapítja. 

(2) Az automatizált adatfeldolgozással hozott 

döntés esetén az érintettet - kérelmére - 

tájékoztatni kell az alkalmazott módszerről és 

annak lényegéről, valamint az érintettnek 

álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani. 

11. Személyes adatok kezelése 

tudományos kutatás során 

12. § (1) Tudományos kutatás céljára felvett 

személyes adat csak tudományos kutatás céljára 

használható fel. 

(2) A személyes adat érintettel való 

kapcsolatának megállapítását - mihelyt a kutatási 

cél megengedi - véglegesen lehetetlenné kell 

tenni. Ennek megtörténtéig is külön kell tárolni 

azokat az adatokat, amelyek meghatározott vagy 

meghatározható természetes személy 

azonosítására alkalmasak. Ezek az adatok egyéb 

adatokkal csak akkor kapcsolhatók össze, ha az a 

kutatás céljára szükséges. 

(3) A tudományos kutatást végző szerv vagy 

személy személyes adatot csak akkor hozhat 

nyilvánosságra, ha 

a) az érintett ahhoz hozzájárult, vagy 

b) az a történelmi eseményekről folytatott 

kutatások eredményeinek bemutatásához 

szükséges. 

12. Személyes adatok felhasználása 

statisztikai célra 

13. § (1) A kötelező adatkezelés keretében 

kezelt személyes adatokat - ha törvény eltérően 

nem rendelkezik - a Központi Statisztikai Hivatal 

statisztikai célból egyedi azonosításra alkalmas 

módon átveheti és törvényben meghatározottak 

szerint kezelheti. 

(2) A statisztikai célra felvett, átvett vagy 

feldolgozott személyes adatok - ha törvény 

eltérően nem rendelkezik - csak statisztikai célra 

kezelhetők. A személyes adatok statisztikai célra 

történő kezelésének részletes szabályait külön 

törvény határozza meg. 

13. Az érintettek jogai és érvényesítésük 

14. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés 

kivételével - törlését vagy zárolását. 

15. § (1) Az érintett kérelmére az adatkezelő 

tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az 

általa vagy rendelkezése szerint megbízott 

adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok 

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről 

és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 

az adatvédelmi incidens körülményeiről, 

hatásairól és az elhárítására megtett 

intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes 
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adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás 

jogalapjáról és címzettjéről. 

(1a) Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi 

felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős 

útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos 

intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett 

tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely 

tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az 

adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, 

az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, 

hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, 

valamint az adatkezelést előíró jogszabályban 

meghatározott egyéb adatokat. 

(1b) Az elektronikus hírközlésről szóló törvény 

hatálya alá tartozó adatkezelő az (1a) bekezdésben 

meghatározott kötelezettségét az elektronikus 

hírközlésről szóló törvényben meghatározott, a 

személyes adatok megsértésének eseteit 

tartalmazó nyilvántartás vezetésével is teljesítheti. 

(2) Az adatkezelő az adattovábbítás 

jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett 

tájékoztatása céljából adattovábbítási 

nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa 

kezelt személyes adatok továbbításának 

időpontját, az adattovábbítás jogalapját és 

címzettjét, a továbbított személyes adatok körének 

meghatározását, valamint az adatkezelést előíró 

jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

(3) Az (1a) és a (2) bekezdés szerinti adatok 

nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és 

ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség 

időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály 

korlátozhatja. E korlátozás körében személyes 

adatok esetében öt évnél, különleges adatok 

esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem 

állapítható meg. 

(4) Az adatkezelő köteles a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 

legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető 

formában, az érintett erre irányuló kérelmére 

írásban megadni a tájékoztatást. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás 

ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben 

azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási 

kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. 

Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A 

költségtérítés mértékét a felek között létrejött 

szerződés is rögzítheti. A már megfizetett 

költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat 

jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése 

helyesbítéshez vezetett. 

16. § (1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő 

csak a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban 

meghatározott esetekben tagadhatja meg. 

(2) A tájékoztatás megtagadása esetén az 

adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a 

felvilágosítás megtagadására e törvény mely 

rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás 

megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az 

érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a 

Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

(3) Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a 

Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-

éig értesíti. 

17. § (1) Ha a személyes adat a valóságnak nem 

felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes 

adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes 

adatot az adatkezelő helyesbíti. 

(2) A személyes adatot törölni kell, ha 

a) kezelése jogellenes; 

b) az érintett - a 14. § c) pontjában foglaltak 

szerint - kéri; 

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot 

jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a 

törlést törvény nem zárja ki; 

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az 

adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt; 

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

(3) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott 

esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik 

azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a 

levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály 

értelmében levéltári őrizetbe kell adni. 

(4) Törlés helyett az adatkezelő zárolja a 

személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján 

feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett 

jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat 

kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését 

kizárta. 

(5) Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt 

személyes adatot, ha az érintett vitatja annak 

helyességét vagy pontosságát, de a vitatott 

személyes adat helytelensége vagy pontatlansága 

nem állapítható meg egyértelműen. 

18. § (1) A helyesbítésről, a zárolásról, a 

megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá 

mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az 

adatot adatkezelés céljára továbbították. Az 

értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára 

való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

(2) Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, 

zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a 

kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül 

írásban vagy az érintett hozzájárulásával 

elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy 
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törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi 

indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti 

kérelem elutasítása esetén az adatkezelő 

tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, 

továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

19. § Az érintettnek a 14-18. §-ban 

meghatározott jogait törvény korlátozhatja az 

állam külső és belső biztonsága, így a 

honvédelem, a nemzetbiztonság, a 

bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a 

büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, 

továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági 

vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős 

gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a 

foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi 

és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi 

kötelezettségszegések megelőzése és feltárása 

céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést 

és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy 

mások jogainak védelme érdekében. 

14. Az érintett előzetes tájékoztatásának 

követelménye 

20. § (1) Az érintettel az adatkezelés 

megkezdése előtt közölni kell, hogy az 

adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. 

(2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése 

előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell 

az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, 

így különösen az adatkezelés céljáról és 

jogalapjáról, az adatkezelésre és az 

adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az 

adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett 

személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) 

bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik 

ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki 

kell terjednie az érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire 

is. 

(3) Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás 

megtörténhet a (2) bekezdés szerinti 

információkat tartalmazó jogszabályi 

rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra 

hozatalával is. 

(4) Ha az érintettek személyes tájékoztatása 

lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a 

tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk 

nyilvánosságra hozatalával is: 

a) az adatgyűjtés ténye, 

b) az érintettek köre, 

c) az adatgyűjtés célja, 

d) az adatkezelés időtartama, 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges 

adatkezelők személye, 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos 

jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek 

ismertetése, valamint 

g) ha az adatkezelés adatvédelmi 

nyilvántartásba vételének van helye, az 

adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve a 68. § 

(2) bekezdésében foglalt esetet. 

15. Tiltakozás személyes adat kezelése 

ellen 

21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes 

adatának kezelése ellen, 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy 

továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az 

adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy 

jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, 

kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy 

továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

valamint 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak 

megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 

döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

(3) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának 

megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - 

beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást 

is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a 

tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett 

intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a 

tiltakozással érintett személyes adatot korábban 

továbbította, és akik kötelesek intézkedni a 

tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) 

bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért 

egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés 

szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától 

számított 30 napon belül - a 22. §-ban 

meghatározott módon bírósághoz fordulhat. 

(5) Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez 

szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt 

nem kapja meg, a (3) bekezdés alapján történő 

értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az 

adatokhoz való hozzájutás érdekében - a 22. §-ban 

meghatározott módon - bírósághoz fordulhat az 
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adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is 

perbe hívhatja. 

(6) Ha az adatkezelő a (3) bekezdés szerinti 

értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást 

kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos 

körülményekről az adatkezelőtől, amely 

felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre 

irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon 

belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése 

esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, 

de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől 

számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az 

adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is 

perbe hívhatja. 

(7) Az adatkezelő az érintett adatát nem 

törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. 

Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő 

részére, ha az adatkezelő egyetértett a 

tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás 

jogosságát megállapította. 

16. Bírósági jogérvényesítés 

22. § (1) Az érintett a jogainak megsértése 

esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott 

esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen 

bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron 

kívül jár el. 

(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban 

foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles 

bizonyítani. A 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti 

esetben a részére történő adattovábbítás 

jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. 

(3) A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 

tartozik. A per - az érintett választása szerint - az 

érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

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

nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az 

érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. 

(5) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az 

adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat 

helyesbítésére, zárolására, törlésére, az 

automatizált adatfeldolgozással hozott döntés 

megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának 

figyelembevételére, illetve a 21. §-ban 

meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására 

kötelezi. 

(6) Ha a bíróság a 21. §-ban meghatározott 

esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az 

adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az 

ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. 

Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, 

ha az adatátvevő a 21. § (5), illetve (6) 

bekezdésében meghatározott határidőn belül nem 

fordul bírósághoz. 

(7) A bíróság elrendelheti ítéletének - az 

adatkezelő azonosító adatainak közzétételével 

történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az 

adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e 

törvényben védett jogai megkövetelik. 

17. Kártérítés és sérelemdíj 

23. § (1) Ha az adatkezelő az érintett adatainak 

jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével másnak kárt 

okoz, köteles azt megtéríteni. 

(2) Ha az adatkezelő az érintett adatainak 

jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével az érintett 

személyiségi jogát megsérti, az érintett az 

adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 

(3) Az érintettel szemben az adatkezelő felel az 

adatfeldolgozó által okozott kárért és az 

adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az 

adatfeldolgozó által okozott személyiségi 

jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az 

adatkezelő mentesül az okozott kárért való 

felelősség és a sérelemdíj megfizetésének 

kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy 

az érintett személyiségi jogának sérelmét az 

adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok 

idézte elő. 

(4) Nem kell megtéríteni a kárt és nem 

követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a 

kár a károsult vagy a személyiségi jog 

megsértésével okozott jogsérelem az érintett 

szándékos vagy súlyosan gondatlan 

magatartásából származott. 

18. Belső adatvédelmi felelős és 

adatvédelmi szabályzat 

24. § (1) Az adatkezelő, illetve az 

adatfeldolgozó szervezetén belül, közvetlenül a 

szerv vezetőjének felügyelete alá tartozó - jogi, 

közigazgatási, informatikai vagy ezeknek 

megfelelő, felsőfokú végzettséggel rendelkező - 

belső adatvédelmi felelőst kell kinevezni vagy 

megbízni 

a) az országos hatósági, munkaügyi vagy 

bűnügyi adatállományt kezelő, illetve feldolgozó 

adatkezelőnél és adatfeldolgozónál; 

b) a pénzügyi szervezetnél; 

c) az elektronikus hírközlési és közüzemi 

szolgáltatónál. 

(2) A belső adatvédelmi felelős 
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a) közreműködik, illetve segítséget nyújt az 

adatkezeléssel összefüggő döntések 

meghozatalában, valamint az érintettek jogainak 

biztosításában; 

b) ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre 

vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső 

adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok 

rendelkezéseinek és az adatbiztonsági 

követelményeknek a megtartását; 

c) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, 

jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak 

megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az 

adatfeldolgozót; 

d) elkészíti a belső adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzatot; 

e) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást; 

f) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek 

oktatásáról. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 

adatkezelőknek, valamint - az adatvédelmi 

nyilvántartásba bejelentési kötelezettség alá nem 

eső adatkezelők kivételével - egyéb állami és 

önkormányzati adatkezelőknek e törvény 

végrehajtása érdekében adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzatot kell készíteniük. 

19. A belső adatvédelmi felelősök 

konferenciája 

25. § (1) A belső adatvédelmi felelősök 

konferenciája (a továbbiakban: konferencia) a 

Hatóság és a belső adatvédelmi felelősök 

rendszeres szakmai kapcsolattartását szolgálja, 

célja a személyes adatok védelmére és a 

közérdekű adatok megismerésére vonatkozó 

jogszabályok alkalmazása során az egységes 

joggyakorlat kialakítása. 

(2) A konferenciát a Hatóság elnöke szükség 

szerint, de évente legalább egyszer hívja össze, és 

meghatározza napirendjét. 

(3) A konferencia tagja minden olyan 

adatkezelő vagy adatfeldolgozó belső adatvédelmi 

felelőse, amelynél a felelős kinevezése törvény 

alapján kötelező. 

(4) A konferencia tagjai lehetnek azon 

adatkezelők és adatfeldolgozók belső adatvédelmi 

felelősei, amelyek esetében a kinevezés nem 

kötelező. E célból a Hatóság által vezetett belső 

adatvédelmi felelősi nyilvántartásba 

bejelentkezhetnek. 

(5) A Hatóság a kapcsolattartás céljából belső 

adatvédelmi felelősi nyilvántartást vezet a 

konferencia tagjairól. A nyilvántartás tartalmazza 

a belső adatvédelmi felelős nevét, postai és 

elektronikus levélcímét, továbbá a képviselt 

adatkezelő vagy adatfeldolgozó megnevezését. 

(6) A nyilvántartásban a Hatóság az (5) 

bekezdés szerinti adatokat a belső adatvédelmi 

felelős e megbízatásának megszűnéséről való 

tudomásszerzéséig tartja nyilván. 

III. FEJEZET 

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

MEGISMERÉSE 

20. A közérdekű adatok megismerésének 

általános szabályai 

26. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati 

feladatot, 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 adatkezelés elvének 

tiszteletben tartásával terjeszthetőek. A 

közérdekből nyilvános személyes adatok 

honlapon történő közzétételére az 1. melléklet és a 

közfeladatot ellátó személy jogállására vonatkozó 

külön törvény rendelkezései irányadóak. 

(3) Ha törvény másként nem rendelkezik, 

közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy 

állami, illetőleg helyi önkormányzati szervvel 

kötött szerződés alapján kötelezően igénybe 

veendő vagy más módon ki nem elégíthető 

szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek 

kezelésében lévő, e tevékenységükre 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. 

 

Bírósági Határozatok 2015. évf. 190. sz. 

határozat: A közérdekű adat és a 
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közérdekből nyilvános adat kiadásának 

kötelezettségét az információhoz jutás 

közérdekű jellege alapozza meg. A 

közérdekű adat megismerése iránti igény 

teljesítésének nem törvényi feltétele az 

igénylés céljának a megjelölése (2011. évi 

CXII. tv. 26. §). 

 

27. § (1) A közérdekű vagy közérdekből 

nyilvános 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 

meghatározásával - törvény 

a) honvédelmi érdekből; 

b) nemzetbiztonsági érdekből; 

c) bűncselekmények üldözése vagy megelőzése 

érdekében; 

d) környezet- vagy természetvédelmi érdekből; 

e) központi pénzügyi vagy devizapolitikai 

érdekből; 

f) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi 

szervezetekkel 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 vagyon kezelésével, birtoklásával, 

használatával, hasznosításával, 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 

eredményezheti az olyan adatokhoz - így 

különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, 

amelyek megismerése az üzleti tevékenység 

végzése szempontjából aránytalan sérelmet 

okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a 

közérdekből nyilvános adat megismerésének 

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 kapcsolatot létesít, köteles e 

jogviszonnyal összefüggő és a (3) bekezdés 

alapján közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan 

- erre irányuló igény esetén - bárki számára 

tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség a 

közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra 

hozatalával vagy a korábban már elektronikus 

formában 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 törvényességi felügyelet gyakorlására 

jogosult szerv eljárását kezdeményezheti. 

 (4) A közérdekű adatok megismerése 

korlátozható uniós jogi aktus alapján az Európai 

Unió jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai 

érdekére tekintettel, beleértve a monetáris, a 

költségvetési és az adópolitikai érdeket is. 

(5) A közfeladatot ellátó szerv feladat- és 

hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló 

eljárás során készített vagy rögzített, a döntés 

megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől 

számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok 

megismerését - az adat megismeréséhez és a 

megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek 

súlyának mérlegelésével - az azt kezelő szerv 

vezetője engedélyezheti. 

(6) A döntés megalapozását szolgáló adat 

megismerésére irányuló igény - az (5) 

bekezdésben meghatározott időtartamon belül - a 

döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, 

ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását 

is szolgálja, vagy az adat megismerése a 

közfeladatot ellátó szerv törvényes működési 

rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen 

külső befolyástól mentes ellátását, így különösen 

az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések 

előkészítése során történő szabad kifejtését 

veszélyeztetné. 

(7) Jogszabály a döntés megalapozását szolgáló 

egyes adatok megismerhetőségének korlátozására 

az (5) bekezdésben meghatározottnál rövidebb 

időtartamot állapíthat meg. 

(8) E fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók a 

közhitelű nyilvántartásból történő - külön 

törvényben 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 megismerésére a közérdekű adatok 
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megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell 

alkalmazni. 

 (2) Ha törvény másként nem rendelkezik, az 

adatigénylő személyes adatai csak annyiban 

kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, 

az igénynek a 29. § (1a) bekezdésében 

meghatározott szempont alapján való 

vizsgálatához, illetve az igény teljesítéséért 

megállapított költségtérítés megfizetéséhez 

szükséges. A 29. § (1a) bekezdésében 

meghatározott idő elteltét, illetve a költségek 

megfizetését követően az igénylő személyes 

adatait haladéktalanul törölni kell. 

(3) Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az 

adatkezelő felhívja az igénylőt az igény 

pontosítására. 

29. § (1) A közérdekű adat megismerésére 

irányuló 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 

közfeladatot 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 

közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni, 

ha az igénylő nem adja meg nevét, nem 

természetes személy igénylő esetén megnevezését, 

valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az 

adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás 

és értesítés megadható. 

(2) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, 

illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az 

adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv 

alaptevékenységének ellátásához szükséges 

munkaerőforrás aránytalan mértékű 

igénybevételével jár, az (1) bekezdésben 

meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal 

meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény 

beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni 

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 adatkezelőhöz való beérkezéséig 

terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére 

rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. 

(3) Az adatokat tartalmazó dokumentumról 

vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától 

függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az 

adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az 

adatigénylés teljesítéséért - 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 időtartam az adatigénylés 

teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem 

számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a 

költségtérítést az adatkezelő által megállapított, 

legalább 15 napos határidőben köteles az 

adatkezelő részére megfizetni. 

(4) Ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot 

ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához 

szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű 

igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy 

dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot 

igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a 

költségtérítés mértéke meghaladja a 

kormányrendeletben meghatározott összeget, az 

adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi 

megfizetését követő 15 napon belül kell 

teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése 

a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének 

ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan 

mértékű igénybevételével jár, illetve a 

másolatként igényelt dokumentum vagy 

dokumentumrész 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 

ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához 

szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű 
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igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével 

összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége. 

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott 

költségelemek megállapítható mértékét jogszabály 

határozza meg. 

30. § (1) Ha a közérdekű adatot tartalmazó 

dokumentum 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 

tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 

15 napon belül írásban vagy - ha az igényben 

elektronikus levelezési címét közölte - 

elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. 

Az elutasított kérelmekről, valamint az 

elutasítások indokairól az adatkezelő 

nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról 

minden 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 megtagadás alapját szűken kell értelmezni, és a 

közérdekű adat megismerésére irányuló igény 

teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható 

meg, ha a megtagadás 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 

teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell 

készítenie. 

(7) A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának 

átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére 

irányuló adatmegismerésekre külön törvények 

rendelkezései irányadók. Erre való hivatkozással 

az adatkezelő az adatigénylést az igénylés tárgyát 

képező irat másolata helyett a jogviszony 

alanyainak, a jogviszony típusának, a jogviszony 

tárgyának, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 

mértékének és teljesítése időpontjának 

megjelölésével is teljesítheti. 

31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat 

megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a 

teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a 

29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított 

határidő eredménytelen 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 megállapított költségtérítés 

összegének megalapozottságát az adatkezelőnek 

kell bizonyítania. 

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a 

határidő eredménytelen elteltétől, illetve a 

költségtérítés 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 adatigénylés teljesítéséért 

megállapított költségtérítés összege miatt az 

igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése 

érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a 

bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a 

vizsgálat megszüntetéséről, az 55. § (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 

elmulasztása 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 

tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó 

ügyekben a törvényszék székhelyén lévő 

járásbíróság, Budapesten 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 közérdekű adat megismerésére 

vonatkozó igény elutasítása felülvizsgálatának 

érdekében az (1) bekezdésben meghatározottak 
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alapján bírósághoz fordul, a bíróság a Hatóság 

titokfelügyeleti hatósági eljárását kezdeményezi, 

egyidejűleg a per tárgyalását felfüggeszti. A 

titokfelügyeleti hatósági eljárást kezdeményező 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 

rendelkezésre álló határidő meghatározásával - a 

kért közérdekű adat közlésére kötelezi. A bíróság 

az adatigénylés teljesítéséért megállapított 

költségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy a 

közfeladatot ellátó szervet a költségtérítés 

összegének megállapítása 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 

önkormányzati költségvetésre és annak 

végrehajtására, az állami és önkormányzati 

vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és 

az erre kötött szerződésekre, 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 

közzéteendő közérdekű adatokat internetes 

honlapon, digitális formában, bárki számára, 

személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, 

kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -

torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a 

letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati 

adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell 

hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: 

elektronikus közzététel). A közzétett adatok 

megismerése személyes adatok közléséhez nem 

köthető. 

(2) A 37. § szerinti közzétételi listákon 

meghatározott adatait saját honlapján - ha törvény 

másként nem rendelkezik - közzéteszi 

a) a Köztársasági Elnök Hivatala, az 

Országgyűlés 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) (Hatályon kívül helyezve.) 

c) a központi államigazgatási szerv a 

kormánybizottság 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 közzétételi kötelezettségüknek 

választásuk szerint saját vagy társulásaik által 

közösen működtetett, illetve a felügyeletüket, 

szakmai irányításukat vagy működésükkel 

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 

országos vagy térségi feladatot, e törvény szerinti 

elektronikus közzétételi kötelezettségének az 

ágazati jogszabályokban meghatározott 

információs rendszerhez történő adatszolgáltatás 

teljesítésével eleget tesz. 

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

közzétevő adatfelelős - a 35. § alkalmazásával - a 

közzéteendő adatokat az adatközlőnek továbbítja, 

amely gondoskodik az adatok honlapon való 

közzétételéről, 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 alkalmas legyen, gondoskodik a 

folyamatos üzemeltetésről, az esetleges 

üzemzavar elhárításáról és az adatok 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. 
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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 

közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért, 

hitelességéért és az adatok frissítéséért az 

adatközlő felel. 

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

adatközlő a (2) bekezdés szerinti kötelezettség 

teljesítésének részletes szabályait belső 

szabályzatban állapítja meg. 

(4) Az elektronikusan közzétett adatok - ha e 

törvény vagy más jogszabály eltérően nem 

rendelkezik - a honlapról nem távolíthatóak el. A 

szerv megszűnése esetén a közzététel 

kötelezettsége a szerv jogutódját terheli. 

36. § A 37. §-ban meghatározott közzétételi 

listákban szereplő adatok közzététele nem érinti az 

adott szervnek a közérdekű vagy közérdekből 

nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos, más 

jogszabályban meghatározott kötelezettségeit. 

24. A közzétételi listák 

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

meghatározott 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: 

különös közzétételi lista). 

(3) A közzétételre kötelezett szerv vezetője - a 

Hatóság véleményének kikérésével -, valamint 

jogszabály a közfeladatot ellátó szervre, azok 

irányítása, felügyelete alá tartozó szervekre vagy 

azok egy részére kiterjedő hatállyal további 

kötelezően közzéteendő adatkört határozhat meg 

(a továbbiakban: egyedi közzétételi lista). 

(4) A nemzetbiztonsági szolgálatok által 

közzéteendő adatok körét a Kormány - a Hatóság 

véleményének kikérésével - rendeletben állapítja 

meg. 

(5) Testületi szervként működő közzétételre 

kötelezett szerv esetén az egyedi közzétételi lista 

megállapítása és módosítása - a Hatóság 

véleményének kikérésével - a testület hatáskörébe 

tartozik. 

(6) A közzétételre kötelezett szerv vezetője a 

közzétételi listában nem szereplő közérdekű 

adatokra vonatkozó adatigénylések adatai alapján 

legalább évente felülvizsgálja az általa a (3) 

bekezdés szerint kiadott közzétételi listát, és a 

jelentős arányban vagy mennyiségben felmerült 

adatigénylések alapján azt kiegészíti. 

(7) A közzétételi listában - a közzéteendő adat 

jellegétől függően - a közzététel gyakorisága is 

megállapítható. 

(8) A különös és egyedi közzétételi listák 

elkészítésére, 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 

törvény alapján közérdekű adat elektronikus 

közzétételére kötelezett szervek közérdekű adatot 

tartalmazó honlapjára, valamint az általuk 

fenntartott adatbázisra és nyilvántartásra 

vonatkozó leíró adatokat a közigazgatási 

informatika infrastrukturális 

megvalósíthatóságának biztosításáért felelős 

miniszter által működtetett, az erre a célra 

létrehozott honlapon közzétett központi 

elektronikus jegyzék összesítve tartalmazza. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 

közérdekű adataihoz való egységes szempontok 

szerinti elektronikus hozzáférést és a közérdekű 

adatok közötti keresés lehetőségét a közigazgatási 

informatika infrastrukturális 

megvalósíthatóságának biztosításáért felelős 

miniszter által működtetett egységes 

közadatkereső rendszer biztosítja. 

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

kezelésében lévő, közérdekű adatot tartalmazó 

honlapok, adatbázisok, illetve nyilvántartások 

leíró adatainak a közigazgatási informatika 

infrastrukturális megvalósíthatóságának 

biztosításáért felelős miniszternek történő 

továbbításáról és a továbbított közérdekű 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 

adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzékének 

fenntartása, valamint az egységes közadatkereső 

rendszerhez való csatlakozás nem mentesíti az 
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adatfelelőst az elektronikus közzététel 

kötelezettsége alól. 

V. FEJEZET 

A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS 

INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 

25. A Hatóság jogállása 

38. § (1) A Hatóság autonóm államigazgatási 

szerv. 

(2) A Hatóság feladata a személyes adatok 

védelméhez, valamint a közérdekű és a 

közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez 

való jog érvényesülésének ellenőrzése és 

elősegítése. 

(3) A Hatóság a (2) bekezdés szerinti 

feladatkörében az e törvényben meghatározottak 

szerint 

a) bejelentés alapján vizsgálatot folytat; 

b) hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást 

folytathat; 

c) hivatalból titokfelügyeleti hatósági eljárást 

folytathat; 

d) a közérdekű adatokkal és a közérdekből 

nyilvános adatokkal kapcsolatos jogsértéssel 

összefüggésben bírósághoz fordulhat; 

e) a más által indított perbe beavatkozhat; 

f) adatvédelmi nyilvántartást vezet. 

(4) A Hatóság a (2) bekezdés szerinti 

feladatkörében 

a) javaslatot tehet a személyes adatok kezelését, 

valamint a közérdekű adatok és a közérdekből 

nyilvános adatok megismerését érintő 

jogszabályok megalkotására, illetve módosítására, 

véleményezi a feladatkörét érintő jogszabályok 

tervezetét; 

b) tevékenységéről minden évben március 31-

éig beszámolót hoz nyilvánosságra és a 

beszámolót benyújtja az Országgyűlésnek; 

c) általános jelleggel vagy meghatározott 

adatkezelő részére ajánlást bocsát ki; 

d) véleményezi a közfeladatot ellátó szerv 

tevékenységével kapcsolatosan az e törvény 

szerint közzéteendő adatokra vonatkozó különös, 

illetve egyedi közzétételi listákat; 

e) törvényben meghatározott szervekkel vagy 

személyekkel együttműködve képviseli 

Magyarországot az Európai Unió közös 

adatvédelmi felügyelő testületeiben; 

f) megszervezi a belső adatvédelmi felelősök 

konferenciáját; 

g) meghatározza az adatvédelmi auditálás 

szakmai szempontjait; 

h) az adatkezelő kérelmére adatvédelmi auditot 

folytathat le. 

(5) A Hatóság független, csak a törvénynek van 

alárendelve, feladatkörében nem utasítható, a 

feladatát más szervektől elkülönülten, 

befolyásolástól mentesen látja el. A Hatóság 

számára feladatot csak törvény állapíthat meg. 

26. A Hatóság költségvetése és 

gazdálkodása 

39. § (1) A Hatóság fejezeti jogosítványokkal 

felruházott központi költségvetési szerv, amelynek 

költségvetése az Országgyűlés költségvetési 

fejezetén belül önálló címet képez. 

(2) A Hatóság tárgyévi költségvetésének kiadási 

és bevételi főösszegei - az államháztartásról szóló 

törvényben meghatározott, az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, 

illetve annak következményei elhárítása 

érdekében meghozott átmeneti intézkedés, 

valamint a Hatóság saját vagy irányító szervi 

hatáskörében meghozott intézkedése kivételével - 

kizárólag az Országgyűlés által csökkenthetők. 

(3) (Hatályon kívül helyezve.) 

(4) Az előző évi bevételeiből származó 

maradványt a Hatóság a következő években a 

feladatai teljesítésére felhasználhatja. 

27. A Hatóság elnöke 

40. § (1) A Hatóságot elnök vezeti. A Hatóság 

elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági 

elnök nevezi ki, azok közül a jogász végzettségű, 

az országgyűlési képviselők választásán 

választható, magyar állampolgárok közül, akik az 

adatvédelmet vagy az információszabadságot 

érintő eljárások ellenőrzésében legalább tíz év 

szakmai tapasztalattal rendelkeznek, vagy e 

területek valamelyikén tudományos fokozatot 

szereztek. 

(2) A Hatóság elnökének nem nevezhető ki az, 

aki a kinevezésre irányuló javaslat megtételének 

időpontját megelőző négy évben országgyűlési 

képviselő, nemzetiségi szószóló, európai 

parlamenti képviselő, köztársasági elnök, a 

Kormány tagja, államtitkár, helyi önkormányzati 

képviselő, polgármester, alpolgármester, 

főpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei 

közgyűlés elnöke vagy alelnöke, nemzetiségi 
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önkormányzat tagja, illetve párt tisztségviselője 

vagy alkalmazottja volt. 

(3) A köztársasági elnök a Hatóság elnökét 

kilenc évre nevezi ki. 

(4) A Hatóság elnöke a kinevezését követően a 

köztársasági elnök előtt az egyes közjogi 

tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 

törvény szerinti tartalommal esküt tesz. 

41. § (1) A Hatóság elnöke nem lehet tagja 

pártnak, nem folytathat politikai tevékenységet, 

megbízatása összeegyeztethetetlen minden más 

állami vagy önkormányzati tisztséggel és 

megbízatással. 

(2) A Hatóság elnöke más keresőfoglalkozást 

nem folytathat, és egyéb tevékenységéért - a 

tudományos, oktatói, művészeti, szerzői jogi 

védelem alá eső, lektori, szerkesztői és a 

nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony keretében 

végzett tevékenységet kivéve - díjazást nem 

fogadhat el. 

(3) A Hatóság elnöke nem lehet gazdasági 

társaság vezető tisztségviselője, 

felügyelőbizottságának tagja, továbbá gazdasági 

társaság személyes közreműködésre kötelezett 

tagja. 

42. § (1) A Hatóság elnöke a kinevezését követő 

harminc napon belül, majd ezt követően minden 

évben január 31-ig, valamint a megbízatásának 

megszűnését követő harminc napon belül az 

országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával 

azonos tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz. 

(2) A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása 

esetén - a vagyonnyilatkozat benyújtásáig - a 

Hatóság elnöke tisztségét nem gyakorolhatja, 

javadalmazásban nem részesül. 

(3) A vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű 

másolatát a Hatóság honlapján haladéktalanul 

közzé kell tenni. A vagyonnyilatkozat a honlapról 

a Hatóság elnöke megbízatásának megszűnését 

követő egy év elteltéig nem távolítható el. 

(4) A Hatóság elnökének vagyonnyilatkozatával 

kapcsolatos eljárást a miniszterelnöknél bárki 

kezdeményezheti a vagyonnyilatkozat konkrét 

tartalmára vonatkozó olyan tényállítással, amely 

konkrétan megjelöli a vagyonnyilatkozat 

kifogásolt részét és tartalmát. Ha a 

kezdeményezés nem felel meg az e bekezdésben 

foglalt követelményeknek, nyilvánvalóan 

alaptalan, vagy az ismételten benyújtott 

kezdeményezés új tényállítást vagy adatot nem 

tartalmaz, a miniszterelnök az eljárás lefolytatása 

nélkül elutasítja a kezdeményezést. A 

vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát a 

miniszterelnök ellenőrzi. 

(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás 

során a miniszterelnök felhívására a Hatóság 

elnöke köteles a vagyonnyilatkozatában 

feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi 

viszonyokat igazoló adatokat haladéktalanul, 

írásban bejelenteni a miniszterelnök részére. Az 

ellenőrzés eredményéről az adatok megküldésével 

a miniszterelnök tájékoztatja a köztársasági 

elnököt. Az adatokba csak a miniszterelnök és a 

köztársasági elnök tekinthet be. 

(6) A Hatóság elnöke által benyújtott igazoló 

adatokat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos 

eljárás lezárulását követő harmincadik napon 

törölni kell. 

43. § (1) A Hatóság elnöke miniszteri 

illetményre és juttatásokra jogosult, azzal, hogy a 

vezetői illetménypótlék mértéke a miniszteri 

vezetői illetménypótlék másfélszerese. 

(2) A Hatóság elnökét naptári évenként negyven 

munkanap szabadság illeti meg. 

44. § (1) A Hatóság elnöke a 

társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság 

szempontjából közszolgálati jogviszonyban 

foglalkoztatott biztosítottnak minősül. 

(2) Az elnök megbízatásának időtartama 

közigazgatási szervnél közszolgálati 

jogviszonyban töltött időnek számít. 

45. § (1) A Hatóság elnökének megbízatása 

megszűnik 

a) a megbízatási idejének lejártával; 

b) lemondásával; 

c) halálával; 

d) a kinevezéséhez szükséges feltételek 

hiányának vagy a vagyonnyilatkozat-tételi 

előírások megsértésének megállapításával; 

e) összeférhetetlensége megállapításával; 

(2) A Hatóság elnöke a miniszterelnök útján a 

köztársasági elnökhöz intézett írásbeli 

nyilatkozatával bármikor lemondhat 

megbízatásáról. A Hatóság elnökének 

megbízatása a lemondás közlését követő, a 

lemondásban megjelölt napon, ennek hiányában a 

lemondás közlésének napján szűnik meg. A 

lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat 

nem szükséges. 

(3) Ha a Hatóság elnöke a 41. § szerinti 

összeférhetetlenségét a kinevezésétől számított 

harminc napon belül nem szünteti meg, vagy a 

tisztsége gyakorlása során vele szemben 

összeférhetetlenségi ok merül fel, a köztársasági 

elnök a miniszterelnök indítványára dönt az 

összeférhetetlenség megállapításának kérdésében. 

(4)-(5) (Hatályon kívül helyezve.) 
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(6) A Hatóság elnökének kinevezéséhez 

szükséges feltételek hiányát a miniszterelnök 

indítványára a köztársasági elnök állapítja meg. A 

köztársasági elnök - a miniszterelnök indítványára 

- megállapítja a vagyonnyilatkozat-tételi 

szabályok megsértését, ha a Hatóság elnöke 

vagyonnyilatkozatában szándékosan lényeges 

adatot, tényt valótlanul közöl. 

(6a) A miniszterelnök a (3) és (6) bekezdés 

alapján megtett indítványát a köztársasági elnök 

és a Hatóság elnöke részére egyidejűleg megküldi. 

(6b) A Hatóság elnöke az indítvány 

megalapozatlanságának megállapítása iránt az 

indítvány kézhezvételét követő harminc napon 

belül bírósághoz fordulhat, mely határidő 

elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A 

pert a miniszterelnök ellen kell megindítani. A 

bíróság eljárására a polgári perrendtartásról szóló 

törvénynek a munkaviszonyból és a 

munkaviszony jellegű jogviszonyból származó 

perekre vonatkozó rendelkezéseit azzal az 

eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ügyben a 

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

kizárólagos illetékességgel, soron kívül jár el, és a 

keresetet, valamint az ügy érdemében hozott 

jogerős döntését a bíróság a köztársasági elnökkel 

is közli. 

(6c) Ha a Hatóság elnökének a (6b) bekezdés 

alapján benyújtott keresete alapján a bíróság 

jogerős ítéletében azt állapítja meg, hogy a 

miniszterelnök a (3) és (6) bekezdés alapján 

megtett indítványa megalapozatlan, a köztársasági 

elnök a Hatóság elnöke megbízatásának 

megszűnését nem állapítja meg. 

(6d) A köztársasági elnök a miniszterelnök a (3) 

és (6) bekezdés alapján megtett indítványáról 

a) ha a Hatóság elnöke a (6b) bekezdés szerinti 

határidőben nem fordul bírósághoz, a határidő 

lejártát követő tizenöt napon belül, 

b) ha a Hatóság elnöke a (6b) bekezdés szerinti 

határidőben bírósághoz fordul, az ügy érdemében 

hozott jogerős döntés kézhezvételét követő tizenöt 

napon belül 

dönt. 

(7) A megbízatás az (1) bekezdés a) és b) pontja 

szerinti megszűnése esetén a Hatóság elnökét a 

megszűnéskori havi illetménye háromszorosának 

megfelelő összegű külön illetmény illeti meg. 

(8) A köztársasági elnöknek a (3) és a (6) 

bekezdéssel és a 40. §-sal a hatáskörébe utalt 

döntéséhez ellenjegyzés nem szükséges. 

45/A. § A Hatóság elnöke részt vehet és 

felszólalhat az Országgyűlés bizottságainak 

ülésén. 

28. A Hatóság elnökének helyettese 

46. § (1) A Hatóság elnökének munkáját az 

általa határozatlan időre kinevezett helyettes 

segíti. A Hatóság elnökhelyettese felett az elnök 

gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

(2) Az elnökhelyettesnek meg kell felelnie a 

Hatóság elnökének kinevezéséhez szükséges, a 

40. § (1) és (2) bekezdésében előírt feltételeknek, 

azzal, hogy az adatvédelmet vagy az 

információszabadságot érintő eljárások 

ellenőrzésében öt év szakmai tapasztalattal kell 

rendelkeznie. 

 (3) Az elnökhelyettes összeférhetetlenségére a 

41. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 

(4) Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása 

esetén, illetve ha az elnöki tisztség nincs betöltve, 

gyakorolja az elnök hatásköreit és ellátja 

feladatait. 

47. § Az elnökhelyettes vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségére és a vagyonnyilatkozatával 

kapcsolatos eljárásra a 42. § rendelkezései 

megfelelően irányadóak, azzal, hogy a 

vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során a 

miniszterelnök helyett a Hatóság elnöke jár el, és 

az ellenőrzés eredményéről nem kell tájékoztatni a 

köztársasági elnököt. 

48. § (1) Az elnökhelyettes államtitkári 

illetményre és juttatásokra jogosult. 

(2) Az elnökhelyettest naptári évenként negyven 

munkanap szabadság illeti meg. 

(3) Az elnökhelyettes a társadalombiztosítás 

ellátásaira való jogosultság szempontjából 

közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott 

biztosítottnak minősül. 

(4) Az elnökhelyettes megbízatásának 

időtartama közigazgatási szervnél közszolgálati 

jogviszonyban töltött időnek számít. 

49. § (1) A Hatóság elnökhelyettesének 

megbízatása megszűnik 

a) lemondásával; 

b) halálával; 

c) a kinevezéséhez szükséges feltételek 

hiányának megállapításával; 

d) összeférhetetlensége megállapításával; 

e) felmentésével; 

f) a tisztségétől való megfosztással. 

(2) A Hatóság elnökhelyettese a Hatóság 

elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozatával 

bármikor lemondhat megbízatásáról. A Hatóság 
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elnökhelyettesének megbízatása a lemondás 

közlését követő, a lemondásban megjelölt napon, 

ennek hiányában a lemondás közlésének napján 

szűnik meg. A lemondás érvényességéhez 

elfogadó nyilatkozat nem szükséges. 

(3) Ha a Hatóság elnökhelyettese a 41. § szerinti 

összeférhetetlenségét a kinevezésétől számított 

harminc napon belül nem szünteti meg, vagy a 

tisztsége gyakorlása során vele szemben 

összeférhetetlenségi ok merül fel, a Hatóság 

elnöke dönt az összeférhetetlenség 

megállapításának kérdésében. 

(4) A Hatóság elnöke felmenti a Hatóság 

elnökhelyettesét, ha a Hatóság elnökhelyettese 

neki fel nem róható okból kilencven napon 

túlmenően nem képes eleget tenni megbízatásából 

eredő feladatainak. 

(5) A Hatóság elnöke a Hatóság 

elnökhelyettesét felmentheti, ezzel egyidejűleg a 

Hatóság elnökhelyettesének a Hatóságnál 

köztisztviselői munkakört és - az 51. § (1) 

bekezdésében meghatározott feltételek 

fennállásának hiányában is - vizsgálói megbízatást 

kell felajánlani. 

(6) A Hatóság elnöke megfosztja tisztségétől a 

Hatóság elnökhelyettesét, ha a Hatóság 

elnökhelyettese neki felróható okból kilencven 

napon túlmenően nem tesz eleget megbízatásából 

eredő feladatainak, vagy vagyonnyilatkozatában 

szándékosan lényeges adatot, tényt valótlanul 

közöl. 

(7) A Hatóság elnökhelyettesének 

kinevezéséhez szükséges feltételek hiányát a 

Hatóság elnöke állapítja meg. 

(8) A megbízatás az (1) bekezdés a) és e) pontja 

szerinti megszűnése esetén a Hatóság 

elnökhelyettesét a megszűnéskori havi illetménye 

háromszorosának megfelelő összegű külön 

illetmény illeti meg. 

29. A Hatóság személyi állománya 

50. § A Hatóság köztisztviselői és 

munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a 

Hatóság elnöke gyakorolja. 

51. § (1) A Hatóság elnöke a Hatóság 

köztisztviselői létszámának legfeljebb húsz 

százalékáig vizsgálót nevezhet ki, a Hatóság azon 

köztisztviselői közül, akik felsőfokú informatikai 

vagy jogász végzettségűek és legalább három évet 

adatvédelmi szakértő vagy adatvédelmi felelős 

munkakörben töltöttek, valamint közigazgatási 

vagy jogi szakvizsgával, vagy közigazgatási 

tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy 

kormányzati tanulmányok szakirányú 

szakképzettséggel rendelkeznek. 

(2) A vizsgálói megbízatás határozatlan időre 

szól, amely a Hatóság elnöke által bármikor - 

indokolás nélkül - visszavonható. Ha a Hatóság 

elnöke a vizsgálói megbízatást visszavonja, a 

köztisztviselőt a vizsgálói megbízatását 

megelőzően betöltött utolsó munkakörébe kell 

visszahelyezni. 

(3) A vizsgáló vezetői pótlék nélkül számított 

osztályvezetői illetményre jogosult. 

VI. FEJEZET 

A HATÓSÁG ELJÁRÁSAI 

30. A Hatóság vizsgálata 

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki 

vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, 

hogy személyes adatok kezelésével, illetve a 

közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános 

adatok megismeréséhez fűződő jogok 

gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem 

következett be, vagy annak közvetlen veszélye 

fennáll. 

(1a) A Hatóság vizsgálata a 31. § (1) 

bekezdésében meghatározott indokok 

valamelyikén alapuló bejelentés esetén az igény 

elutasításának közlésétől, a határidő 

eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés 

megfizetésére vonatkozó határidő lejártától 

számított egy éven belül kezdeményezhető. 

(2) A Hatóság vizsgálata nem minősül 

közigazgatási hatósági eljárásnak, arra a 

közigazgatási hatósági eljárás általános 

szabályairól szóló törvényt nem kell alkalmazni. 

(3) A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit 

sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság 

csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a 

vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő 

kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha 

ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le. 

Erről a következményről a Hatóság a bejelentőt 

köteles tájékoztatni. 

(4) A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat 

költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. 

53. § (1) A Hatóság - a (2) és (3) bekezdésben 

foglalt kivételekkel - a bejelentést köteles 

érdemben megvizsgálni. 

(2) A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat 

nélkül elutasíthatja, ha 

a) a bejelentésben megjelölt jogsérelem csekély 

jelentőségű, vagy 
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b) a bejelentés névtelen. 

(3) A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat 

nélkül elutasítja, ha 

a) az adott ügyben bírósági eljárás van 

folyamatban, vagy az ügyben korábban jogerős 

bírósági határozat született, 

b) az 52. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás 

ellenére a bejelentő továbbra is kéri, hogy a kilétét 

ne fedjék fel, 

c) a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan, 

d) az ismételten előterjesztett bejelentés 

érdemben új tényt, adatot nem tartalmaz, 

e) a bejelentést az 52. § (1a) bekezdésében 

meghatározott határidőn túl nyújtották be. 

(4) Ha a bejelentést az alapvető jogok biztosa 

tette, a Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat 

nélkül csak abban az esetben utasíthatja el, ha az 

adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban, 

vagy az ügyben korábban jogerős bírósági 

határozat született. 

(5) A Hatóság a vizsgálatot megszünteti, ha 

a) a (3)-(4) bekezdés alapján a kérelem érdemi 

vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az 

elutasítási ok azonban a vizsgálat megindítását 

követően jutott a hatóság tudomására, 

b) a vizsgálat folytatására okot adó körülmény 

már nem áll fenn. 

(6) A Hatóság a bejelentés érdemi vizsgálatának 

elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről és az 

elutasítás, illetve a megszüntetés indokairól 

értesíti a bejelentőt. 

(7) A Hatóság a hatáskörébe nem tartozó ügyre 

vonatkozó bejelentést - a bejelentő egyidejű 

értesítése mellett - a bejelentésben foglaltak 

tekintetében eljárásra hatáskörrel rendelkező 

szervhez átteszi, ha a rendelkezésre álló adatok 

alapján a hatáskörrel rendelkező szerv kiléte 

megállapítható. Ha a Hatóság hatáskörébe nem 

tartozó ügyre vonatkozó bejelentés alapján a 

Hatóság azt állapítja meg, hogy az ügyben 

bírósági eljárás kezdeményezésének van helye, 

erről a bejelentőt értesíti. 

54. § (1) A Hatóság a vizsgálat során 

a) a vizsgált adatkezelő kezelésében levő, a 

vizsgált üggyel összefüggésbe hozható összes 

iratba betekinthet, illetve azokról másolatot 

kérhet, 

b) a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható 

adatkezelést megismerheti, az adatkezelés 

helyszínéül szolgáló helyiségbe beléphet, 

c) a vizsgált adatkezelőtől, illetve az adatkezelő 

bármely munkatársától írásbeli és szóbeli 

felvilágosítást kérhet, 

d) a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható 

bármely szervezettől vagy személytől írásbeli 

felvilágosítást, illetve a vizsgált üggyel 

összefüggésbe hozható iratról másolatot kérhet, és 

e) az adatkezelő hatóság felügyeleti szervének 

vezetőjét vizsgálat lefolytatására kérheti fel. 

(2) A Hatóság (1) bekezdés szerinti kérésének a 

vizsgált adatkezelő, illetve az eljárási 

cselekménnyel érintett más szervezet vagy 

személy a Hatóság által megállapított határidőn 

belül köteles eleget tenni. A Hatóság által 

megállapított határidő az (1) bekezdés d) és e) 

pontja szerinti esetben tizenöt napnál rövidebb 

nem lehet. 

(3) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti 

felvilágosítást az arra felhívott személy 

megtagadhatja, ha 

a) az a személy, akit a Hatóság vizsgálatának 

alapját képező bejelentés érint, a közigazgatási 

hatósági eljárás általános szabályairól szóló 

törvény szerinti hozzátartozója vagy volt 

házastársa; 

b) a felvilágosítás során magát vagy a 

közigazgatási hatósági eljárás általános 

szabályairól szóló törvény szerinti hozzátartozóját, 

illetve volt házastársát bűncselekmény 

elkövetésével vádolná, az azzal kapcsolatos 

kérdésben. 

55. § (1) A Hatóság a bejelentés érkezésétől 

számított két hónapon belül, 

a) ha a bejelentésben foglaltakat 

megalapozottnak tartja, 

aa) az 56. §-ban, illetve az 57. §-ban 

meghatározott intézkedést tesz, 

ab) a vizsgálatot lezárja, és a 60. § szerinti 

adatvédelmi hatósági eljárást indít, vagy 

ac) a vizsgálatot lezárja, és a 62. § szerinti 

titokfelügyeleti hatósági eljárást indít; 

b) ha a bejelentésben foglaltakat nem tartja 

megalapozottnak, a vizsgálatot lezárja. 

(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott 

határidőbe nem számít bele: 

a) a tényállás tisztázásához szükséges adatok 

közlésére irányuló felhívástól az annak 

teljesítéséig terjedő idő, 

b) a vizsgálattal összefüggő irat fordításához 

szükséges idő, valamint 

c) a Hatóság működését legalább egy teljes 

napra akadályozó körülmény, ellehetetlenítő 

üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 

időtartama. 

(2) A vizsgálat eredményéről, a vizsgálat 

lezárásának indokáról, esetleges intézkedéséről, 
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illetve hatósági eljárás megindításáról a Hatóság a 

bejelentőt értesíti. 

56. § (1) Ha a Hatóság a személyes adatok 

kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a 

közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez 

fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos 

jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye 

fennállását megalapozottnak tartja, az adatkezelőt 

a jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen 

veszélye megszüntetésére szólítja fel. 

(2) Az adatkezelő - egyetértése esetén - 

haladéktalanul megteszi az (1) bekezdés szerinti 

felszólításban megjelölt szükséges intézkedéseket, 

és a megtett intézkedéseiről, illetve - egyet nem 

értése esetén - álláspontjáról a felszólítás 

kézhezvételétől számított harminc napon belül 

írásban tájékoztatja a Hatóságot. 

(3) A felügyeleti szervvel rendelkező adatkezelő 

hatóság esetében a Hatóság - ha az (1) bekezdés 

szerinti felszólítás nem vezetett eredményre - az 

adatkezelő szerv egyidejű tájékoztatása mellett 

ajánlást tehet az adatkezelő felügyeleti szervének. 

A Hatóság az adatkezelő felügyeleti szervének az 

(1) bekezdés szerinti felszólítás hiányában is 

közvetlenül ajánlást tehet, ha a jogsérelem 

orvoslása, illetve a jogsérelem közvetlen 

veszélyének megszüntetése álláspontja szerint 

ilyen módon hatékonyabban megtörténhet. 

(4) A felügyeleti szerv az ajánlás tekintetében 

kialakított érdemi álláspontjáról, illetve a megtett 

intézkedésről az ajánlás kézhezvételétől számított 

harminc napon belül írásban tájékoztatja a 

Hatóságot. 

57. § Ha a Hatóság a vizsgálata alapján azt 

állapítja meg, hogy a jogsérelem, illetve annak 

közvetlen veszélye valamely jogszabály vagy 

közjogi szervezetszabályozó eszköz fölösleges, 

nem egyértelmű vagy nem megfelelő 

rendelkezésére, illetve az adatkezeléssel 

összefüggő kérdések jogi szabályozásának 

hiányára vagy hiányosságára vezethető vissza, a 

jogsérelem, illetve annak közvetlen veszélye 

jövőbeni elkerülésének érdekében ajánlást tehet a 

jogszabályalkotásra, illetve a közjogi 

szervezetszabályozó eszköz kiadására jogosult 

szervnek, illetve a jogszabály előkészítőjének. Az 

ajánlásban a Hatóság javasolhatja a jogszabály, 

illetve a közjogi szervezetszabályozó eszköz 

módosítását, hatályon kívül helyezését vagy 

megalkotását. A megkeresett szerv az 

álláspontjáról, illetve az ajánlásban foglaltak 

szerint megtett intézkedéséről hatvan napon belül 

értesíti a Hatóságot. 

58. § (1) Ha az 56. § szerinti felszólítás vagy 

ajánlás alapján a jogsérelem orvoslására, illetve a 

jogsérelem közvetlen veszélyének 

megszüntetésére nem került sor, a Hatóság az 56. 

§ (2) bekezdése szerinti, illetve - ha ajánlás 

tételére került sor - az 56. § (4) bekezdése szerinti 

tájékoztatási határidő lejártát követő harminc 

napon belül dönt a szükséges további 

intézkedések megtételéről. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben szükséges 

további intézkedésként a Hatóság 

a) a 60. §-ban foglaltak szerint adatvédelmi 

hatósági eljárást indíthat, 

b) a 62. §-ban foglaltak szerint titokfelügyeleti 

hatósági eljárást indíthat, 

c) a 64. §-ban foglaltak szerint bírósági eljárást 

indíthat, vagy 

d) az 59. §-ban foglaltak szerint jelentést 

készíthet. 

(3) Az 56. § és az 57. § szerinti intézkedések 

eredményéről, illetve a (2) bekezdés szerinti 

további intézkedések megtételéről a Hatóság a 

bejelentőt értesíti. 

31. A Hatóság jelentése 

59. § (1) A Hatóság a bejelentés alapján 

lefolytatott vizsgálatról jelentést készíthet, ha az 

ügyben a Hatóság által hatósági eljárás vagy 

bírósági eljárás megindítására nem került sor. 

(2) A jelentés tartalmazza a vizsgálat során 

feltárt tényeket, az ezeken alapuló 

megállapításokat és következtetéseket. 

(3) A Hatóság jelentése nyilvános. A minősített 

adatot tartalmazó jelentést a Hatóság elnöke 

minősíti, vagy a minősítési jelölést megismétli. A 

minősített adatot vagy törvény által védett titkot 

tartalmazó jelentést úgy kell nyilvánosságra hozni, 

hogy a minősített adat vagy a törvény által védett 

egyéb titok ne legyen megismerhető. 

(4) A Hatóságnak a titkosszolgálati eszközök és 

módszerek alkalmazására jogosult szervek e 

tevékenységével kapcsolatos vizsgálatáról készült 

jelentése nem tartalmazhat olyan adatot, amelyből 

a szerv adott ügyben folytatott titkos 

információgyűjtő tevékenységére lehetne 

következtetni. 

(5) A Hatóság jelentése bíróság vagy más 

hatóság előtt nem támadható meg. 

32. Adatvédelmi hatósági eljárás 

60. § (1) A személyes adatok védelméhez való 

jog érvényesülése érdekében a Hatóság 

adatvédelmi hatósági eljárást indíthat, a (4) 
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bekezdésben meghatározott esetben adatvédelmi 

hatósági eljárást indít. 

(2) Az adatvédelmi hatósági eljárásra a 

közigazgatási hatósági eljárás általános 

szabályairól szóló törvényt az e törvényben 

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

(3) Az adatvédelmi hatósági eljárás kizárólag 

hivatalból indítható, az akkor sem minősül 

kérelemre indult eljárásnak, ha az adatvédelmi 

hatósági eljárást a Hatóság bejelentésen alapuló 

vizsgálata előzte meg. Ha azonban az adatvédelmi 

hatósági eljárást a Hatóság bejelentésen alapuló 

vizsgálata előzte meg, a bejelentőt az adatvédelmi 

hatósági eljárás megindításáról, illetve 

befejezéséről értesíteni kell. 

(4) A Hatóság adatvédelmi hatósági eljárást 

indít, ha a bejelentésen alapuló vizsgálat alapján 

vagy egyébként valószínűsíthető a személyes 

adatok jogellenes kezelése, és a jogellenes 

adatkezelés 

a) személyek széles körét érinti, vagy 

b) (Hatályon kívül helyezve.) 

c) nagy érdeksérelmet vagy kárveszélyt idézhet 

elő. 

(5) Az adatvédelmi hatósági eljárásban az 

ügyintézési határidő két hónap, amely egy 

alkalommal, legfeljebb harminc nappal 

hosszabbítható meg. 

61. § (1) Az adatvédelmi hatósági eljárásban 

hozott határozatában a Hatóság 

a) megállapíthatja a személyes adatok 

jogellenes kezelésének vagy feldolgozásának 

tényét, 

b) elrendelheti a valóságnak nem megfelelő 

személyes adat helyesbítését, 

c) elrendelheti a jogellenesen kezelt vagy 

feldolgozott személyes adatok zárolását, törlését 

vagy megsemmisítését, 

d) megtilthatja a személyes adatok jogellenes 

kezelését vagy feldolgozását, 

e) megtilthatja a személyes adatok külföldre 

történő továbbítását vagy átadását, 

f) elrendelheti az érintett tájékoztatását, ha azt 

az adatkezelő jogellenesen tagadta meg, valamint 

g) bírságot szabhat ki. 

(2) A Hatóság elrendelheti határozatának - az 

adatkezelő azonosító adatainak közzétételével 

történő - nyilvánosságra hozatalát, ha a határozat 

személyek széles körét érinti, ha azt közfeladatot 

ellátó szerv tevékenységével összefüggésben 

hozta, vagy ha a bekövetkezett jogsérelem súlya a 

nyilvánosságra hozatalt indokolja. 

(3) Az (1) bekezdés g) pontja szerint kiszabott 

bírság mértéke százezertől húszmillió forintig 

terjedhet. 

(4) A Hatóság annak eldöntésében, hogy 

indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság 

mértékének megállapításában az eset összes 

körülményeit - így különösen a jogsértéssel 

érintettek körének nagyságát, a jogsértés súlyát és 

a jogsértés ismétlődő jellegét - veszi figyelembe. 

(5) A bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére 

irányadó keresetindítási határidő lejártáig, illetve 

felülvizsgálat kezdeményezése esetén a bíróság 

jogerős döntéséig a vitatott adatkezeléssel érintett 

adatok nem törölhetők, illetve nem semmisíthetők 

meg. 

33. Titokfelügyeleti hatósági eljárás 

62. § (1) Ha a Hatóság vizsgálata alapján vagy 

egyébként valószínűsíthető, hogy a nemzeti 

minősített adat minősítése jogellenes, a Hatóság 

titokfelügyeleti hatósági eljárást indíthat. 

(1a) Ha a bíróság a 31. § (6a) bekezdésében 

meghatározottak szerint a Hatóság titokfelügyeleti 

hatósági eljárását kezdeményezi, a Hatóság 

titokfelügyeleti hatósági eljárást indít. 

(1b) A Hatóság titokfelügyeleti hatósági eljárása 

a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnek a minősített 

adat védelméről szóló törvényben meghatározott 

feladatait nem érinti. 

(2) A titokfelügyeleti hatósági eljárásra a 

közigazgatási hatósági eljárás általános 

szabályairól szóló törvényt az e törvényben 

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2a) A titokfelügyeleti hatósági eljárásban és az 

ezen eljárásban hozott döntés felülvizsgálatára 

irányuló bírósági eljárásban a minősített adatok 

kezelését a minősített adatok védelméről szóló 

törvényben és e törvényben meghatározott 

biztonsági követelményeknek megfelelően kell 

végezni. 

(3) A titokfelügyeleti hatósági eljárás kizárólag 

hivatalból indítható, az akkor sem minősül 

kérelemre indult eljárásnak, ha a titokfelügyeleti 

hatósági eljárást a Hatóság bejelentésen alapuló 

vizsgálata előzte meg, vagy a titokfelügyeleti 

hatósági eljárást a bíróság a 31. § (6a) 

bekezdésében meghatározottak alapján 

kezdeményezte. Ha azonban a titokfelügyeleti 

hatósági eljárást a Hatóság bejelentésen alapuló 

vizsgálata előzte meg, a bejelentőt a 

titokfelügyeleti hatósági eljárás megindításáról és 

befejezéséről értesíteni kell. 
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(4) A titokfelügyeleti hatósági eljárásban ügyfél 

a minősítő. 

(5) A titokfelügyeleti hatósági eljárásban a 

tényállás tisztázása során a tanú, a szakértő és a 

szemletárgy birtokosa meghallgatható akkor is, ha 

nem kapott felmentést a vizsgált nemzeti 

minősített adatra vonatkozó titoktartási 

kötelezettség alól. 

(6) A titokfelügyeleti hatósági eljárásban az 

ügyintézési határidő két hónap, amely egy 

alkalommal, legfeljebb harminc nappal 

hosszabbítható meg. 

63. § (1) A titokfelügyeleti hatósági eljárásban 

hozott határozatában a Hatóság 

a) a nemzeti minősített adat minősítésére 

vonatkozó jogszabályok megsértésének 

megállapítása esetén a minősítőt a nemzeti 

minősített adat minősítési szintjének, illetve 

érvényességi idejének a jogszabályoknak 

megfelelő megváltoztatására vagy a minősítés 

megszüntetésére hívja fel, vagy 

b) megállapítja, hogy a minősítő a nemzeti 

minősített adat minősítésére vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően járt el. 

(2) Ha a minősítő a Hatóság (1) bekezdés a) 

pontja szerinti határozatát megalapozatlannak 

tartja, annak bírósági felülvizsgálatát a határozat 

közlésétől számított hatvan napon belül kérheti. A 

keresetlevél benyújtásának a határozat 

végrehajtására halasztó hatálya van. Ha a minősítő 

a határozat közlésétől számított hatvan napon 

belül nem fordul bírósághoz, a nemzeti minősített 

adat minősítése a határozat közlésétől számított 

hatvanegyedik napon a határozatban foglaltak 

szerint megszűnik, illetve minősítési szintje vagy 

érvényességi ideje a határozatban foglaltak szerint 

megváltozik. 

(2a) A (2) bekezdésben meghatározott perben a 

bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsban jár 

el. 

(3) A bíróság eljárására a polgári perrendtartás 

közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit 

azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bíróság 

az ügyben zárt tárgyaláson, soron kívül jár el. 

(4) (Hatályon kívül helyezve.) 

(5) A bíróság, illetve a Hatóság határozata nem 

érinti a minősítőnek a nemzeti minősített adat 

felülvizsgálatára vonatkozó, a minősített adat 

védelméről szóló törvény szerinti kötelezettségét. 

(6) A perben csak olyan bíró járhat el, akinek a 

nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény 

szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték. 

(7) A (2) bekezdésben meghatározott per során 

a bírón, a felperesen és az alperesen kívüli 

személyek a minősített adatot csak akkor 

ismerhetik meg, ha az adat minősítési szintjének 

megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal 

rendelkeznek. 

34. A Hatóság által indítható per 

64. § (1) Ha az adatkezelő az 56. § (1) 

bekezdésében foglalt felszólításnak nem tesz 

eleget, a közérdekű adatok és a közérdekből 

nyilvános adatokkal kapcsolatos jogsértés miatt a 

Hatóság az 56. § (2) bekezdése szerinti 

tájékoztatásra vonatkozó határidő lejártát követő 

harminc napon belül keresettel kérheti a bíróságtól 

az adatkezelőnek a Hatóság felszólítása szerinti 

magatartásra való kötelezését. 

(2) A per elbírálása a 31. § (5) bekezdése 

szerinti bíróság hatáskörébe és illetékességébe 

tartozik. 

(3) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban 

foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles 

bizonyítani. 

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

nincs perbeli jogképessége. 

(5) A bíróság kérelemre elrendelheti ítéletének - 

az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével 

történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az 

adatvédelem, illetve az információszabadság 

érdekeinek és nagyobb számú érintett e 

törvényben védett jogainak védelme megköveteli. 

34/A. A kötelező szervezeti szabályozás 

jóváhagyására irányuló eljárás 

64/A. § (1) A kötelező szervezeti szabályozás 

jóváhagyását az adatkezelő kérelmezheti a 

Hatóságnál. Kötelező szervezeti szabályozás 

jóváhagyásának kérelmezésére nem jogosult az 

állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló törvény hatálya alá 

tartozó adatkezelő. 

(2) A kötelező szervezeti szabályozás 

jóváhagyása iránti kérelemnek tartalmaznia kell 

a) az adatkezelő vagy adatkezelők csoportja 

által végzett adatkezelésre vonatkozóan a 65. § (1) 

bekezdés a)-j) pontjában meghatározott adatokat 

vagy az adatkezelés nyilvántartási számát, 

b) a kötelező szervezeti szabályozás tervezetét, 

c) a kötelező szervezeti szabályozás kötelező 

jellegének igazolására szolgáló adatokat, 

d) ha a kötelező szervezeti szabályozást más 

EGT-állam adatvédelmi hatósága jóváhagyta, az 

ennek igazolására szolgáló adatokat. 
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64/B. § A kötelező szervezeti szabályozás 

jóváhagyása iránti eljárásért miniszteri 

rendeletben meghatározott mértékű igazgatási 

szolgáltatási díjat kell fizetni. 

64/C. § (1) A Hatóság a kötelező szervezeti 

szabályozás jóváhagyása iránti kérelmet hatvan 

napon belül bírálja el. A Hatóság a kötelező 

szervezeti szabályozás jóváhagyása iránti kérelem 

elbírálásakor a kötelező szervezeti szabályozást 

jóváhagyja, módosítását javasolja vagy a kérelmet 

elutasítja. 

(2) A Hatóság az érintettek tájékoztatásának 

elősegítése érdekében honlapján közzéteszi a 

kötelező szervezeti szabályozást alkalmazó 

adatkezelő megnevezését. 

35. Adatvédelmi nyilvántartás 

65. § (1) Az adatkezelő személyes adatokra 

vonatkozó adatkezeléseiről, az érintettek 

tájékozódásának elősegítése érdekében a Hatóság 

hatósági nyilvántartást (a továbbiakban: 

adatvédelmi nyilvántartás) vezet, amely - a (2) 

bekezdésben meghatározott kivételekkel - 

tartalmazza 

a) az adatkezelés célját, 

b) az adatkezelés jogalapját, 

c) az érintettek körét, 

d) az érintettekre vonatkozó adatok leírását, 

e) az adatok forrását, 

f) az adatok kezelésének időtartamát, 

g) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a 

továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik 

országokba irányuló adattovábbításokat is, 

h) az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó 

nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az 

adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységét, 

i) az alkalmazott adatfeldolgozási technológia 

jellegét, 

j) a belső adatvédelmi felelős alkalmazása 

esetén annak nevét és elérhetőségi adatait. 

(2) Az adatvédelmi nyilvántartás a 

nemzetbiztonsági szervek adatkezelései 

tekintetében a nemzetbiztonsági szerv nevét és 

címét, az adatkezelés célját és jogalapját 

tartalmazza. 

(3) Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a 

Hatóság arról az adatkezelésről, amely 

a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági 

viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre 

irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses 

jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban 

vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi 

szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók 

ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló 

személyek adataira vonatkozik; 

b) a bevett egyház belső szabálya szerint 

történik; 

c) az egészségügyi ellátásban kezelt személy 

betegségével, egészségi állapotával kapcsolatos 

személyes adatokra vonatkozik gyógykezelés 

vagy az egészség megőrzése, 

társadalombiztosítási igény érvényesítése céljából; 

d) az érintett anyagi és egyéb szociális 

támogatása céljából nyilvántartott személyes 

adatokra vonatkozik; 

e) a hatósági, az ügyészségi és a bírósági eljárás 

által érintett személyeknek az eljárás 

lefolytatásával kapcsolatos személyes adataira, 

vagy a büntetés-végrehajtás során a büntetés-

végrehajtással összefüggésben kezelt személyes 

adatokra vonatkozik; 

f) a hivatalos statisztika célját szolgáló 

személyes adatokat tartalmaz, feltéve hogy - 

törvényben meghatározottak szerint - az adatok 

érintettel való kapcsolatának megállapítását 

véglegesen lehetetlenné teszik; 

g) a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló törvény szerinti 

médiatartalom-szolgáltató olyan adatait 

tartalmazza, amelyek kizárólag saját tájékoztatási 

tevékenységét szolgálják; 

h) a tudományos kutatás céljait szolgálja, ha az 

adatokat nem hozzák nyilvánosságra, 

i) a levéltári őrizetbe vett iratokkal 

összefüggésben valósul meg. 

(4) Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, 

abba bárki betekinthet, az abban foglaltakról 

feljegyzést készíthet. 

66. § (1) A személyes adatok kezelésének 

nyilvántartásba vételét az adatkezelő - a kötelező 

adatkezelés kivételével az adatkezelés 

megkezdése előtt - kérelmezi a Hatóságnál. A 

kötelező adatkezelés, valamint a 68. § (2) 

bekezdésben foglalt eset kivételével az 

adatkezelés a nyilvántartásba vételt megelőzően 

nem kezdhető meg. 

(2) A kötelező adatkezelés nyilvántartásba 

vételét az adatkezelő az adatkezelést elrendelő 

jogszabály hatálybalépését követő húsz napon 

belül kérelmezi a Hatóságnál. 

(3) A nyilvántartásba vétel szempontjából az 

eltérő célú adatkezelések önálló adatkezelésnek 

minősülnek, abban az esetben is, ha a kezelt 

adatok köre azonos. 
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(4) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek 

tartalmaznia kell a 65. § (1), illetve (2) bekezdése 

szerinti adatokat. 

67. § Az adatvédelmi nyilvántartásba vételért a 

kötelező adatkezelés nyilvántartásba vétele 

kivételével a miniszteri rendeletben meghatározott 

igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

68. § (1) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel a 

Hatóság az adatkezelést a kérelem megérkezésétől 

számított nyolc napon belül nyilvántartásba veszi, 

ha a kérelem tartalmazza a 65. § (1), illetve (2) 

bekezdése szerinti adatokat. 

(2) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel ha a 

Hatóság a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet 

határidőben nem bírálja el, az adatkezelő az 

adatkezelést a kérelemben foglaltak szerint 

megkezdheti. 

(3) A (4) és (5) bekezdés szerinti adatkezelést a 

Hatóság a kérelem megérkezésétől számított 

negyven napon belül nyilvántartásba veszi, ha a 

kérelem tartalmazza a 65. § (1), illetve (2) 

bekezdése szerinti adatokat és az adatkezelőnél a 

jogszerű adatkezelés feltételei biztosíthatók. 

(4) Ha a kérelem olyan - az (5) bekezdésben 

meghatározott - adatkezelés nyilvántartásba 

vételére irányul, amely az adatkezelő korábban 

nyilvántartásba vett adatkezelésével nem érintett 

adatállományra vonatkozik, illetve amely az 

adatkezelő korábban nyilvántartásba vett 

adatkezelésénél nem alkalmazott, új 

adatfeldolgozási technológia alkalmazását teszi 

szükségessé, a nyilvántartásba vétel feltétele, hogy 

az adatkezelőnél a jogszerű adatkezelés feltételei 

biztosíthatók legyenek. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt nyilvántartásba 

vételi feltétel, az abban meghatározottak szerint 

a) az országos hatósági, munkaügyi és bűnügyi 

adatállományok kezelésére; 

b) a pénzügyi szervezetek és közüzemi 

szolgáltatók ügyfelekre vonatkozó adatkezelésére; 

c) az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a 

szolgáltatást igénybe vevőkre vonatkozó 

adatkezelésére 

vonatkozik. 

(6) A Hatóság az adatvédelmi nyilvántartásba 

vételi kérelemnek helyt adó határozatának 

tartalmaznia kell az adatkezelés nyilvántartási 

számát, amelyet az adatkezelőnek az adatok 

minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál 

és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetni. 

A nyilvántartási szám az adatkezelés 

azonosítására szolgál, és nem tanúsítja a 

nyilvántartásba vett adatkezelés jogszerűségét. 

(7) A 65. § (1) bekezdés b)-j) pontja szerinti 

adatok megváltozása esetén az adatkezelő a 

változás bekövetkezésétől számított nyolc napon 

belül változásbejegyzési kérelmet nyújt be a 

Hatóságnak. A változásbejegyzési eljárásra az (1), 

(3) és (5) bekezdésben foglalt szabályokat 

megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a 

kérelemnek csak a megváltozott adatokat kell 

tartalmaznia. 

36. Adatvédelmi audit 

69. § (1) Az adatvédelmi audit a Hatóság olyan 

szolgáltatása, amelynek célja a végzett vagy 

tervezett adatkezelési műveletek a Hatóság által 

meghatározott és közzétett szakmai szempontok 

szerinti értékelésén keresztül a magas szintű 

adatvédelem és adatbiztonság megvalósítása. 

Tervezett adatkezelési műveletek akkor vonhatók 

audit alá, ha az adatkezelésre vonatkozó 

koncepció kidolgozottsága ezt lehetővé teszi. 

(2) Adatvédelmi auditot a Hatóság az 

adatkezelő kérelmére folytathat le. Az 

adatvédelmi audit lefolytatása iránti kérelem 

benyújtását követő tizenöt napon belül az 

adatvédelmi audit lefolytatásáért fizetendő 

ellenérték mértékét és az adatvédelmi audit 

elvégzésének várható időpontját a Hatóság közli 

az adatkezelővel. A Hatóság az adatvédelmi 

auditot abban az esetben folytatja le, ha a Hatóság 

közlését követő tizenöt napon belül az adatkezelő 

nyilatkozik arról, hogy a Hatóság közlésében 

megállapított feltételek ismeretében az 

adatvédelmi audit lefolytatása iránti kérelmét 

fenntartja. 

(3) Az adatvédelmi audit lefolytatásáért 

fizetendő ellenérték mértékét - az elvégzendő 

tevékenység mértékével arányosan - a Hatóság 

állapítja meg, az azonban nem haladhatja meg az 

ötmillió forintot. Az adatvédelmi audit 

lefolytatásáért fizetendő ellenérték a Hatóság 

bevétele. 

(4) Az adatvédelmi audit eredményét a Hatóság 

az auditról készített értékelésben rögzíti. Az 

értékelés javaslatokat fogalmazhat meg az 

adatkezelő számára. Az értékelés tartalma az 

üzleti titokra alkalmazandó szabályok szerint 

ismerhető meg, az adatkezelő erre irányuló 

kérelmére azonban a Hatóság honlapján - a 

kérelemnek megfelelően - az értékelést vagy az 

értékelés összegző megállapításait közzéteszi. 

(5) Az adatvédelmi audit a Hatóság e 

törvényben rögzített egyéb hatásköreinek 

gyakorlását nem korlátozza. 
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37. Büntető-, szabálysértési és fegyelmi 

eljárás kezdeményezése 

70. § (1) Ha a Hatóság az eljárása során 

bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúját 

észleli, büntetőeljárást kezdeményez az annak 

megindítására jogosult szervnél. Ha a Hatóság az 

eljárása során szabálysértés vagy fegyelmi vétség 

elkövetésének alapos gyanúját észleli, 

szabálysértési, illetve fegyelmi eljárást 

kezdeményez a szabálysértési, illetve a fegyelmi 

eljárás lefolytatására jogosult szervnél. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv az 

eljárás megindításával kapcsolatos álláspontjáról - 

törvény eltérő rendelkezése hiányában - harminc 

napon belül, az eljárás eredményéről pedig az 

annak befejezését követő harminc napon belül 

tájékoztatja a Hatóságot. 

38. Adatkezelés és titoktartás 

71. § (1) A Hatóság eljárása során - az annak 

lefolytatásához szükséges mértékben és ideig - 

kezelheti mindazon személyes adatokat, valamint 

törvény által védett titoknak és hivatás 

gyakorlásához kötött titoknak minősülő adatokat, 

amelyek az eljárással összefüggnek, illetve 

amelyek kezelése az eljárás eredményes 

lefolytatása érdekében szükséges. 

(2) A Hatóság a vizsgálata során beszerzett 

adatokat hatósági eljárásában felhasználhatja. 

(3) A Hatóság az e törvényben meghatározott 

eljárásai során az alapvető jogok biztosáról szóló 

2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbtv.) 

23. § (1) bekezdés a)-f) és i) pontjában, (2) 

bekezdésében, (3) bekezdés c)-f) pontjában, (4) 

bekezdés c)-g) pontjában, valamint (5) bekezdés 

d) pontjában meghatározott adatokat az Ajbtv. 23. 

§ (7) bekezdésében meghatározottak szerint 

ismerheti meg. 

(3a) A Hatóság a (3) bekezdésre tekintet nélkül 

megismerheti az Ajbtv. 23. § (3) bekezdés e) 

pontjában, (4) bekezdés f) pontjában és (5) 

bekezdés d) pontjában meghatározott adatot, ha az 

az együttműködő személy személyes adatainak 

védelmével kapcsolatban indult 

a) vizsgálati eljárásban, 

b) adatvédelmi hatósági eljárásban vagy 

c) titokfelügyeleti hatósági eljárásban 

szükséges. 

(3b) A Hatóság a (3) bekezdésre tekintet nélkül 

megismerheti az Ajbtv. 23. § (3) bekezdés f) 

pontjában és (4) bekezdés g) pontjában 

meghatározott, a titkos információgyűjtésre 

használt eszközöket és módszereket alkalmazó 

személyek azonosítását lehetővé tevő adatot, ha az 

e személyek személyes adatainak védelmével 

kapcsolatban indult 

a) vizsgálati eljárásban, 

b) adatvédelmi hatósági eljárásban vagy 

c) titokfelügyeleti hatósági eljárásban 

szükséges. 

(3c) Ha a Hatóság által vizsgálni kívánt irat 

olyan adatot is tartalmaz, amelyet a Hatóság csak 

a (3) bekezdés szerint ismerhet meg, az irat 

megismerését a meg nem ismerhető adat 

felismerhetetlenné tételével kell a Hatóság részére 

lehetővé tenni. 

(4) A minősített adatot érintő adatkezeléssel 

kapcsolatos eljárása során a Hatóság 

elnökhelyettese, vezetői munkakört betöltő 

köztisztviselője és vizsgálója - ha megfelelő szintű 

személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik - a 

minősített adatot a minősített adat védelméről 

szóló törvényben meghatározott felhasználói 

engedély nélkül is megismerheti. 

(5) A Hatóság elnöke, elnökhelyettese és a 

Hatósággal közszolgálati jogviszonyban, valamint 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

álló, illetve állt személyek - a más szervezet 

számára jogszabályban előírt adatszolgáltatást 

kivéve - e jogviszony fennállása alatt, és annak 

megszűnését követően is kötelesek megőrizni a 

Hatóság tevékenységével, annak ellátásával 

kapcsolatban tudomásukra jutott személyes adatot, 

minősített adatot, illetve törvény által védett 

titoknak és hivatás gyakorlásához kötött titoknak 

minősülő adatot, valamint minden olyan adatot, 

tényt vagy körülményt, amelyet a Hatóság nem 

köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság 

számára hozzáférhetővé tenni. 

(6) Az (5) bekezdésben felsorolt személyek 

megőrzési kötelezettsége arra terjed ki, hogy a 

feladataik ellátásával kapcsolatban tudomásukra 

jutott adatokat, tényt vagy körülményt 

jogosulatlanul nem tehetik közzé, nem 

hasznosíthatják, és nem hozhatják harmadik 

személy tudomására. 

VII. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

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

rendeletben 

a) állapítsa meg a közérdekű adatok 

elektronikus közzétételének részletszabályait, 
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b) állapítsa meg a közérdekű adat iránti igény 

teljesítéséért fizetendő költségtérítés 

megállapítható mértékét és a 29. § (4) bekezdése 

szerinti összeghatárt, 

c) különös közzétételi listát állapíthasson meg, 

d) állapítsa meg az egységes közadatkereső 

rendszer és a központi jegyzék adattartalmát, 

valamint az adatintegrációra vonatkozó 

szabályokat, 

e) - a Hatóság véleményének kikérésével - 

állapítsa meg a nemzetbiztonsági szolgálatok által 

közzéteendő adatok körét. 

(2) Felhatalmazást kap 

a) a feladatkörrel rendelkező miniszter, hogy 

rendeletben az irányítása vagy felügyelete alá 

tartozó szervekre nézve különös közzétételi listát 

állapíthasson meg, 

b) az e-közigazgatásért felelős miniszter, hogy 

rendeletben állapítsa meg a közzétételi listákon 

szereplő adatok közzétételéhez szükséges 

közzétételi mintákat, 

(3) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős 

miniszter, hogy a Hatóság véleményének 

kikérésével, az adópolitikáért felelős miniszterrel 

egyetértésben a kötelező szervezeti szabályozás 

jóváhagyásáért, az adatvédelmi nyilvántartásba 

vételért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 

mértékét, valamint a díj beszedésével, kezelésével, 

nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos 

részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg. 

73. § (1) E törvény - a (2) és (3) bekezdésben 

meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

(2) Az 1-37. §, a 38. § (1)-(3) bekezdése, a 38. § 

(4) bekezdés a)-f) pontja, a 38. § (5) bekezdése, a 

39. §, a 41-68. §, a 70-72. §, a 75-77. § és a 79-88. 

§, valamint az 1. melléklet 2012. január 1-jén lép 

hatályba. 

(3) A 38. § (4) bekezdés g) és h) pontja, 

valamint a 69. § 2013. január 1-jén lép hatályba. 

73/A. § E törvénynek az információs 

önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény módosításáról szóló 2013. évi XCI. 

törvénnyel megállapított 26. § (2) bekezdését és 

30. § (7) bekezdését az információs 

önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény módosításáról szóló 2013. évi XCI. 

törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő 

eljárásokra is alkalmazni kell. 

74. § A Hatóság első elnökére a miniszterelnök 

2011. november 15-éig tesz javaslatot a 

köztársasági elnöknek. A Hatóság első elnökét a 

köztársasági elnök 2012. január 1-jei hatállyal 

nevezi ki. 

75. § (1) Az adatvédelmi biztoshoz 2012. január 

1-je előtt érkezett beadvány alapján folyamatban 

lévő ügyben az e törvényben foglaltak szerint a 

Hatóság jár el. 

(2) Az adatvédelmi biztos feladatkörében 2012. 

január 1-jét megelőzően kezelt adatokat 2012. 

január 1-jétől a Hatóság kezeli. 

(3) A 2012. január 1-jét megelőzően 

megkezdett, de az adatvédelmi nyilvántartásba 

2012. január 1-jét megelőzően be nem jelentett, az 

e törvény szerinti adatvédelmi nyilvántartás 

hatálya alá eső adatkezelés nyilvántartásba vételét 

e törvény szabályai szerint 2012. június 30-ig 

kérelmezni kell a Hatóságnál, ennek hiányában az 

adatkezelés 2012. június 30-át követően nem 

folytatható. Nem folytatható az e bekezdés szerinti 

adatkezelés akkor sem, ha a nyilvántartásba 

vételére irányuló, 2011. december 31-ét követően 

benyújtott kérelem alapján a Hatóság a 

nyilvántartásba vételt elutasította. 

76. § E törvény V. Fejezete az Alaptörvény VI. 

cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. 

77. § Ez a törvény 

a) a személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 

24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek, 

b) a környezeti információkhoz való nyilvános 

hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről szóló, 2003. január 28-i 

2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek, 

c) a közszféra információinak további 

felhasználásáról szóló, 2003. november 17-i 

2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek, 

d) a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 

igazságügyi együttműködés keretében 

feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, 

2008. november 27-i 2008/977/IB tanácsi 

kerethatározatnak, 

e) a közszféra információinak további 

felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv 

módosításáról szóló, 2013. június 26-i 

2013/37/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek 

való megfelelést szolgálja. 

78. § - 89. § Módosító és hatályon kívül helyező 

rendelkezések 

(Közlését mellőzzük.) 
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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 

közalapítványok 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 nyilvánossága, 

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 

 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 

 A változásokat követő 15 

napon belül 

 Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 
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szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális 

közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok 

megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó 

szerv kezelésében levő, 

a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény 

szerint újrahasznosítható közadat típusokról való 

tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok 

megjelölésével 

 20.  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális 

közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános 

szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető 

változata 

 A változásokat követő 15 

napon belül 

 Az előző állapot törlendő 

 21.  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális 

közadatok újrahasznosítás céljából történő 

rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak 

általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező 

tényezőkkel együttesen 

 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 

 24.  A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a 

közadatok újrahasznosításáról szóló törvény 

szerint 

a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos 

jogot biztosító megállapodások szövege 

 A változásokat követő 15 

napon belül 

 Az előző állapot törlendő 

 25.  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény 

szerinti azon jogszabály, közjogi 

szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási 

szerződés vagy más kötelező erővel bíró 

dokumentum (vagy az annak elérhetőségére 

mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás 

céljából rendelkezésre bocsátható közadat 

gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és 

terjesztésével összefüggő költségek jelentős 

részének saját bevételből való fedezését írja elő a 

közfeladatot ellátó szerv részére 

 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 

 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 
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 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 

koncesszióba 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 védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és 

a minősített adatok, 

továbbá a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 

beszerzések, és az azok eredményeként kötött 

szerződések adatai 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 eredménye) 

 Negyedévente  A külön jogszabályban 

meghatározott ideig, de 

legalább 1 évig 

archívumban tartásával 

 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 

archívumbantartásával 

 
 

  



82  

11. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény a módosításokkal egységes 

szerkezetben 
 

Az Országgyűlés az állami és a közfeladatok 

ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekű 

adatok megismerésének alkotmányos jogából, 

illetve e jog kizárólag szükséges és arányos 

mértékű korlátozásának lehetőségéből kiindulva, a 

minősített adat védelméről a következő törvényt 

alkotja: 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A törvény célja 

1. § E törvény célja, hogy az alapvető jogok 

tiszteletben tartása, Magyarország érdekeinek 

védelme és az állam nemzetközi 

kötelezettségvállalásainak teljesítése érdekében az 

információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvénnyel 

összhangban meghatározza a minősített adat 

létrejöttével és kezelésével kapcsolatos alapvető 

rendelkezéseket, a minősítési eljárás és a nemzeti 

minősített adat felülvizsgálatának rendjét, a 

minősített adat védelmének általános szabályait, a 

telephelyi iparbiztonság rendszerének főbb 

elemeit, és rendelkezzen a minősített adat 

védelmét ellátó szervekről és személyekről. 

Alapelvek 

2. § (1) Szükségesség és arányosság elve: a 

közérdekű adat nyilvánosságához fűződő jogot 

minősítéssel korlátozni csak az e törvényben 

meghatározott feltételek fennállása esetén, a 

védelemhez szükséges minősítési szinttel és a 

feltétlenül szükséges ideig lehet. 

(2) Szükséges ismeret elve: minősített adatot 

csak az ismerhet meg, akinek az állami vagy 

közfeladata ellátásához feltétlenül szükséges. 

(3) Bizalmasság elve: minősített adat 

illetéktelen személy számára nem válhat 

hozzáférhetővé vagy megismerhetővé. 

(4) Sérthetetlenség elve: a minősített adatot 

kizárólag az arra jogosult személy módosíthatja 

vagy semmisítheti meg. 

(5) Rendelkezésre állás elve: annak biztosítása, 

hogy a minősített adat az arra jogosult személy 

számára szükség szerint elérhető és felhasználható 

legyen. 

Értelmező rendelkezések 

3. § E törvény alkalmazásában 

1. minősített adat: 

a) nemzeti minősített adat: a minősítéssel 

védhető közérdekek körébe tartozó, a minősítési 

jelölést az e törvényben, valamint az e törvény 

felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban 

meghatározott formai követelményeknek 

megfelelően tartalmazó olyan adat, amelyről - a 

megjelenési formájától függetlenül - a minősítő a 

minősítési eljárás során megállapította, hogy az 

érvényességi időn belüli nyilvánosságra hozatala, 

jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy 

felhasználása, illetéktelen személy részére 

hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére 

hozzáférhetetlenné tétele a minősítéssel védhető 

közérdekek közül bármelyiket közvetlenül sérti 

vagy veszélyezteti (a továbbiakban együtt: 

károsítja), és tartalmára tekintettel annak 

nyilvánosságát és megismerhetőségét a minősítés 

keretében korlátozza; 

b) külföldi minősített adat: az Európai Unió 

valamennyi intézménye és szerve, továbbá az 

Európai Unió képviseletében eljáró tagállam, a 

külföldi részes fél vagy nemzetközi szervezet által 

készített és törvényben kihirdetett nemzetközi 

szerződés vagy megállapodás alapján átadott 

olyan adat, amelyhez történő hozzáférést az 

Európai Unió intézményei és szervei, az Európai 

Unió képviseletében eljáró tagállam, más állam 

vagy külföldi részes fél, illetve nemzetközi 

szervezet minősítés keretében korlátozza; 

2. érvényességi idő: az az év, hó, nap, szükség 

esetén óra, perc szerint feltüntetett időpont, 

ameddig a nemzeti minősített adat nyilvánosságra 

hozatalát, illetve az arra feljogosítotton kívüli 

minden megismerhetőségét a minősítő korlátozza; 

3. minősítő: feladat- és hatáskörében 

minősítésre jogosult személy; 

4. minősített adatot kezelő szerv: állami vagy 

közfeladat ellátása érdekében minősített adat 

kezelését végző szerv, szervezet vagy szervezeti 

egység, továbbá a gazdálkodó szervezet; 

5. felhasználó: az a személy, akinek állami vagy 

közfeladat végrehajtása céljából a felhasználói 

engedély kiadására jogosult vezető a minősített 

adatra vonatkozóan a felhasználói engedélyben 

rendelkezési jogosultságokat biztosít; 
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6. közreműködő: az a természetes személy, aki 

az állami vagy közfeladatot ellátó szerv feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyben segítséget nyújt, és 

ehhez minősített adat felhasználása is szükséges; 

7. felhasználás: állami vagy közfeladat 

végrehajtása érdekében a felhasználói engedély 

kiadására jogosult vezető által, a felhasználói 

engedélyben meghatározott, a minősített adatra 

vonatkozó rendelkezési jogosultságok gyakorlása; 

8. felhasználói engedély: állami vagy közfeladat 

végrehajtása érdekében a minősítő, illetve a 

felhasználói engedély kiadására jogosult vezető 

által, a minősített adat felhasználására jogosult 

személy részére írásban adott felhatalmazás, a 

minősített adattal kapcsolatos egyes rendelkezési 

jogosultságok meghatározásával; 

9. megismerési engedély: a minősítő által a 

jogosult személyazonosító adatainak 

feltüntetésével, a nemzeti minősített adattal 

kapcsolatos rendelkezési jogosultságok 

megjelölésével, a nemzeti minősített adat 

megismerésére írásban adott felhatalmazás; 

10. titoktartási nyilatkozat: a minősített adatot 

felhasználó vagy megismerő személy nyilatkozata 

arról, hogy a minősített adat védelmére vonatkozó 

szabályokat megismerte, és az őt terhelő 

titoktartási kötelezettséget tudomásul vette; 

11. személyi biztonsági tanúsítvány: az a 

tanúsítvány, amely érvényességi idejének lejártáig 

meghatározza, hogy valamely természetes 

személy milyen legmagasabb minősítési szintű 

adat felhasználására kaphat felhasználói 

engedélyt; 

12. elektronikus adatkezelő rendszer: minősített 

adat elektronikus, elektromagnetikus vagy optikai 

úton történő kezelésére alkalmas berendezés, 

módszer és eljárás együttese; 

13. rendvédelmi szerv: a rendőrség, a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv, a polgári 

nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-

végrehajtási szervezet; 

14. gazdálkodó szervezet: a polgári 

perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

gazdálkodó szervezet; 

15. telephely biztonsági tanúsítvány: az a 

tanúsítvány, amely meghatározza, hogy a 

gazdálkodó szervezet milyen legmagasabb 

minősítési szintű minősített adat kezelésére 

alkalmas; 

16. ügyészség vezetője: a fellebbviteli főügyész, 

a főügyész, a fellebbviteli vezető ügyész, a vezető 

ügyész. 

II. FEJEZET 

A MINŐSÍTŐK ÉS A MINŐSÍTÉSI 

ELJÁRÁS SZABÁLYAI 

A minősítők 

4. § (1) Feladat- és hatáskörében minősítésre 

jogosult 

a) a köztársasági elnök, 

b) az Országgyűlés elnöke, 

c) az országgyűlési bizottság elnöke, 

d) az Alkotmánybíróság elnöke, 

e) a Kúria elnöke, 

f) a bíróság elnöke, 

g) az Országos Bírósági Hivatal elnöke, 

h) a legfőbb ügyész, 

i) az ügyészség vezetője, 

j) az alapvető jogok biztosa, 

k) a Magyar Nemzeti Bank elnöke, 

l) a Kormány tagja, 

m) a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, 

n) a Kormány ügyrendje szerint működő testület 

vezetője, 

o) az autonóm államigazgatási szerv vezetője, 

az önálló szabályozó szerv vezetője, a 

kormányhivatal vezetője, 

p) a rendvédelmi szerv központi szerve, a 

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetője, 

q) a rendőrségről szóló törvényben 

meghatározott 

qa) az általános rendőrségi feladatok ellátására 

létrehozott szerv vezetője, 

qb) belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési 

feladatokat ellátó szerv vezetője, 

qc) terrorizmust elhárító szerv vezetője, 

r) az Országgyűlési Őrség parancsnoka, 

s) az idegenrendészeti hatóság vezetője, a 

menekültügyi hatóság vezetője, 

t) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet vezetője, 

u) Magyarország külképviseletének vezetője, 

valamint a nemzetközi szerződésben 

meghatározott kötelezettségvállalás teljesítése 

érdekében más államhoz, nemzetközi 

szervezethez vagy regionális együttműködés 

központjába delegált önálló képviseleti 

hatáskörrel rendelkező személy, és 

v) törvény által minősítésre feljogosított 

személy. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti minősítők minősítői 

jogkörüket írásban 

a) „Szigorúan titkos!” minősítési szintű adat 

esetén a helyettesükre, valamint a Kormány tagja 
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a közigazgatási államtitkárra, az államtitkárra és a 

helyettes államtitkárra, 

b) „Titkos!”, „Bizalmas!” és „Korlátozott 

terjesztésű!” minősítési szintű adat 

vonatkozásában az irányításuk alatt álló, 

közhatalmi jogosítványokkal felruházott szervben 

vezetői megbízással rendelkezőkre, illetve vezetői 

beosztásba kinevezettekre 

átruházhatják. 

(3) A honvédelemért felelős miniszter, a 

minősített adatok védelmének szakmai 

felügyeletéért felelős miniszter, a külpolitikáért 

felelős miniszter, a polgári hírszerzési 

tevékenység irányításáért felelős miniszter, a 

polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért 

felelős miniszter, valamint az (1) bekezdés p)-s) 

pontjában meghatározott vezető a honvédelmi, a 

nemzetbiztonsági, a külügyi és a nemzetközi 

kapcsolatokkal összefüggő, a minősített adat 

védelmének szakmai felügyeletével kapcsolatos, 

továbbá a bűnüldözési feladatok körében 

minősítési jogkörét belső szabályzatban az 

alárendeltségébe tartozó, vezetői megbízással 

rendelkező, illetve vezetői beosztásba kinevezett 

más személyre és a minősített adat 

felülvizsgálatába bevont felülvizsgálati szakértőre 

írásban átruházhatja. A bűnüldözési feladatok 

körében ez a jogosítvány a legfőbb ügyészt és az 

ügyészség vezetőjét is megilleti. 

A minősítés 

5. § (1) Minősítéssel védhető közérdek 

Magyarország 

a) szuverenitása, területi integritása, 

b) alkotmányos rendje, 

c) honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési 

és bűnmegelőzési tevékenysége, 

d) igazságszolgáltatási, központi pénzügyi, 

gazdasági tevékenysége, 

e) külügyi vagy nemzetközi kapcsolatai, 

f) állami szerve illetéktelen külső befolyástól 

mentes, zavartalan működésének biztosítása. 

(2) Az adat minősítéssel csak akkor védhető, ha 

a) a keletkezett adat az (1) bekezdésben 

meghatározott minősítéssel védhető közérdekek 

körébe tartozik, 

b) az adat nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan 

megszerzése, módosítása vagy felhasználása, 

illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, 

valamint az arra jogosult részére 

hozzáférhetetlenné tétele károsítja a minősítéssel 

védhető közérdeket, és 

c) az adat nyilvánosságát és arra feljogosított 

személyen kívüli megismerhetőségét 

meghatározott ideig korlátozni szükséges. 

(3) Az adat minősítéssel csak valamennyi 

törvényi feltétel fennállása esetén és csak a 

legszükségesebb ideig védhető. 

(4) Amennyiben az adat nyilvánosságra 

hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása 

vagy felhasználása, illetéktelen személy részére 

hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére 

hozzáférhetetlenné tétele 

a) rendkívül súlyosan károsítja a minősítéssel 

védhető közérdeket, akkor „Szigorúan titkos!”, 

b) súlyosan károsítja a minősítéssel védhető 

közérdeket, akkor „Titkos!”, 

c) károsítja a minősítéssel védhető közérdeket, 

akkor „Bizalmas!”, 

d) hátrányosan érinti a minősítéssel védhető 

közérdeket, akkor „Korlátozott terjesztésű!” 

minősítési szintű. 

(5) A kármérték meghatározásához irányadó 

szempontokat az 1. számú melléklet tartalmazza. 

(6) Az érvényességi idő: 

a) „Szigorúan titkos!” és „Titkos!” minősítési 

szintű adat esetén legfeljebb 30 év, 

b) „Bizalmas!” minősítési szintű adat esetén 

legfeljebb 20 év, 

c) „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű 

adat esetén legfeljebb 10 év 

lehet. 

(7) A „Titkos!” vagy annál magasabb minősítési 

szintű adat minősítésének érvényességi ideje új 

minősítési eljárás lefolytatásával rendkívül 

indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb a (6) 

bekezdés a) pontjában meghatározott 

időtartammal, illetve Magyarország - 

magánszemély jogos érdekével szorosan 

összefüggő - honvédelmi, nemzetbiztonsági, 

bűnüldözési vagy igazságszolgáltatási érdekére 

tekintettel két alkalommal, legfeljebb a (6) 

bekezdés a) pontjában meghatározott 

időtartammal meghosszabbítható. A „Bizalmas!” 

vagy „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű 

adat minősítésének érvényességi ideje új 

minősítési eljárás lefolytatásával rendkívül 

indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 5 

évvel, illetve Magyarország - magánszemély 

jogos érdekével szorosan összefüggő - 

honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy 

igazságszolgáltatási érdekére tekintettel két 

alkalommal, legfeljebb a (6) bekezdés b) 

pontjában meghatározott időtartammal 

meghosszabbítható. Az új minősítési eljárást az 

érvényességi idő lejárta előtt le kell folytatni. Az 
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érvényességi idő elteltével az adat minősített 

jellege megszűnik. A minősítés megszűnése után 

az adat újból nem minősíthető. 

(8) A minősített adat kezelése során mindig 

egyértelműen felismerhetőnek kell lennie az adat 

minősített jellegének. A nemzeti minősített adat 

hordozóján vagy - ha arra nincs lehetőség - külön 

kísérőlapon fel kell tüntetni a minősítési szintet, 

az érvényességi időt, a minősítő nevét és 

beosztását (a továbbiakban együtt: minősítési 

jelölés). 

(9) Nemzetközi szerződés vagy megállapodás 

alapján készített nemzeti minősítést igénylő adat 

minősítése az (1)-(8) bekezdésekben 

meghatározottak szerint történik. Ilyen adat 

külföldre történő továbbítása előtt a minősítési 

szintet magyarul, valamint a nemzetközi 

szerződésben vagy megállapodásban 

meghatározott nyelven - az Európai Unió 

intézményei és szervei tekintetében angolul vagy 

franciául - is fel kell tüntetni. 

(10) Ha több minősített adat el nem különíthető 

módon, csak együttesen kezelhető, akkor azokat 

az alkalmazott legmagasabb minősítési szintnek 

megfelelően kell kezelni. 

6. § (1) A minősítést az köteles kezdeményezni, 

akinél az állami vagy közfeladata ellátása során a 

minősítési feltételeknek megfelelő adat keletkezik. 

(2) A minősítendő adat minősítéséhez a 

kezdeményező indokolással ellátott minősítési 

javaslatot készít. 

(3) A minősítési javaslatban fel kell tüntetni a 

minősítéssel védhető valamely közérdekre történő 

hivatkozást, a minősítési szintet és a minősítés 

érvényességi idejét. A minősítési javaslat 

indokolásának tartalmaznia kell azokat a tényeket 

és körülményeket, amelyek a minősítést 

szükségessé teszik. 

(4) A minősítési eljárás alatt álló, minősíthető 

adatot tartalmazó adathordozót a kezdeményező 

minősítés céljából a minősítési javaslattal együtt 

haladéktalanul felterjeszti a minősítőhöz. A 

minősítő a felterjesztés kézhezvételét követő 30 

napon belül dönt az adat minősítéséről. Ha a 

minősítő a határidő lejártáig az adat minősítéséről 

nem dönt, a nemzeti minősített adat nem jön létre. 

(5) Ha az (1) bekezdésben meghatározott adat a 

minősítőnél keletkezik, döntését a (3) 

bekezdésben meghatározott minősítési javaslat 

tartalmával megegyező módon köteles írásba 

foglalni és az adatot minősíteni. 

(6) A minősítési eljárás alatt álló adatot a 

minősítő döntéséig a kezdeményezett minősítési 

szintre vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív 

és elektronikus biztonsági szabályok szerint kell 

kezelni. 

(7) A nemzeti minősített adat a minősítő által 

történő minősítéssel jön létre. A nemzeti 

minősített adat létrejöttéhez a minősítési jelölés 

formai követelményeit is be kell tartani. 

(8) A minősítő a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság megkeresésére 

írásban köteles részletesen megindokolni az adat 

minősítését. 

 

29/2014. (IX. 30.) AB határozat: 

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy 

az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdéséből, az 

információszabadság jogából eredő 

alkotmányos követelmény a minősített 

adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. 

törvény 5. § (2) bekezdésének, valamint 6. § 

(4) bekezdésének alkalmazása során, hogy a 

minősítő a közérdekű vagy közérdekből 

nyilvános adat minősítése felőli döntés 

során a minősítéshez fűződő közérdek 

mellett a minősítendő adat 

nyilvánosságához fűződő közérdeket is 

vegye figyelembe, és csak akkor döntsön az 

adat minősítéséről, ha a minősítéssel elérni 

kívánt cél arányban áll a minősített adat 

nyilvánosságához fűződő érdekkel. 

2. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy 

az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdéséből, az 

információszabadság jogából eredő 

alkotmányos követelmény a minősített 

adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. 

törvény 6. § (4) bekezdése vonatkozásában 

az, hogy a minősítő, ha a minősítés során 

eltér a minősítési javaslattól, az adat 

minősítéséről szóló döntését köteles 

érdemben, részletesen indokolni, amelyből 

különösen ki kell tűnnie a nyilvánosság 

korlátozását kellő mértékben alátámasztó 

okoknak. 

3. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy 

az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdéséből, az 

információszabadság jogából eredő 

alkotmányos követelmény a minősített 

adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. 

törvény 5. § (8) bekezdésének 

vonatkozásában az, hogy a minősítésről 

szóló döntésben és a minősítési jelölésen 

egyértelműen meg kell jelölni a minősített 

adatot, valamint annak azonosíthatóságát a 
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minősített adat kezelése során mindvégig 

biztosítani kell. 

4. Az Alkotmánybíróság a minősített adatok 

védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. 

és 6. §-a Alaptörvény VI. cikk (2) 

bekezdésével összefüggő alaptörvény-

ellenességének megállapítására és 

megsemmisítésére irányuló indítványt 

elutasítja. 

 

A minősítési jelölés megismétlése 

7. § (1) Nem kell új minősítési eljárást 

lefolytatni, ha a készített adatba saját vagy más 

minősítő által korábban készített minősített adatot 

is belefoglalnak, és ennek során további, saját 

minősítést igénylő adat nem keletkezik. Ebben az 

esetben a korábban készített minősített adat 

minősítési jelölését meg kell ismételni, kivéve ha 

azt a megismételni kívánt adat minősítője 

megtiltotta. A minősítési jelölés megismétlése 

esetén biztosítani kell a megismételt minősített 

adat azonosíthatóságát és elkülöníthetőségét. 

(2) Ha a megismételt minősítésű jelölésű adat 

mellett további, saját minősítést igénylő adat is 

keletkezik, akkor arra az adatra a minősítési 

eljárást le kell folytatni. 

A nemzeti minősített adat felülvizsgálata, 

felülbírálata 

8. § (1) A minősítő - ha törvény rövidebb 

határidőt nem állapít meg - köteles legkésőbb 5 

évenként felülvizsgálni az általa vagy a jogelődje 

által készített és a feladat- és hatáskörébe tartozó 

nemzeti minősített adatot. A minősítő a 

felülvizsgálatba szakértőt vonhat be. 

(2) A felülvizsgálat eredményeként a minősítő, 

illetve jogutódja a feladat- és hatáskörébe tartozó 

nemzeti minősített adat 

a) minősítését fenntartja, ha annak minősítési 

feltételei továbbra is fennállnak, 

b) minősítési szintjét csökkenti, illetve a 

minősítés érvényességi idejét módosítja, ha a 

minősítés feltételeiben változás történt, 

c) minősítését megszünteti, ha minősítésének 

feltételei a továbbiakban nem állnak fenn. 

(3) A minősítés megszüntetéséről, illetve a 

minősítési szint vagy az érvényességi idő 

módosításáról minden olyan címzettet értesíteni 

kell, akinek a nemzeti minősített adatot 

továbbították. 

(4) A minősítésre jogosult személy az általa 

minősítői jogkörrel felruházott személyek 

minősítését a minősítés felülvizsgálatára 

vonatkozó szabályok szerint felülbírálhatja, ennek 

eredményeként megszüntetheti a minősítést, 

módosíthatja a minősítési szintet, illetve a 

minősítés érvényességi idejét. 

(5) A legfőbb ügyész az ügyészség vezetője, a 

miniszterelnök a miniszterelnöki biztos, a 

kormányzati tevékenység összehangolásáért 

felelős miniszter a kormánybiztos, a Kormány 

tagja - felügyeleti jogkörében - a kormányhivatal 

vezetője minősítését a minősítés felülvizsgálatára 

vonatkozó szabályok szerint felülbírálhatja, ennek 

eredményeként megszüntetheti a minősítést, 

módosíthatja a minősítési szintet, illetve a 

minősítés érvényességi idejét. 

(6) A felülvizsgálat és a felülbírálat során a 

minősítési eljárás szabályai szerint kell eljárni. 

III. FEJEZET 

KÜLFÖLDI MINŐSÍTETT ADAT 

9. § (1) Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete 

(a továbbiakban: NATO), a Nyugat-európai Unió 

(a továbbiakban: NYEU), valamint az Európai 

Unió Tanácsa, az Európai Bizottság, az Európai 

Atomenergia Közösség (a továbbiakban: 

EURATOM), az Európai Rendőrségi Hivatal (a 

továbbiakban: EUROPOL), az Európai 

Igazságügyi Együttműködési Egység (a 

továbbiakban: EUROJUST) által használt 

minősítési szinteket és azok nemzeti minősítési 

szintű megfelelőit a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 

(2) A Magyarország által kötött nemzetközi 

szerződésben meghatározott minősítési szintet, 

illetve annak nemzeti minősítési szintű 

megfelelőjét a nemzetközi szerződés tartalmazza. 

(3) A külföldi minősített adat érvényességi ideje 

a minősítő rendelkezése szerinti ideig tart, ennek 

hiányában a minősítőnek az adat felülvizsgálata 

tárgyában hozott döntéséig minősített adatként 

kell kezelni. 

(4) Ha nemzeti adat minősítésére és külföldi 

minősített adat kezelésére jogosult szervnél 

külföldi minősített adat keletkezik, az adat 

minősítésére az érintett nemzetközi szervezet 

biztonsági szabályai az irányadók. 

(5) A felhasználó a nála keletkezett adat 

esetében, ha az külföldi minősített adatot is 

tartalmaz, a külföldi minősített adat minősítési 

szintjénél alacsonyabb minősítési szintet és - 
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amennyiben az érvényességi idő is fel van 

tüntetve - rövidebb érvényességi időt nem 

alkalmazhat. 

(6) Ha a felhasználó a nála keletkezett nemzeti 

minősített adatba külföldi minősített adatot is 

belefoglal, a nemzeti adat minősítése az 5-6. §-ban 

foglaltak szerint történik, a külföldi minősített 

adat minősítési jelölésének megismétlését a 7. §-

ban előírt szabályok szerint kell végrehajtani. A 

keletkező adat esetében mindkét minősítési szintet 

fel kell tüntetni, és meg kell jelölni a külföldi és a 

nemzeti minősítési szintű adatok pontos helyét. 

(7) A külföldi minősített adatot, amennyiben az 

Európai Unió jogi aktusa, nemzetközi szerződés 

vagy megállapodás másként nem rendelkezik, e 

törvény szerint kell kezelni. 

IV. FEJEZET 

A MINŐSÍTETT ADAT 

BIZTONSÁGÁRA VONATKOZÓ 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

A biztonsági feltételek megteremtése 

10. § (1) Minősített adatot kezelni csak a 

Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiadott 

engedély alapján lehet, akkor, ha az állami vagy 

közfeladat ellátásához nélkülözhetetlen. 

(2) A minősített adathoz - az e törvényben 

meghatározott kivételekkel - kizárólag személyi 

biztonsági tanúsítvánnyal és titoktartási 

nyilatkozattal rendelkező jogosult felhasználó a 

felhasználói engedélyben meghatározott 

rendelkezési jogosultságokkal férhet hozzá. 

(3) A személyi biztonsági tanúsítvány 

kiadásához az érintett - a nemzetbiztonsági 

szolgálatokról szóló törvényben meghatározott - 

nemzetbiztonsági ellenőrzésének (a továbbiakban: 

nemzetbiztonsági ellenőrzés) lefolytatása 

szükséges. A minősített adat felhasználásához 

szükséges személyi biztonsági tanúsítvány nem 

adható ki, illetve a már kiadott tanúsítványt vissza 

kell vonni, ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés 

kockázati tényezőt tár fel. A személyi biztonsági 

tanúsítvány a nemzetbiztonsági ellenőrzésről 

készült kockázatmentes biztonsági szakvélemény 

kiállításától számított 5 évig érvényes. 

(4) Minden olyan szervnél, ahol minősített 

adatot kezelnek, meg kell teremteni a minősített 

adat védelméhez szükséges, az adat minősítési 

szintjének megfelelő, 

a) az e törvényben és a végrehajtására kiadott 

rendeletekben meghatározott személyi, fizikai és 

adminisztratív, valamint 

b) ha a szerv a minősített adatot elektronikus 

információs rendszeren kezeli, az e törvényben és 

az elektronikus információbiztonságról szóló 

törvényben és végrehajtásukra kiadott 

jogszabályokban meghatározott elektronikus 

biztonsági feltételeket. 

(5) Minden olyan helyiséget, épületet, 

építményt, ahol minősített adatot kezelnek, fizikai 

biztonsági intézkedésekkel kell védeni az arra nem 

jogosult személyeknek a minősített adathoz 

történő hozzáférése ellen. 

(6) Az adminisztratív biztonsági 

intézkedésekkel gondoskodni kell a minősített 

adat nyomon követhetőségéről, bizalmasságáról, 

sérthetetlenségéről, rendelkezésre állásáról. 

(7) Elektronikus biztonsági intézkedéseket kell 

tenni az elektronikus rendszeren kezelt minősített 

adat és az elektronikus rendszer bizalmassága, 

sérthetetlensége és rendelkezésre állása 

érdekében. 

(8) A biztonsági feltételek tervezése során 

figyelembe kell venni: 

a) a kezelt minősített adat minősítési szintjét, 

b) a minősített adat mennyiségét és megjelenési 

formáját, 

c) a helyszín és a szerv, illetve az elektronikus 

rendszer veszélyeztetettségi szintjét és 

sebezhetőségét, valamint 

d) a nemzetbiztonsági kockázatokat. 

A minősített adat megismerése 

11. § (1) Az érintett a minősítő által kiadott 

megismerési engedély alapján, személyi 

biztonsági tanúsítvány nélkül jogosult megismerni 

nemzeti minősítésű személyes adatát. Az érintett 

köteles a nemzeti minősített adat megismerése 

előtt írásban titoktartási nyilatkozatot tenni és a 

nemzeti minősített adat védelmére vonatkozó 

szabályokat betartani. 

(2) A megismerési engedély kiadásáról az 

érintett kérelmére a minősítő 15 napon belül 

határoz. A megismerési engedély kiadását a 

minősítő megtagadja, ha az adat megismerése a 

minősítés alapjául szolgáló közérdek sérelméhez 

vezet. A megismerési engedély megtagadását a 

minősítőnek indokolnia kell. 

(3) A megismerési engedély megtagadása esetén 

az érintett a határozat kézhezvételét követő 15 

napon belül a Fővárosi Közigazgatási és 

Munkaügyi Bírósághoz fordulhat. Ha a bíróság a 
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kérelemnek helyt ad, a minősítőt a megismerési 

engedély kiadására kötelezi. A bíróság eljárására a 

polgári perrendtartás közigazgatási perekre 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, 

hogy a bíróság az ügyben zárt tárgyaláson, soron 

kívül jár el. A perben csak olyan bíró járhat el, 

akinek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 

törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzését 

elvégezték. A felperes, a felperes oldalán 

beavatkozó személy és ezek képviselője a 

minősített adatot az eljárás során nem ismerheti 

meg. A perben résztvevő egyéb személyek, 

valamint azok képviselői a minősített adatot csak 

akkor ismerhetik meg, ha a nemzetbiztonsági 

szolgálatokról szóló törvény szerinti 

nemzetbiztonsági ellenőrzésüket elvégezték. 

12. § (1) A minősített adat kezelője az 

információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvény alapján az 

érintettet megillető tájékoztatást megtagadhatja, 

ha a minősítés alapjául szolgáló közérdeket az 

érintettnek a személyes adatainak kezelésére 

vonatkozó tájékoztatása veszélyeztetné. 

(2) Az érintett jogaival kapcsolatban 

egyebekben az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy bíróság 

előtti jogérvényesítés során az eljáró bíróságra és 

a minősített adatok megismerésére a 11. § (3) 

bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni 

kell. 

Minősített adat felhasználása 

13. § (1) Minősített adatot csak az a személy 

használhat fel, akinek ez állami vagy közfeladat 

ellátása érdekében indokolt, és aki - törvényben 

meghatározott kivétellel - rendelkezik 

a) érvényes és a felhasználni kívánt adat 

minősítési szintjének megfelelő személyi 

biztonsági tanúsítvánnyal, 

b) titoktartási nyilatkozattal, valamint 

c) felhasználói engedéllyel. 

(2) A „Korlátozott terjesztésű!” minősítési 

szintű minősített adat állami vagy közfeladat 

ellátásához szükséges felhasználása esetén a 

felhasználó titoktartási nyilatkozatot tesz, és 

felhasználói engedéllyel kell rendelkeznie. 

(3) Állami vagy közfeladata ellátásához 

a) a köztársasági elnök, 

b) a miniszterelnök, 

c) az Alkotmánybíróság tagjai, 

d) az Országgyűlés elnöke, 

e) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke, 

f) a legfőbb ügyész, 

g) az alapvető jogok biztosa, 

h) a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság elnöke, 

i) az Állami Számvevőszék elnöke 

nemzetbiztonsági ellenőrzés, személyi biztonsági 

tanúsítvány, valamint titoktartási nyilatkozat és 

felhasználói engedély nélkül jogosultak a feladat- 

és hatáskörükbe tartozó minősített adatra 

vonatkozó - a 18. § (2) bekezdés a), illetve b) 

pontjában meghatározott - rendelkezési 

jogosultságok gyakorlására. 

(4) A minősített adatot kezelő szerv vezetője, 

valamint a biztonsági vezető felhasználói 

engedély nélkül jogosult a feladat- és hatáskörébe 

tartozó minősített adatra vonatkozó - a 18. §-ban 

meghatározott - rendelkezési jogosultságok 

gyakorlására. 

(5) A bírót - ha törvény másként nem 

rendelkezik - nemzetbiztonsági ellenőrzés, 

személyi biztonsági tanúsítvány, valamint 

titoktartási nyilatkozat és felhasználói engedély 

nélkül megilleti az ügyelosztási rend szerint 

kiosztott ügyek elbírálásához szükséges 

rendelkezési jogosultságok gyakorlása. 

(6) Állami vagy közfeladat ellátása során külön 

engedély nélkül jogosult a minősített adat 

felhasználására az, akit erre törvény kifejezetten 

felhatalmaz. 

(7) Minősített adatnak az állami vagy közfeladat 

ellátásához szükséges felhasználása esetén a 

minősített adatot kezelő szerv vezetője határozza 

meg a szerven belül azokat a vezetői beosztásokat, 

amelyet betöltő személyek felhasználói engedély 

kiadására jogosultak. Részükre a felhasználói 

engedélyt a minősített adatot kezelő szerv vezetője 

adja ki. 

14. § (1) Nemzeti minősített adatnak 

büntetőeljárásban történő felhasználására a 

büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

(2) A büntetőeljárás során - ha törvény másként 

nem rendelkezik - az eljárást folytató, illetve az 

eljárásban részt vevő ügyész, a büntetőeljárásban 

kirendelt vagy bevont igazságügyi szakértő 

nemzetbiztonsági ellenőrzés, személyi biztonsági 

tanúsítvány, valamint titoktartási nyilatkozat és 

felhasználói engedély nélkül használhatja fel a 

rendelkezésére bocsátott nemzeti minősített 

adatot. 
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(3) A büntetőeljárásban fel nem használt 

nemzeti minősített adat felhasználására a minősítő 

adhat felhasználói engedélyt. 

(4) Közigazgatási, - a büntetőeljárást kivéve - 

bírósági, szabálysértési vagy egyéb hatósági 

eljárásban a nemzeti minősített adathoz történő 

hozzáférést a minősítő engedélyezheti. Az ügyészi 

törvényességi ellenőrzési eljárásban, valamint az 

ügyész által közérdekből indítható polgári peres 

eljárásban a nemzeti minősített adat 

felhasználására vonatkozó engedély kiadása nem 

tagadható meg. 

(5) Ha közigazgatási, bírósági, szabálysértési 

vagy egyéb hatósági eljárásban a titoktartásra 

kötelezettnek nemzeti minősített adatról kell 

nyilatkoznia, a titoktartási kötelezettség alól az 

adatot minősítő személy adhat felmentést. 

Minősített adat átadása 

15. § (1) Ha a minősített adatot kezelő szerv 

közreműködő segítségét veszi igénybe, és ehhez a 

közreműködőnek minősített adatot kell 

felhasználnia, - a minősítő eltérő rendelkezésének 

hiányában - a közreműködő részére a minősített 

adatot kezelő szerv vezetője adja ki a felhasználói 

engedélyt. 

(2) A felhasználói engedély megadása előtt a 

minősített adatot kezelő szerv köteles ellenőrizni, 

hogy a közreműködőnél megteremtették-e a 

minősített adat védelméhez előírt feltételeket. 

(3) A közreműködőre az őt igénybe vevő 

minősített adatot kezelő szerv részére 

meghatározott személyi, fizikai, adminisztratív és 

elektronikus biztonságra vonatkozó feltételek 

vonatkoznak. 

(4) A felhasználói engedély nem adható ki, ha a 

közreműködő nem felel meg a személyi 

biztonsági feltételeknek. 

(5) A közreműködő kizárólag a minősített 

adatot kezelő szervnél férhet hozzá a minősített 

adathoz, ha a minősített adatot kezelő szerv az 

ellenőrzése során megállapítja, hogy a 

közreműködőnél hiányoznak 

a) a fizikai biztonságra, 

b) az adminisztratív biztonságra vagy 

c) az elektronikus biztonságra 

vonatkozó feltételek. 

16. § (1) Gazdálkodó szervezet 

a) a „Bizalmas!” vagy annál magasabb 

minősítési szintű adat felhasználásával járó, és 

b) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 9. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti, 

minősített adat átadásával járó 

beszerzési eljáráson csak akkor vehet részt, ha az 

iparbiztonsági ellenőrzését végrehajtották és a 

Nemzeti Biztonsági Felügyelet a megfelelő szintű 

telephely biztonsági tanúsítványt részére 

kiállította. Az iparbiztonsági ellenőrzés 

végrehajtását a minősített adatot kezelő szerv 

vagy a gazdálkodó szervezet a Nemzeti Biztonsági 

Felügyeletnél kezdeményezi. 

(2) Az iparbiztonsági ellenőrzés 

a) a gazdálkodó szervezet cégellenőrzéséből és 

a minősített adatot felhasználó személyek 

nemzetbiztonsági ellenőrzéséből, illetve 

b) a minősített adat személyi, fizikai, 

adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételei 

meglétének ellenőrzéséből 

áll. 

(3) Ha az iparbiztonsági ellenőrzés során a 

Nemzeti Biztonsági Felügyelet nem állapít meg 

kockázati tényezőt, akkor a gazdálkodó szervezet 

részére telephely biztonsági tanúsítványt ad ki. 

(4) „Bizalmas!” vagy annál magasabb 

minősítési szintű adat kizárólag érvényes 

telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező 

gazdálkodó szervezet részére adható át. 

(5) „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű 

adat gazdálkodó szervezetnek történő átadását a 

minősített adatot kezelő szerv vezetője akkor 

engedélyezheti, ha meggyőződött arról, hogy a 

gazdálkodó szervezet a minősített adat személyi, 

fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági 

feltételeinek megfelel. 

Személyi biztonsági tanúsítvány kiadása 

17. § (1) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet adja 

ki a 9. § (1) bekezdésében meghatározott külföldi 

minősített adat felhasználói, továbbá a minősített 

adatot kezelő gazdálkodó szervezetek felhasználói 

részére a személyi biztonsági tanúsítványt. A 

Nemzeti Biztonsági Felügyelet a szükséges 

biztonsági feltételek hiánya vagy megszűnése 

esetén a személyi biztonsági tanúsítvány 

kiállítását megtagadja, illetve a már kiadott 

tanúsítványt visszavonja. 

(2) A biztonsági vezető 

a) adja ki a szerven belül a nemzeti minősített 

adatot felhasználók, valamint a szervvel 

közreműködők személyi biztonsági tanúsítványát, 

b) a szükséges biztonsági feltételek hiánya vagy 

megszűnése esetén a személyi biztonsági 

tanúsítvány kiállítását megtagadja, illetve a már 

kiadott tanúsítványt visszavonja. 

Felhasználói engedély 
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18. § (1) A felhasználói engedélyben meg kell 

határozni, hogy a rendelkezési jogosultságok 

közül melyek illetik meg a felhasználót. 

(2) A minősített adatra vonatkozó rendelkezési 

jogosultságok: 

a) állami vagy közfeladat végrehajtása 

érdekében történő ügyintézés, feldolgozás, 

b) minősített adat nyilvántartásával kapcsolatos 

valamennyi tevékenység, 

c) minősített adat birtokban tartása, 

d) minősítési jelölés megismétlése, illetve a 

megismétlés megtiltása, 

e) minősített adat másolása, sokszorosítása, 

f) minősített adat fordítása, 

g) kivonat készítése, 

h) szerven belüli átadás, 

i) szerven kívülre továbbítás, szállítás, 

j) selejtezés, illetve megsemmisítés, 

k) felhasználói engedély kiadása, 

l) megismerési engedély kiadása, 

m) nemzeti minősített adat felülvizsgálata, 

n) minősített adat külföldi személy vagy 

külföldi szerv részére hozzáférhetővé tételének 

engedélyezése, 

o) minősített adat külföldre vitelének vagy 

külföldről való behozatalának engedélyezése, 

p) titoktartási kötelezettség alóli felmentés. 

(3) A felhasználót 

a) az általa minősített adat esetén a rendelkezési 

jogosultságok teljes körűen illetik meg, 

b) a más minősítő által minősített adat esetén a 

(2) bekezdés a)-k) pontjában foglalt rendelkezési 

jogosultságok 

illethetik meg. 

Egyéb védelmi kötelezettségek 

19. § (1) Ha valakinek olyan külföldi minősített 

adat kerül a birtokába, amelynek felhasználására 

nem jogosult, illetve ismeretlen helyről származó, 

olyan nemzeti minősített adat került a birtokába, 

amelynek minősítője nem azonosítható, köteles 

azt a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnek 

haladéktalanul átadni. A fellelés körülményeiről 

és az adathordozó átadásáról jegyzőkönyvet kell 

készíteni. Ha az ismeretlen helyről származó 

nemzeti minősített adat minősítője ismert, az 

adatot a minősítőnek kell haladéktalanul átadni. 

(2) Ha a felhasználó tudomására jut, hogy a 

minősített adat védelmére vonatkozó szabályokat 

megsértették, erről a biztonsági vezetőt 

haladéktalanul tájékoztatja. Ha e törvényt vagy a 

végrehajtásáról szóló rendelkezéseket olyan 

módon sértették meg, hogy a „Szigorúan titkos!”, 

a „Titkos!”, valamint a „Bizalmas!” minősítési 

szintű adat ezáltal illetéktelen személy részére 

hozzáférhetővé válhatott, vagy ennek veszélye 

fennáll, a minősített adatot kezelő szerv vezetője a 

minősítőt és a Nemzeti Biztonsági Felügyeletet 

köteles erről tájékoztatni. 

V. FEJEZET 

A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉT 

ELLÁTÓ SZERVEZETEK ÉS 

SZEMÉLYEK 

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet 

20. § (1) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet 

feladata a minősített adat védelmének hatósági 

felügyelete, a minősített adatok kezelésének 

hatósági engedélyezése és felügyelete, valamint a 

telephelyi iparbiztonsági hatósági feladatok 

ellátása. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet a 

minősített adatok védelmének szakmai 

felügyeletéért felelős miniszter irányítása alatt 

álló, kormányrendeletben kijelölt szervezet 

keretében működő, önálló feladattal és hatósági 

jogkörrel rendelkező szervezet. 

(2) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet 

a) a minősített adatot kezelő szervnél 

engedélyezi a minősített adatok kezelését, jogosult 

a kiadott engedély módosítására vagy 

visszavonására, 

b) engedélyezi a minősített adatok kezelésére 

szolgáló elektronikus rendszerek használatba 

vételét, jogosult a kiadott engedély módosítására 

vagy visszavonására, 

c) nyilvántartja az a) és b) pontban 

meghatározott engedéllyel rendelkező minősített 

adatot kezelő szerveket nevük és székhelyük 

feltüntetésével, 

d) (Hatályon kívül helyezve.) 

e) ellátja a rejtjeltevékenység hatósági 

engedélyezését és felügyeletét, 

f) egyetértési jogot gyakorol a minősített adatot 

kezelő szervek biztonsági vezetőinek 

kinevezésével kapcsolatban, 

g) ellenőrzi a minősítők minősítési gyakorlatát, 

ennek eredményeként egyedi vagy általános 

ajánlást bocsáthat ki az egységes minősítési 

gyakorlat kialakítása érdekében, illetve 

kezdeményezheti a minősítés felülvizsgálatát, 

h) ellátja a minősített adatot kezelő szervnél a 

minősített adat kezelésének hatósági felügyeletét, 

ellenőrzi a minősített adat védelmére vonatkozó 

jogszabályok, valamint a személyi, fizikai, 
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adminisztratív és elektronikus biztonsági 

szabályok betartását, 

i) az arra jogosult gazdálkodó szervezetek 

részére telephely biztonsági tanúsítványt ad ki, 

jogosult a telephely biztonsági tanúsítvány 

módosítására vagy a már kiadott tanúsítvány 

visszavonására, 

j) kivizsgálja a minősített adatok védelmét 

érintő bejelentéseket, 

k) a minősített adatot kezelő szervnél kivizsgálja 

a minősített adatok elvesztésével, illetéktelen 

személy tudomására jutásával, valamint a 

biztonság megsértésével kapcsolatos 

eseményeket, 

l) gondoskodik a jogutód nélkül megszűnt 

szervek által keletkeztetett minősített adatok 

felülvizsgálatának elvégzéséről, 

m) ellátja az Európai Unió Tanácsa, az Európai 

Bizottság, az EURATOM, az EUROPOL, az 

EUROJUST (a továbbiakban együtt: EU), a 

NATO, a NYEU, valamint vonatkozó 

szabályzataiban és a minősített adatok védelme 

tárgyában kötött nemzetközi szerződésekben a 

nemzeti biztonsági hatóságok számára előírt 

feladatokat, 

n) kapcsolatot tart a NATO, a NYEU, az EU és 

a tagállamok illetékes szervezeteivel, és 

tevékenységéről - a szükséges mértékben - 

tájékoztatja azokat, 

o) ellátja a nemzeti érdekérvényesítést a 

minősített adatok védelmét érintő nemzetközi 

bizottságokban és munkacsoportokban, 

p) részt vesz a minősített adatok cseréjével járó 

két- vagy többoldalú biztonsági megállapodások, 

továbbá valamennyi olyan nemzetközi szerződés 

előkészítésében, amely minősített adatokat is 

érint, 

q) gondoskodik a biztonsági vezetők részére 

tartandó képzésről és továbbképzésről, 

r) együttműködik a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósággal a közérdekű 

adatok megismeréséhez fűződő alkotmányos jog 

tiszteletben tartása és az információszabadság 

érvényesülése érdekében, 

s) végzi az elektronikus adatkezelő rendszerek 

vagy azok elemeinek elektromágneses 

kompromittáló kisugárzásának méréseit és ezek 

alapján meghatározza azok zónabesorolását, 

t) végzi a helyiségek elektromágneses 

kompromittáló kisugárzásának védelmével 

összefüggő méréseket, ezek alapján meghatározza 

azok zónabesorolását, 

(3) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet eljárásáért, 

ha azt a minősített adatok védelmének szakmai 

felügyeletéért felelős miniszter az adópolitikáért 

felelős miniszter egyetértésével kiadott 

rendeletben megállapítja, igazgatási szolgáltatási 

díjat kell fizetni. 

21. § (1) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet 

közigazgatási hatósági eljárásban hozott döntése 

ellen fellebbezésnek nincs helye, a döntés bírósági 

felülvizsgálatát annak közlésétől számított tizenöt 

napon belül lehet kezdeményezni. 

(2) A minősített adat védelmének szakmai 

felügyeletéért felelős miniszter az ezzel 

kapcsolatos tevékenységéről szükség szerint, de 

legalább évente egyszer tájékoztatja az 

Országgyűlés nemzetbiztonsági, valamint 

honvédelmi és rendészeti ügyekkel foglalkozó 

bizottságát. 

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet 

adatkezelése 

22. § (1) A nemzeti biztonsági felügyelet a 

személyi biztonsági tanúsítvány kiadásához a 

következő adatokat kezeli: 

a) az érintett személy 

aa) természetes személyazonosító adatai, 

ab) állampolgársága, 

ac) úti okmányának okmányazonosítója, 

ad) minősített adat felhasználásához kötődő 

munkahelye, beosztása és feladatköre, 

ae) nemzetbiztonsági ellenőrzése során kitöltött 

biztonsági kérdőívben és a biztonsági 

szakvéleményben foglalt adatai, 

b) a kiadott személyi biztonsági tanúsítvány 

száma, kelte, érvényességi ideje és szintje. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat 

a Nemzeti Biztonsági Felügyelet az érintett 

személy részére kiadott utolsó személyi biztonsági 

tanúsítvány érvényességi idejének lejártát vagy 

visszavonását követően a minősített adattal 

visszaélés bűncselekményére a büntető 

törvénykönyvben meghatározott büntetési tétel 

felső határának megfelelő ideig kezeli. 

(3) Ha az érintett személy részére személyi 

biztonsági tanúsítvány kiadására nem kerül sor, a 

Nemzeti Biztonsági Felügyelet az (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott adatokat az eljárás 

befejezését követően köteles törölni. 

(4) A nyomozó hatóságok, a bíróság, az 

ügyészség és a nemzetbiztonsági szolgálatok 

megkeresésére - a rájuk vonatkozó törvényben 

meghatározott feladataik ellátásához, az ott 
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meghatározott körben - a Nemzeti Biztonsági 

Felügyelet adatot szolgáltat. 

(5) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet az (1) 

bekezdés a) pont aa)-ad) alpontjában és b) 

pontjában szereplő adatokat - a nemzetközi 

kötelezettségvállalások alapján - továbbíthatja a 

külföldi adatkezelők részére. 

A biztonsági vezető és a helyi biztonsági 

felügyelet 

23. § (1) A minősített adat védelmi feltételeinek 

kialakításáért a minősített adatot kezelő szerv 

vezetője felelős. 

(2) A minősített adatot kezelő szervnél a 

minősített adat védelmével kapcsolatos feladatok 

végrehajtását és koordinálását a minősített adatot 

kezelő szerv vezetője által kinevezett biztonsági 

vezető végzi. 

(3) Amennyiben a minősített adatok mennyisége 

indokolja, az ezek védelmével kapcsolatos 

feladatok ellátására külön szervezeti egységként 

helyi biztonsági felügyelet is kijelölhető. Ebben az 

esetben a helyi biztonsági felügyeletet a 

biztonsági vezető vezeti. 

(4) A biztonsági vezető és a helyi biztonsági 

felügyelet a személyi biztonsági tanúsítvány 

kiadásával összefüggésben a 22. § (1) 

bekezdésében meghatározott adatokat kezelheti a 

22. § (2)-(3) bekezdésében előírt ideig. 

(5) A biztonsági vezető és a helyi biztonsági 

felügyelet a 22. § (1) bekezdés a) pont aa)-ad) 

alpontjában és b) pontjában szereplő adatokat - a 

nemzetközi kötelezettségvállalások alapján - 

továbbíthatja a külföldi adatkezelők részére. A 

gazdálkodó szervezetek esetében ezen adatok 

továbbítására a minősített adatot átadó szerv 

biztonsági vezetője jogosult. 

VI. FEJEZET 

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK 

(Közlését mellőzzük.) 

VII. FEJEZET 

FELHATALMAZÁS 

37. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 

rendelettel állapítsa meg 

a) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részletes 

feladatait, eljárását és működési rendjét, 

b) a minősített adat kezelésének rendjét, ennek 

részeként 

ba) a személyi biztonsági tanúsítvány 

kiadásának és visszavonásának részletes eljárási 

szabályait, 

bb) a minősített adat fizikai és adminisztratív 

biztonságának részletes szabályait, 

bc) a minősített adat kezelésének 

engedélyezésével kapcsolatos részletes 

szabályokat, 

c) a minősített adat elektronikus biztonságának 

részletes szabályait, a minősített adatok kezelésére 

szolgáló elektronikus rendszerek használatba 

vételének engedélyezésével és a megfelelőséget 

igazoló tanúsítványok kiadásával kapcsolatos 

részletes szabályokat, 

d) a rejtjeltevékenység engedélyezésének 

rendjét és a hatósági felügyelet részletes 

szabályait, 

e) az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely 

biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes 

szabályait. 

37/A. § Felhatalmazást kap a minősített adatok 

védelmének szakmai felügyeletéért felelős 

miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszter 

egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg a 

Nemzeti Biztonsági Felügyelet azon eljárásait, 

amelyekért igazgatási szolgáltatási díjat kell 

fizetni, a fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 

mértékét, az igazgatási szolgáltatási díj 

beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, 

visszatérítésével, felhasználásával kapcsolatos 

szabályokat. 

37/B. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 

rendeletben kijelölje a Nemzeti Biztonsági 

Felügyelet működésének szervezeti keretét. 

VIII. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

38. § E törvény 2010. április 1-jén lép hatályba. 

Átmeneti rendelkezések 

39. § (1) A minősítő a kezelésében lévő, a már 

levéltárba adott, vagy más szervnél fellelhető saját 

készítésű vagy jogelődje által készített, a jelenlegi 

feladat- és hatáskörébe tartozó nemzeti minősített 

adatok közül az e törvény hatálybalépéséig terjedő 

időszakban keletkezett állam- vagy szolgálati 

titkot képező adatokat legkésőbb 2013. június 30-

ig köteles e törvény szerint felülvizsgálni és a 
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felülvizsgálat eredményéről a címzetteket 

értesíteni. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő 

elteltével a felül nem vizsgált nemzeti minősített 

adatok minősítése megszűnik. 

(3) A levéltár, illetve a gazdálkodó szervezet az 

általa kezelt, és e törvény hatálybalépéséig még 

felül nem vizsgált, vagy korábbi felülvizsgálat 

eredményeként minősítésében fenntartott, 

módosított minősítésű szintű vagy érvényességi 

idejű valamely minősítő felülvizsgálati 

hatáskörébe tartozó nemzeti minősített adatokat, 

valamint a jogutód nélkül megszűnt szervek által e 

törvény hatálybalépéséig terjedő időszakban 

keletkeztetett nemzeti minősített adatokat 

legkésőbb 2011. december 31-ig köteles a 

felülvizsgálatra jogosult minősítő, illetve a 

jogutód nélkül megszűnt szervek adatai esetén a 

Nemzeti Biztonsági Felügyelet részére jegyzékbe 

foglalni és a felülvizsgálatot kezdeményezni. 

(4) Megkeresésre a Nemzeti Biztonsági 

Felügyelet gondoskodik a felülvizsgálat 

elvégzéséről 

a) az e törvény hatálybalépése előtt jogutód 

nélkül megszűnt szervek által keletkeztetett 

nemzeti minősített adatok esetében az (1) 

bekezdésben megjelölt határidőig, 

b) az e törvény hatálybalépése után jogutód 

nélkül megszűnő szervek által keletkeztetett 

nemzeti minősített adatok esetében, illetve 

c) ha a nemzeti minősített adat felülvizsgálatára 

jogosult minősítő valamilyen okból nem 

állapítható meg. 

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltak nem 

vonatkoznak az elmúlt rendszer titkosszolgálati 

tevékenységének feltárásáról és az 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 

létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény (a 

továbbiakban: ÁSZTLtv.) 1. § (1) bekezdés a) és 

b) pontjának hatálya alá tartozó adatokra. 

(6) Az (1)-(4) bekezdésben előírt felülvizsgálat 

során a felülvizsgálatra jogosult minősítő, illetve a 

Nemzeti Biztonsági Felügyelet a 8. §-ban előírtak 

szerint jár el. 

(7) Az (1)-(4) bekezdés szerinti felülvizsgálat 

elvégzéséig, illetve az ÁSZTLtv. hatálya alá 

tartozó nemzeti minősített adatok 

felülvizsgálatának elvégzéséig az e törvény 

hatálybalépése előtt minősített adatok közül 

a) az államtitokká minősített és „Szigorúan 

titkos!”, illetve „Szigorúan titkos!” minősítési 

jelöléssel és „Különösen fontos!” különleges 

kezelési utasítással ellátott adat „Szigorúan 

titkos!” minősítési szintű adatnak, 

b) a szolgálati titokká minősített és „Titkos!” 

minősítési jelöléssel ellátott adat „Titkos!” 

minősítési szintű adatnak, 

c) a szolgálati titokká minősített és „Bizalmas!”, 

illetve „Korlátozott terjesztésű!” minősítési 

jelöléssel ellátott adat „Bizalmas!”, illetve 

„Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű 

adatnak, 

d) az 1995. július 1-je előtt keletkezett 

„Szigorúan bizalmas!” jelöléssel ellátott adat 

„Titkos!” minősítési szintű adatnak, a „TÜK 

iratként kezelendő!”, „Bizalmas!” jelöléssel 

ellátott adat „Bizalmas!” minősítési szintű 

adatnak, a „Szolgálati használatra!” jelöléssel 

ellátott adat „Korlátozott terjesztésű!” minősítési 

szintű adatnak minősül. 

40. § (1) Az e törvény hatálybalépése előtt 

kiadott személyi biztonsági tanúsítvány és 

telephely biztonsági tanúsítvány az abban 

feltüntetett időpontig, a külföldi minősített adat 

kezelésére, illetve a rendszer működésére 

vonatkozó engedély visszavonásig érvényes. 

(2) A személyi biztonsági tanúsítványt 2011. 

december 31-ig kell beszerezni azon felhasználók 

részére, akik az államtitokra és szolgálati titokra 

vonatkozó jogszabályok alapján e törvény 

hatálybalépésének időpontjában már betekintési 

engedéllyel rendelkeztek. 

(3) Az e törvény hatálybalépésének 

időpontjában nemzeti minősített adatot kezelő 

szervnek vagy jogutódjának a nemzeti minősített 

adat kezelésére vonatkozó engedélyt, továbbá a 

nemzeti minősített adat kezelésére szolgáló 

elektronikus rendszerek használatba vételére 

vonatkozó engedélyt 2018. december 31-éig kell 

beszereznie. 

(4) A nemzeti minősített adat védelmére 

vonatkozó fizikai és elektronikus biztonsági 

feltételeket 2018. december 31-ig kell 

megteremteni. 

40/A. § Ez a törvény az EUROPOL-

információk titoktartási szabályzatának 

elfogadásáról szóló 2009. november 30-i 

2009/968/IB tanácsi határozat 10. cikk (4) 

bekezdésének a végrehajtáshoz szükséges 

rendelkezéseket állapít meg. 

41. § - 43. § (Hatályon kívül helyezve.) 
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1. számú melléklet a 2009. évi CLV. törvényhez 

A minősítési szint meghatározásához 

szükséges kármérték 

1. Rendkívül súlyos kárnak minősül és 

„Szigorúan titkos!” minősítési szint alkalmazása 

indokolt, ha az adat érvényességi időn belüli 

nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan 

megszerzése, módosítása vagy felhasználása, 

illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, 

valamint az arra jogosult részére 

hozzáférhetetlenné tétele közvetlenül és tartósan 

sérti vagy veszélyezteti Magyarország 

szuverenitását, területi integritását, törvényes 

rendjét, belső stabilitását. Visszafordíthatatlanulú 

jelentős károkat okoz az ország honvédelmi, 

nemzetbiztonsági, bűnüldözési, 

igazságszolgáltatási, központi pénzügyi és 

gazdasági érdekeiben, külügyi és nemzetközi 

kapcsolataiban, a szövetséges tagállamokkal 

közös biztonsági érdekeiben. 

Rendkívül súlyosnak minősülhet a kár akkor is, 

ha annak elkerülhetetlen enyhítése nagyszámú 

emberi élet közvetlen veszélyeztetésével, vagy az 

ország gazdasági helyzetének egészére 

hátrányosan kiható ellenintézkedésekkel érhető el. 

Rendkívül súlyos a kár többek között, ha 

tartósan gyengíti az ország honvédelmi 

képességeit, különösen a hadműveleti tervek és 

fegyverrendszerek hatékonyságát, jelentősen 

gyengíti az ország hírszerző és elhárító 

képességeinek folyamatos hatékonyságát, felfedi a 

nemzeti rejtjeltevékenység titkosítási rendszereit, 

nagyszámú embert érintő közvetlen életveszéllyel 

jár, jelentősen veszélyezteti a nemzetközi 

biztonságot, előmozdítja a nukleáris, vegyi és 

biológiai fegyverek elterjedését, lényegesen 

veszélyezteti a nukleáris és vegyi létesítmények 

biztonsági rendszereit. 

2. Súlyos kárnak minősül és „Titkos!” 

minősítési szint alkalmazása indokolt, ha az adat 

érvényességi időn belüli nyilvánosságra hozatala, 

jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy 

felhasználása, illetéktelen személy részére 

hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére 

hozzáférhetetlenné tétele által az 1. pontban 

okozott sérelem nem küszöbölhető ki, de 

enyhíthető, továbbá, ha ellehetetleníti vagy 

lényegesen akadályozza az állami vagy 

közfeladatot ellátó szerv rendeltetésszerű 

működését és ezáltal közvetlenül Magyarország 

törvényben meghatározott érdekeit sérti, az 

állampolgárok biztonságának és alkotmányos 

jogainak komoly sérelmével jár, közvetlen 

életveszélyt okoz, jelentősen hátráltatja a 

honvédelmi és nemzetbiztonsági tevékenység 

folyamatos hatékonyságát, feszültséget okoz 

Magyarország más országokkal fennálló 

kapcsolataiban, a szövetséges tagállamokkal 

közös biztonsági érdekeiben, Magyarország 

pénzügyi és gazdasági érdekeinek sérelmével 

számottevő vagyoni kárt okoz. 

3. Kárnak minősül és „Bizalmas!” minősítési 

szint alkalmazása indokolt, ha az adat 

érvényességi időn belüli nyilvánosságra hozatala, 

jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy 

felhasználása, illetéktelen személy részére 

hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére 

hozzáférhetetlenné tétele okozta érdeksérelem 

vagy veszélyeztetés ellenintézkedésekkel 

lényegesen enyhíthető, és az nem jár jelentős 

anyagi, pénzügyi ráfordításokkal. Továbbá, ha az 

állam érdekérvényesítő képességeit hátráltatja, 

vagy jelentősen zavarja, a diplomáciai 

kapcsolatok tényleges sérelmét eredményezi, 

aminek következménye hivatalos tiltakozás vagy 

enyhébb szankció lehet, sérti az állampolgárok 

biztonságát és alkotmányos jogait, jelentősen sérti 

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű gazdasági szervezet működését, 

hátráltatja a honvédelem és a nemzetbiztonsági 

tevékenység, illetve a szövetséges tagállamokkal 

közös biztonsági érdekek védelmének 

hatékonyságát, gátolja valamely legalább öt évi 

szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény 

felderítését vagy elősegíti valamely ilyen 

bűncselekmény elkövetését, megzavarja az állami 

vagy közfeladatot ellátó szerv működési rendjét, 

feladat- és hatáskörének gyakorlását és ezáltal 

közvetve Magyarország törvényben meghatározott 

érdekeit sérti. 

4. Hátrányosan érinti az állam érdekeit és 

„Korlátozott terjesztésű!” minősítési szint 

alkalmazása indokolt, ha az adat érvényességi 

időn belüli nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan 

megszerzése, módosítása vagy felhasználása, 
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illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, 

valamint az arra jogosult részére 

hozzáférhetetlenné tétele megzavarja az állami 

vagy közfeladatot ellátó szerv működési rendjét, 

feladat- és hatáskörének gyakorlását és ezáltal 

közvetve Magyarország törvényben meghatározott 

érdekeit hátrányosan érinti, a hátrány azonban az 

elhárítására tett intézkedésekkel lényegesen 

enyhíthető vagy kiküszöbölhető. Az államnak az 

1-3. pontba nem tartozó pénzügyi veszteséget 

okoz, továbbá, ha az állampolgárok vagy a 

gazdálkodó szervezetek részére jogtalan 

nyereséget vagy előnyszerzést tesz lehetővé. 
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2. számú melléklet a 2009. évi CLV. törvényhez 

A NATO, a NYEU és az EU által használt 

minősítési szint és annak nemzeti 

minősítési szintű megfelelője 

1. A NATO által használt minősítési szint és 

annak nemzeti minősítési szintű megfelelője: 

a) „COSMIC TOP SECRET” - „Szigorúan 

titkos!”; 

b) „NATO SECRET” - „Titkos!”; 

c) „NATO CONFIDENTIAL” - „Bizalmas!”; 

d) „NATO RESTRICTED” - „Korlátozott 

terjesztésű!”. 

2. A NYEU által használt minősítési szint és 

annak nemzeti minősítési szintű megfelelője: 

a) „FOCAL TOP SECRET” - „Szigorúan 

titkos!”; 

b) „WEU SECRET” - „Titkos!”; 

c) „WEU CONFIDENTIAL” - „Bizalmas!”; 

d) „WEU RESTRICTED” - „Korlátozott 

terjesztésű!”. 

3. Az Európai Unió Tanácsa által alkalmazott 

minősítési szint és annak nemzeti minősítési 

szintű megfelelője: 

a) „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” - 

„Szigorúan titkos!”; 

b) „SECRET UE” - „Titkos!”; 

c) „CONFIDENTIEL UE” - „Bizalmas!”; 

d) „RESTREINT UE” - „Korlátozott 

terjesztésű!”. 

4. Az Európai Bizottság által alkalmazott 

minősítési szint és annak nemzeti minősítési 

szintű megfelelője: 

a) „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” - 

„Szigorúan titkos!”; 

b) „SECRET UE” - „Titkos!”; 

c) „CONFIDENTIEL UE” - „Bizalmas!”; 

d) „RESTREINT UE” - „Korlátozott 

terjesztésű!”. 

5. Az EURATOM által alkalmazott minősítési 

szint és annak nemzeti minősítési szintű 

megfelelője: 

a) „EURA-TOP SECRET” - „Szigorúan 

titkos!”; 

b) „EURA-SECRET” - „Titkos!”; 

c) „EURA-CONFIDENTIAL” - „Bizalmas!”; 

d) „EURA-RESTRICTED” - „Korlátozott 

terjesztésű!”. 

6. Az EUROPOL által alkalmazott minősítési 

szint és annak nemzeti minősítési szintű 

megfelelője: 

a) „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” - 

„Szigorúan titkos!”; 

b) „SECRET UE/EU SECRET” - „Titkos!”; 

c) „CONFIDENTIEL UE/EU 

CONFIDENTIAL” - „Bizalmas!”; 

d) „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” - 

„Korlátozott terjesztésű!”. 

7. AZ EUROJUST által alkalmazott minősítési 

szint és annak nemzeti minősítési szintű 

megfelelője: 

a) „EUROJUST TOP SECRET” - „Szigorúan 

titkos!”; 

b) „EUROJUST SECRET” - „Titkos!”; 

c) „EUROJUST CONFIDENTIAL” - 

„Bizalmas!”; 

d) „EUROJUST RESTRICTED” - „Korlátozott 

terjesztésű!”. 

 
 

29/2014. (IX. 30.) AB határozat 

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy 

az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdéséből, az 

információszabadság jogából eredő 

alkotmányos követelmény a minősített 

adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. 

törvény 5. § (2) bekezdésének, valamint 6. § 

(4) bekezdésének alkalmazása során, hogy a 

minősítő a közérdekű vagy közérdekből 

nyilvános adat minősítése felőli döntés 

során a minősítéshez fűződő közérdek 

mellett a minősítendő adat 

nyilvánosságához fűződő közérdeket is 

vegye figyelembe, és csak akkor döntsön az 

adat minősítéséről, ha a minősítéssel elérni 

kívánt cél arányban áll a minősített adat 

nyilvánosságához fűződő érdekkel. 

2. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy 

az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdéséből, az 

információszabadság jogából eredő 

alkotmányos követelmény a minősített 
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adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. 

törvény 6. § (4) bekezdése vonatkozásában 

az, hogy a minősítő, ha a minősítés során 

eltér a minősítési javaslattól, az adat 

minősítéséről szóló döntését köteles 

érdemben, részletesen indokolni, amelyből 

különösen ki kell tűnnie a nyilvánosság 

korlátozását kellő mértékben alátámasztó 

okoknak. 

3. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy 

az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdéséből, az 

információszabadság jogából eredő 

alkotmányos követelmény a minősített 

adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. 

törvény 5. § (8) bekezdésének 

vonatkozásában az, hogy a minősítésről 

szóló döntésben és a minősítési jelölésen 

egyértelműen meg kell jelölni a minősített 

adatot, valamint annak azonosíthatóságát a 

minősített adat kezelése során mindvégig 

biztosítani kell. 

4. Az Alkotmánybíróság a minősített adatok 

védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. 

és 6. §-a Alaptörvény VI. cikk (2) 

bekezdésével összefüggő alaptörvény-

ellenességének megállapítására és 

megsemmisítésére irányuló indítványt 

elutasítja. 
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12. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 

szóló 1995. évi LXVI. törvény a módosításokkal egységes szerkezetben 
 

 

Az Országgyűlés a történelmi múlt 

megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, 

illetőleg a közfeladatok folyamatos ellátásához és 

az állampolgári jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlen, a nemzet kulturális örökségének 

részét képező levéltári anyag védelmének, 

folytonos gyarapításának és használatának 

alapvető szabályairól a következő törvényt 

alkotja: 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A törvény célja 

1. § E törvény célja annak biztosítása, hogy 

a) a közfeladatot ellátó szervek irattári anyaga - 

ügyviteli és levéltári érdekekre, valamint a 

közérdekű adatok nyilvánosságának elvére 

tekintettel - szakszerűen kezelt és rendszerezett, 

jól használható forrásanyaggá váljék; 

b) bármely szerv irattári anyagának, továbbá a 

természetes személyek irathagyatékának 

maradandó értékű része - a közlevéltárak és a 

nyilvános magánlevéltárak anyagaként vagy 

védett levéltári anyagként - épségben és 

használható állapotban a jövő nemzedékei 

számára is fennmaradjon; 

c) a levéltári anyag használata során a 

közérdekű adatok megismerését és a tudományos 

kutatás szabadságát garantáló alkotmányos 

alapjogok érvényesítése a személyiséghez és a 

személyes adatokhoz fűződő alkotmányos 

alapjogok védelmével együtt valósuljon meg; 

d) a minősített adatok védelme érvényre 

juthasson. 

A törvény hatálya 

2. § E törvény hatálya kiterjed 

a) a közfeladatot ellátó szervek irattári 

anyagára; 

b) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 2. melléklet I. pontjában meghatározott 

gazdasági társaságok irattári anyagára; 

c) a közlevéltárakban őrzött levéltári anyagra; 

d) a nyilvános magánlevéltárakban őrzött 

levéltári anyagra; 

e) az a)-d) pont hatálya alá nem tartozó szervek 

és természetes személyek tulajdonában lévő 

maradandó értékű iratra. 

Értelmező rendelkezések 

3. § E törvény alkalmazása során 

a) szerv: a jogi személy és a jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet; 

b) közfeladatot ellátó szerv: az állami vagy helyi 

önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv és 

személy; 

c) irat: valamely szerv működése vagy személy 

tevékenysége során keletkezett vagy hozzá 

érkezett, egy egységként kezelendő rögzített 

információ, adategyüttes, amely megjelenhet 

papíron, mikrofilmen, mágneses, elektronikus 

vagy bármilyen más adathordozón; tartalma lehet 

szöveg, adat, grafikon, hang, kép, mozgókép vagy 

bármely más formában lévő információ vagy ezek 

kombinációja; 

d) közirat: a keletkezés idejétől és az őrzés 

helyétől függetlenül minden olyan irat, amely a 

közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozik 

vagy tartozott; 

e) magánirat: a nem közfeladatot ellátó szerv 

irattári anyagába tartozó, valamint a természetes 

személyek tulajdonában lévő irat; 

f) irattári anyag: rendeltetésszerűen a szervnél 

maradó, tartalmuk miatt átmeneti vagy végleges 

megőrzést igénylő, szervesen összetartozó iratok 

összessége; 

g) irattár: az irattári anyag szakszerű és 

biztonságos őrzése, valamint kezelésének 

biztosítása céljából létrehozott és működtetett 

fizikai, illetve elektronikus tárolóhely; 

h) iratkezelés: az irat készítését, nyilvántartását, 

rendszerezését és a selejtezhetőség szempontjából 

történő válogatását, segédletekkel való ellátását, 

szakszerű és biztonságos megőrzését, használatra 
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bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását 

együttesen magába foglaló tevékenység; 

i) irattári terv: a köziratok rendszerezésének és 

a selejtezhetőség szempontjából történő 

válogatásának alapjául szolgáló jegyzék, amely az 

irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, 

indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, a 

közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatásköréhez, 

valamint szervezetéhez igazodó rendszerezésében 

sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető irattári 

tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú 

megőrzésének időtartamát, továbbá a nem 

selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét; 

j) maradandó értékű irat: a gazdasági, 

társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, 

nemzetbiztonsági, tudományos, művelődési, 

műszaki vagy egyéb szempontból jelentős, a 

történelmi múlt kutatásához, megismeréséhez, 

megértéséhez, a közfeladatok folyamatos 

ellátásához és az állampolgári jogok 

érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, más forrásból 

nem vagy csak részlegesen megismerhető adatot 

tartalmazó irat; 

k) levéltári anyag: az irattári anyagnak, továbbá 

a természetes személyek iratainak levéltárban 

őrzött maradandó értékű része, valamint a védetté 

nyilvánított maradandó értékű magánirat; 

l) levéltár: a maradandó értékű iratok tartós 

megőrzésének, levéltári feldolgozásának és 

rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából 

létesített intézmény; 

m) közlevéltár: a nem selejtezhető köziratokkal 

kapcsolatos levéltári feladatokat - ideértve a 

tudományos és igazgatási feladatokat is - végző, 

közfeladatot ellátó szerv által fenntartott levéltár; 

n) nyilvános magánlevéltár: a természetes 

személy, valamint a nem közfeladatot ellátó szerv 

tulajdonában vagy birtokában lévő maradandó 

értékű iratok tartós megőrzésére létesített olyan 

intézmény, amely megfelel a 30. § (2) 

bekezdésében foglalt követelményeknek; 

o) levéltári kutatás: a levéltári anyag 

tanulmányozása, abból adatok kigyűjtése 

tudományos vagy más cél érdekében; 

p) gazdálkodó szervezet: a polgári 

perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

gazdálkodó szervezet; 

r) közlevéltár illetékessége (illetékességi köre): 

a maradandó értékű irattári anyagnak az a köre, 

amelyre vonatkozóan törvény közlevéltárba adási 

kötelezettséget ír elő, s amelyet az adott 

közlevéltár törvény rendelkezése, illetve 

fenntartójának döntése alapján köteles átvenni; 

s) levéltári gyűjtőkör: a maradandó értékű, 

köziratnak nem minősülő irattári anyagnak, ha 

arra vonatkozóan törvény közlevéltárba adási, 

illetve a levéltárfenntartó levéltárba adási 

kötelezettséget nem ír elő, továbbá a természetes 

személyek maradandó értékű iratainak az a köre, 

amelyet az adott levéltár az őrizetében lévő 

levéltári anyag forrásértékének gazdagítása 

céljából gyűjt (ajándékként elfogad vagy 

megvásárol); 

t) önkormányzati hivatal: a főpolgármesteri 

hivatal, a polgármesteri hivatal, a megyei 

önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati 

hivatal, a társult képviselő-testületek közös 

hivatala és a nemzetiségi önkormányzat hivatala. 

3/A. § A maradandó értékű közirat és magánirat 

a kulturális javak, a levéltári anyag pedig a védett 

kulturális javak részét képezi. A maradandó értékű 

közirat és magánirat, továbbá a levéltári anyag 

védelmét, épségben és használható állapotban 

történő megőrzését az e törvényben, valamint a 

kulturális örökség védelméről szóló törvényben 

foglaltak szerint kell biztosítani. 

Az irattári és a levéltári anyag védelmének 

általános szabályai 

4. § Az irattári anyaggal rendelkező szervek és a 

maradandó értékű iratokat őrző természetes 

személyek kötelesek a szervesen összetartozó 

irataik egységének, illetve eredeti rendjének 

megőrzéséről, valamint a tulajdonukban vagy 

birtokukban lévő maradandó értékű iratok 

megóvásáról gondoskodni. 

5. § (1) Köziratot, valamint közlevéltárban 

őrzött, köziratnak nem minősülő levéltári anyagot 

elidegeníteni, megrongálni vagy egyéb módon 

használhatatlanná tenni, továbbá - a szabályosan 

lefolytatott selejtezési eljárást kivéve - 

megsemmisíteni tilos. 

(2) A megrongálás, az egyéb módon történő 

használhatatlanná tétel, továbbá a megsemmisítés 

tilalma a nyilvános magánlevéltárban őrzött 

levéltári anyagra és a védetté nyilvánított 

maradandó értékű magániratra is kiterjed. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 

elidegenítési tilalom nem zárja ki a közlevéltárban 

őrzött, köziratnak nem minősülő levéltári 

anyagnak levéltár, múzeum, könyvtár részére 

csereszerződés útján történő elidegenítését. A 

csereszerződés megkötéséhez, valamint a 

nyilvános magánlevéltárban őrzött magánirat 

elidegenítéséhez a kultúráért felelős miniszternek 
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engedélye szükséges. A védetté nyilvánított 

magánirat elidegenítésekor a kulturális örökség 

védelméről szóló törvényben foglaltak szerint kell 

eljárni. 

6. § (1) A levéltári anyagot, továbbá a 33. § (1) 

bekezdésében meghatározott magániratot csak a 

kulturális örökség védelméről szóló törvényben 

foglaltak szerint lehet kivinni az ország 

területéről. 

(2) A levéltári anyagról, annak külföldre vitele 

előtt, a Magyar Nemzeti Levéltár vagy az őrző 

levéltár biztonsági másolatot készít. 

7. § A levéltári anyag közlevéltárban történő 

elhelyezése - ajándék, adásvétel, csereszerződés 

kivételével - a levéltári anyag tulajdonjogi 

helyzetét nem érinti. 

A levéltári anyag védelmének irányítása 

8. § A levéltári anyag védelmének ágazati 

irányítását a kultúráért felelős miniszter látja el. 

Ágazati irányító hatáskörében 

a) (Hatályon kívül helyezve.) 

b) szabályozza 

ba) a levéltári állomány gyarapításával és a 

levéltári gyűjtőmunkával kapcsolatos feladatokat, 

a maradandó értékű irattári és levéltári anyag 

illetékességből történő átvételét, az iratok cseréjét 

és letéti megőrzését, 

bb) a levéltári anyag őrzésének és tárolásának 

követelményeit, a levéltári raktárak használati 

rendjével és az állományvédelemmel kapcsolatos 

követelményeket, az iratok levéltári 

feldolgozására, a levéltári anyag rendszerezésére, 

rendezésére vonatkozó előírásokat, a levéltári 

anyag selejtezésének, nyilvántartásának, 

leírásának és a segédletek készítésének 

követelményeit, 

bc) a levéltári anyag használatának szabályait, a 

levéltári kutatás, tájékoztatás és kölcsönzés, 

valamint az ezzel összefüggő nyilvántartások 

vezetésének követelményeit, a hitelesített 

iratmásolat külföldre történő továbbítását, 

bd) a levéltárakról vezetett nyilvántartás és a 

közlevéltárak által vezetett nyilvántartás 

adatkörét, meghatározza a nyilvántartás 

vezetésének szabályait, valamint az iratkezelés 

szabályozásában, ellenőrzésében és az 

iratselejtezés ellenőrzésében való részvétel 

kapcsán jelentkező közlevéltári feladatokat, 

valamint 

be) a levéltári módszertani ajánlások 

közreadásával összefüggő, továbbá a levéltári 

szakmai tevékenységhez kapcsolódó tervezési és 

beszámolási feladatokat; 

c) irányítja és felügyeli a Magyar Nemzeti 

Levéltárat; 

d) dönt a hatáskörébe utalt egyedi ügyekben. 

A köziratok kezelésének irányítása 

8/A. § A köziratok kezelésének szakmai 

irányítását a Kormány által kijelölt miniszter látja 

el. 

II. Fejezet 

A KÖZIRAT 

A köziratok kezelése és védelme 

9. § (1) A közfeladatot ellátó szerv köteles 

a) a hozzá érkezett és az általa készített iratokat 

az érkezés, illetve a keletkezés időpontjában 

nyilvántartásba venni; 

b) a nyilvántartást és az ahhoz kapcsolódó - az 

irattári anyag áttekinthetőségét szolgáló - ügyviteli 

segédleteket levéltári célra is használható módon 

vezetni; 

c) az ügyintézés során a selejtezhető, valamint a 

maradandó értékű, s ezért nem selejtezhető 

iratokat az irattári terv megfelelő tételébe 

besorolni, a tétel jelét az iraton feltüntetni, és azt a 

nyilvántartásba bejegyezni; 

d) a nála keletkező, nem selejtezhető iratok 

készítésekor azok tartós megőrzését lehetővé tevő 

eszközöket, anyagokat és eljárásokat alkalmazni; 

e) az elintézett ügyek iratait - az irattári terv 

szerinti rendszerezés és válogatás pontosságának 

ellenőrzése mellett - irattárában elhelyezni, s 

irattári anyagának szakszerű és biztonságos 

megőrzéséről, valamint használatra bocsátásáról 

gondoskodni; 

f) irattári anyagának selejtezhető részét, az 

irattári tervben megjelölt irattári őrzési idő letelte 

után, a szerv nem selejtezhető iratainak átvételére 

jogosult közlevéltár (a továbbiakban: illetékes 

közlevéltár) engedélyével kiselejtezni; 

g) a nem selejtezhető irattári tételekbe tartozó 

iratokat a kapcsolódó nyilvántartásokkal és 

segédletekkel együtt - a 12. §-ban előírtak szerint - 

saját költségén az illetékes közlevéltárnak átadni. 

(2) Elektronikus iratkezelés esetén a 

közfeladatot ellátó szerv kizárólag olyan 

iratkezelési szoftvert alkalmazhat, amely a külön 

jogszabályban meghatározott követelményeknek 

megfelel és tanúsítvánnyal rendelkezik. 
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(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 

követelmények teljesítéséért, valamint az iratok 

szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas 

irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az 

iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai 

és személyi feltételek biztosításáért, valamint a 

megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező iratkezelési 

szoftver használatáért a közfeladatot ellátó szerv 

vezetője felelős. 

(4) Az e törvényben, valamint a 35/A. § (1) 

bekezdése szerinti kormányrendeletben 

meghatározott követelmények teljesítésének 

részletes szabályait a közfeladatot ellátó szerv 

által készített egyedi, vagy a részére kötelezően 

előírt egységes iratkezelési szabályzat és irattári 

terv (a továbbiakban együtt: iratkezelési 

szabályzat) tartalmazza. 

9/A. § (1) Közfeladatot ellátó szerv 

megszüntetése vagy feladatkörének 

megváltoztatása esetén a rendelkező szerv köteles 

intézkedni az érintett szerv irattári anyagának 

további elhelyezéséről, biztonságos megőrzéséről, 

kezeléséről és használhatóságáról. 

(2) Ha a megszűnő szerv más szervbe olvad be, 

iratait a feladatait átvevő szerv irattárában kell 

elhelyezni. 

(3) Ha a megszűnő szerv feladatköre több szerv 

között oszlik meg, vagy valamely szerv egyes 

feladatait egy másik szerv veszi át, az irattári 

anyagot csak irattári tételenként szabad 

megosztani. Az egyes ügyiratokra vonatkozó 

igényt másolat készítésével vagy kölcsönzéssel 

kell teljesíteni. Az irattári anyag irattári 

tételenkénti megosztását az illetékes közlevéltár 

egyetértésével kell elvégezni. 

(4) Ha a közfeladatot ellátó szerv jogutód nélkül 

szűnik meg, irattári anyagának maradandó értékű 

részét az illetékes közlevéltárban kell elhelyezni. 

Az irattári anyag többi részének meghatározott 

ideig történő további őrzéséhez, kezeléséhez és 

selejtezéséhez szükséges költségek biztosításáról a 

megszüntetésről intézkedő szerv gondoskodik. 

Az iratkezelési szabályzatok kiadása 

10. § (1) Egyedi iratkezelési szabályzatot ad ki: 

a) a közfeladatot ellátó szerv - e törvényben 

foglalt kivételekkel - az illetékes közlevéltárral 

egyetértésben, 

b) a központi államigazgatási szerv a Magyar 

Nemzeti Levéltárral, az illetékes szaklevéltárral és 

a köziratok kezelésének szakmai irányításáért 

felelős miniszterrel egyetértésben, 

c) az önkormányzati hivatal számára a jegyző 

(főjegyző) a Magyar Nemzeti Levéltárral, a 18. § 

(2) bekezdésében meghatározott esetekben 

Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott 

levéltárral és a fővárosi és megyei 

kormányhivatallal egyetértésben. 

(2) Egységes iratkezelési szabályzatot ad ki: 

a) a szakmai irányítást ellátó miniszter vagy a 

központi államigazgatási szerv vezetője a területi 

államigazgatási szervek, a Magyar Honvédség, 

valamint a rendvédelmi szervek - kivéve a polgári 

nemzetbiztonsági szolgálatok - részére a köziratok 

kezelésének szakmai irányításáért felelős 

miniszterrel, a Magyar Nemzeti Levéltárral és az 

illetékes szaklevéltárral egyetértésben, 

b) az Országos Bírósági Hivatal elnöke a 

bíróságok, a legfőbb ügyész az ügyészségek 

részére a Magyar Nemzeti Levéltárral 

egyetértésben, 

c) az igazságügyért felelős miniszter a 

közjegyzők és bírósági végrehajtók, valamint ezek 

kamarái, továbbá az igazságügyi szakértői 

tevékenység végzésére feljogosított természetes 

személyek és gazdasági társaságok, igazságügyi 

szakértői intézmények, hatósági tolmácsok, hiteles 

szakfordítók és büntető ügyekben közvetítői 

tevékenységet végző ügyvédek tekintetében a 

köziratok kezelésének szakmai irányításáért 

felelős miniszterrel, valamint a kultúráért felelős 

miniszterrel egyetértésben. 

(3) A 10. § (1) bekezdés b) pontja és a 10. § (2) 

bekezdésének a) pontja szerinti iratkezelési 

szabályzatokat a szakmai irányítást ellátó 

miniszter vagy a központi államigazgatási szerv 

vezetője egységes iratkezelési szabályzatban is 

kiadhatja. 

(4) A szakmai irányítást ellátó miniszter az 

állami és helyi önkormányzati intézmények 

meghatározott csoportja részére a köziratok 

kezelésének szakmai irányításáért felelős 

miniszterrel, valamint a kultúráért felelős 

miniszterrel egyetértésben egységes iratkezelési 

szabályzatot vagy egyedi iratkezelési szabályzatuk 

mellékletét képező egységes irattári tervet ad ki. 

(5) Az önkormányzati hivatal számára a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter a köziratok 

kezelésének szakmai irányításáért felelős 

miniszterrel és a kultúráért felelős miniszterrel 

egyetértésben egységes irattári tervet ad ki. 

(6) Az önkormányzati társulás a társulási 

megállapodásban foglalt esetben rendelkezik az 

iratkezelés szabályozásáról. 
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(7) A Magyar Nemzeti Levéltár, az illetékes 

közlevéltár és a kultúráért felelős miniszter 

egyetértési joga az irattári tételek kialakításával és 

a nem selejtezhető irattári tételek kijelölésével, 

továbbá a nem selejtezhető iratok levéltári 

használatát befolyásoló előírásokkal összefüggő 

kérdésekre terjed ki. 

(8) A Magyar Nemzeti Levéltár a Budapest 

Főváros Önkormányzata által fenntartott levéltár 

véleményének előzetes kikérésével gyakorolja a 

bíróság, az ügyészség, a központi államigazgatási 

szervek területi szervei részére készült iratkezelési 

szabályzatok kiadásával kapcsolatos egyetértési 

jogát. 

(9) Az irattári terv az iratkezelési szabályzat 

szerves részét képezi, annak kötelező 

mellékleteként. Elfogadási rendje - kivéve az 

önkormányzati hivatal, az állami és helyi 

önkormányzati intézmények meghatározott 

csoportja részére kiadott egységes irattári terveket 

- nem válik el az iratkezelési szabályzattól. 

A köziratok kezelésének levéltári 

ellenőrzése 

11. § A nem selejtezhető köziratok 

fennmaradásának biztosítása érdekében a 

közfeladatot ellátó szerv iratainak védelmét és 

iratkezelésének rendjét - az iratkezelési szabályzat 

alapján - az illetékes közlevéltár ellenőrzi. 

Ellenőrzési feladatának ellátása során 

a) az iratkezelői és az irattári helyiségbe 

beléphet, az iratokba - a minősített adatot 

tartalmazó iratok kivételével - és az iratkezelési 

nyilvántartásokba betekinthet, az iratkezelési 

tevékenységet folyamatában vizsgálhatja; 

b) iratkezelési kérdésekben szaktanácsot ad, a 

nem selejtezhető iratok épségben és használható 

állapotban történő megőrzését súlyosan 

veszélyeztető hibákat és hiányosságokat 

jegyzőkönyvbe foglalja, megszüntetésükre 

vonatkozóan határidőt állapít meg; 

A köziratok levéltárba adása 

12. § (1) A nem selejtezhető köziratok teljes és 

lezárt évfolyamait - az (5) bekezdésben 

meghatározott kivétellel - a keletkezés naptári 

évétől számított tizenötödik év végéig kell az 

illetékes közlevéltárnak átadni. 

(2) A nem selejtezhető köziratok átadásának-

átvételének időpontjáról az átadó szerv és az 

illetékes közlevéltár közösen állapodik meg. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott átadás-

átvételi határidő abban az esetben, ha a 

közfeladatot ellátó szervnek a nem selejtezhető 

iratokra ügyviteli szempontból még rendszeresen 

szüksége van, vagy akkor, ha az illetékes 

közlevéltár az iratok átvételéhez szükséges raktári 

férőhellyel nem rendelkezik, további öt évre külön 

engedély nélkül meghosszabbítható. Az átadás-

átvételi határidő öt éven túli meghosszabbítását 

egy alkalommal, legfeljebb tíz év időtartamra a 

kultúráért felelős miniszter engedélyezi. Ennél 

hosszabb irattári őrzési időt csak jogszabály 

állapíthat meg. 

(4) A közlevéltár tizenöt éven belül keletkezett 

közirat átvételére csak jogszabály alapján 

kötelezhető. 

(5) A tizenöt évnél régebben keletkezett, 

minősített adatot tartalmazó, nem selejtezhető 

iratokat a minősítő által meghatározott 

érvényességi idő lejártát követő naptári év végéig 

kell az illetékes közlevéltárnak átadni. 

(6) Az iratokat őrző szerv kezdeményezésére az 

illetékes közlevéltár az érvényességi idő lejárta 

előtt is átvehet minősített adatot tartalmazó 

iratokat, ha azok megfelelő őrzésének és 

kezelésének feltételeit biztosítani tudja. 

(7) A közfeladatot ellátó szerv azoknak a nem 

selejtezhető iratoknak a használatát, amelyek a 22. 

§ (1) bekezdésében meghatározott kutatási 

korlátozási idő eltelte után is az őrizetében 

vannak, a közlevéltárban lévő anyagra vonatkozó 

szabályok szerint köteles biztosítani. 

III. Fejezet 

A KÖZLEVÉLTÁR 

A közlevéltár feladatai 

13. § A közlevéltár feladatkörében 

a) a 31. §-ban meghatározott kivételekkel 

kizárólagos joggal átveszi és megőrzi az 

illetékességi körébe tartozó szervek nem 

selejtezhető köziratait; 

b) jogszabály alapján átveszi, gyűjti, valamint 

ingyenes letétként megőrzi a maradandó értékű 

magániratot; 

c) az átvett és a gyűjtött levéltári anyagot 

nyilvántartja, szakszerűen kezeli, biztonságosan 

megőrzi, és az őrizetében lévő levéltári anyagot - 

annak szükség szerinti átselejtezésével, 

rendezésével, valamint a tudományos igényű 

áttekintést biztosító segédletek készítése és 
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közzététele útján - feldolgozza, s az anyag 

használatát lehetővé teszi; 

d) az őrizetében lévő levéltári anyagról hiteles 

másolatot vagy tartalmi kivonatot ad ki; 

e) a levéltári anyag védelme érdekében ellenőrzi 

a közfeladatot ellátó szervek, valamint a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. 

melléklet I. pontjában meghatározott gazdasági 

társaságok irattári selejtezését és iratkezelésének 

rendjét; 

f) megrongált vagy pusztulásnak indult levéltári 

anyagának konzerválásáról és restaurálásáról 

gondoskodik, ezekről és a különösen jelentős 

levéltári anyagáról biztonsági másolatot készít 

vagy készíttet, és annak egy példányát - ha 

jogszabály másként nem rendelkezik - a Magyar 

Nemzeti Levéltárnak átadja; 

g) levéltár- és történettudományi kutatásokat 

végez a levéltári munka fejlesztése és a levéltári 

anyag felhasználásának elősegítése céljából, s 

közzéteszi a kutatás eredményeit, illetve a 

tudományos munkamegosztás keretében részt 

vállal az általa őrzött iratanyag publikálásában; 

h) a levéltári anyag oktatási, közművelődési 

célú felhasználását, valamint a levéltári 

tevékenység megismertetését kiadványokkal és 

egyéb módon elősegíti; 

i) a maradandó értékű magániratok 

kiválogatására, szakszerű kezelésére vonatkozóan 

szaktanácsot adhat, a maradandó értékű 

magániratok védetté nyilvánításában 

közreműködik. 

A közlevéltárak és illetékességük, valamint 

gyűjtőkörük 

14. § (1) A közlevéltár lehet általános levéltár, 

állami szaklevéltár, települési önkormányzat, 

köztestület, közalapítvány vagy jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv 

levéltára. 

(2) A közlevéltár illetékességét a köziratokat 

illetően e törvény határozza meg. 

(3) A közlevéltár gyűjtőköre minden olyan, a 3. 

§ s) pontjában meghatározott maradandó értékű 

magániratra kiterjed, amely a közlevéltár 

őrizetében lévő levéltári anyaghoz illeszkedik, 

annak forrásértékét gazdagítja. 

A közlevéltár fenntartójának 

kötelezettségei 

15. § (1) A közlevéltárat fenntartó szerv köteles 

gondoskodni arról, hogy levéltára 

a) rendelkezzék a 13. §-ban meghatározott 

feladatok ellátásához szükséges szakképzett 

személyzettel és technikai felszereléssel, továbbá 

b) rendelkezzék a levéltári anyag rendszeres 

átvételét biztosító, zárt, tűzbiztos, száraz, 

megfelelő páratartalmú és hőmérsékletű, a 

levéltári anyag őrzésén kívül egyidejűleg más 

célra fel nem használható, a szakszerű őrzéshez 

szükséges tárolóeszközökkel felszerelt raktárral 

(raktárakkal), kutatóteremmel és a működéséhez 

szükséges egyéb feltételekkel. 

(2) Közlevéltárat létesíteni csak az (1) bekezdés 

a) és b) pontjában meghatározott feltételek 

együttes biztosításával lehet. 

(3) A közlevéltár vezetőjét pályázat útján 

a) a Magyar Nemzeti Levéltár esetében a 

kultúráért felelős miniszter, 

b) a Budapest Főváros Önkormányzata által 

fenntartott levéltár esetében a kultúráért felelős 

miniszter egyetértésével a fenntartó, 

c) az állami szaklevéltár, a települési 

önkormányzat, a köztestület, a közalapítvány és az 

egyéb közfeladatot ellátó szerv levéltára esetében 

a kultúráért felelős miniszter véleményének 

kikérésével a fenntartó 

nevezi ki és menti fel. 

(4) A Budapest Főváros Önkormányzata által 

fenntartott levéltár alapító okiratának, szervezeti 

és működési szabályzatának elfogadásához és 

módosításához a kultúráért felelős miniszter 

előzetes egyetértése szükséges. 

(5) A Budapest Főváros Önkormányzata által 

fenntartott levéltár 

a) (Hatályon kívül helyezve.) 

b) munkatervének, beszámolójának elfogadása, 

során a kultúráért felelős miniszter véleményezési 

jogot gyakorol. 

Általános levéltárak 

16. § (1) A levéltárral nem rendelkező 

közfeladatot ellátó szervek levéltári anyaga az 

általános levéltárak illetékességi körébe tartozik. 

Általános levéltárat törvény létesíthet, illetve 

szüntethet meg, a megszűnő levéltár anyagának 

átvételére illetékes közlevéltár megnevezésével. 

(2) Általános levéltár a Magyar Nemzeti 

Levéltár és a Budapest Főváros Önkormányzata 

által fenntartott levéltár. 

17. § (1) A Magyar Nemzeti Levéltár központi 

általános levéltár, amely megyei szervezeti 
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egységekkel (tagintézményekkel) rendelkezik. A 

tagintézmény 

a) megyei szinten ellátja a Magyar Nemzeti 

Levéltár feladatait, 

b) a Magyar Nemzeti Levéltár költségvetésén 

belül az egyes tagintézmények szakmai 

feladatainak figyelembevételével meghatározott 

éves elkülönített költségvetési kerettel működik, 

c) vezetőjét (igazgatóját) a Magyar Nemzeti 

Levéltár főigazgatója nevezi ki a kultúráért felelős 

miniszter egyetértésével. 

(1a) A Magyar Nemzeti Levéltár illetékességébe 

tartozik - a 18. § (2) bekezdésében és 19. § (2) 

bekezdésében meghatározott kivétellel - 

a) a köztársasági elnök és Hivatala, az 

Országgyűlés és Hivatala, az Alapvető Jogok 

Biztosának Hivatala, az Alkotmánybíróság és 

Hivatala, a Kúria, a Legfőbb Ügyészség, az 

Állami Számvevőszék, a Magyar Nemzeti Bank, 

b) a miniszterelnök és a központi 

államigazgatási szerv, 

c) a központi államigazgatási szerv területi 

szervei és a rendvédelmi szerv, 

d) a levéltárral nem rendelkező országos 

köztestület és közalapítvány, 

e) a helyi önkormányzat és a nemzetiségi 

önkormányzat testülete, hivatala és intézménye, 

továbbá 

f) az a)-e) pontban meghatározott szervek 

jogelőd szervei 

levéltári anyaga, valamint minden olyan levéltári 

anyag, amely nem tartozik más levéltár 

illetékességi körébe. 

(2) A Magyar Nemzeti Levéltár a 13. §-ban 

meghatározott feladatokon kívül 

a) a külön jogszabályban meghatározott 

szakmai követelmények érvényesítése érdekében 

módszertani ajánlásokat és egyéb segédanyagokat 

dolgoz ki, s azokat a kultúráért felelős miniszter 

egyetértésével közzéteszi; 

b) (Hatályon kívül helyezve.) 

c) nyilvántartja a közlevéltárakat és a 

magánlevéltárakat; 

d) feltárja, nyilvántartja és gyűjti (másolatban 

beszerzi vagy megvásárolja) a magyar 

vonatkozású külföldi levéltári anyagot; 

e) őrzi a törvények eredeti példányát; 

f) levéltár-tudományi szakkönyvtárat működtet; 

g) levéltári állományvédelmi kérdésekben 

szaktanácsadást nyújt más levéltáraknak; 

h) a hazai közlevéltári anyagról készült 

biztonsági másolatok egy példányát biztonsági 

filmtárában megőrzi; 

i) részt vesz a levéltárosok felsőfokú 

képzésében, és ellátja a középfokú levéltári 

szakképzéssel kapcsolatos feladatait; 

j) évente nyilvánosságra hozza a közlevéltárak 

gyarapodását és működésük fontosabb adatait; 

k) ellátja a levéltári szakfelügyelet 

működtetésével kapcsolatos teendőit; 

l) gyakorolja a 34. § (1) bekezdésében 

meghatározott elővásárlási jogát; 

m) a kultúráért felelős miniszter által 

meghatározott szempontok szerint gyűjti és 

feldolgozza a közlevéltárak, valamint a nyilvános 

magánlevéltárak működésével kapcsolatos 

adatokat. 

18. § (1) (Hatályon kívül helyezve.) 

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata által 

fenntartott levéltár területi általános levéltárként 

Budapest Főváros Önkormányzata közvetlen 

felügyelete és irányítása alatt működik. 

Illetékességi körébe tartozik a fenntartó 

önkormányzat, Budapest közigazgatási területén 

működő helyi önkormányzatok és nemzetiségi 

önkormányzatok testületeinek, hivatalainak és 

intézményeinek, ezek jogelődeinek levéltári 

anyaga, továbbá a központi államigazgatási 

szervek, a rendőrség, a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv és a büntetés-

végrehajtási szervezet területi szerveinek 

Budapest közigazgatási területén keletkezett 

levéltári anyaga, és minden olyan, Budapest 

területén keletkezett levéltári anyag, amely nem 

tartozik más levéltár illetékességi körébe. 

Állami szaklevéltárak 

19. § (1) Állami szaklevéltár a Hadtörténelmi 

Levéltár, a Földügyi és Távérzékelési Levéltár, a 

Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár, az 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 

a VERITAS Történetkutató Intézet levéltára, 

valamint az állam által fenntartott felsőoktatási, 

tudományos, kulturális vagy egészségügyi 

szolgáltatást végző intézmény levéltára. 

(2) A szaklevéltár illetékességi köre - az 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 

és a VERITAS Történetkutató Intézet levéltára 

kivételével - 

a) a Hadtörténelmi Levéltár esetében a 

honvédelemért felelős miniszter és a Honvéd 

Vezérkar, valamint az ezek közvetlen felügyelete 

vagy irányítása alá tartozó katonai szervezetek és 

a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, 

b) a Földügyi és Távérzékelési Levéltár 

esetében a földmérési és térképészeti 
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tevékenységért felelős miniszter felügyelete alá 

tartozó ingatlanügyi hatóságok és a kataszteri 

program megvalósításáért felelős szerv állami 

alapadatok előállításával kapcsolatos, 

c) a Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár 

esetében a környezetvédelemért felelős miniszter 

és a vízgazdálkodásért felelős miniszter 

felügyelete alá tartozó szervek, 

d) a felsőoktatási, tudományos, kulturális vagy 

egészségügyi szolgáltatást végző intézmény 

levéltára esetében a fenntartó szerv 

levéltári anyagára, továbbá mindezek 

jogelődeinek működése során keletkezett levéltári 

anyagára terjed ki. 

(3) Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 

Levéltárának illetékessége az elmúlt rendszer 

titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 

létrehozásáról szóló törvényben meghatározott 

iratokra terjed ki. 

(4) Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 

Levéltára működésének speciális szabályait, 

valamint az e törvényben meghatározottakon 

túlmenően ellátandó feladatait a (3) bekezdésben 

említett törvény határozza meg. 

(4a) A VERITAS Történetkutató Intézet 

levéltárának illetékessége a Kormány rendeletével 

kárpótlási hatóságként kijelölt igazságügyért 

felelős miniszter és az általa irányított központi 

hivatal kárpótlási hatósági feladatköréhez 

kapcsolódó ügyekben keletkezett iratokra terjed 

ki. 

(5) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott 

szaklevéltár létesítését és megszüntetését - a szerv 

felügyeletét vagy irányítását ellátó miniszter, az 

autonóm államigazgatási szerv vagy az önálló 

szabályozó szerv vezetője véleményének előzetes 

kikérésével - a kultúráért felelős miniszter 

engedélyezi. 

(6) Megszűnő szaklevéltár anyagának 

elhelyezéséről a kultúráért felelős miniszter 

gondoskodik. 

Települési önkormányzat levéltára 

20. § (1) A települési önkormányzat a testülete, 

hivatalai és intézményei, valamint ezek jogelődei 

levéltári anyagára kiterjedő illetékességgel 

közlevéltárat létesíthet. A levéltár a fenntartó 

önkormányzat közvetlen felügyelete és irányítása 

alatt működik. 

(2) Települési önkormányzat levéltárának 

létesítéséhez a kultúráért felelős miniszter előzetes 

hozzájárulása szükséges. A miniszter 

megtagadhatja a hozzájárulást, ha a létesítendő 

levéltár folyamatos működésének személyi és 

dologi feltételeit [15. § (1) bekezdés] hosszabb 

távon nem látja biztosítottnak. Ha a levéltár 

működését meghatározó feltételek megszűnnek, a 

miniszter visszavonhatja hozzájárulását. Ebben az 

esetben a fenntartó önkormányzat köteles a 

levéltárat megszüntetni. 

(3) Ha a települési önkormányzat vagy a 

nemzetiségi önkormányzat megszünteti levéltárát, 

annak anyagát a települési önkormányzat vagy a 

nemzetiségi önkormányzat székhelye szerint 

területileg illetékes közlevéltárban kell elhelyezni. 

Ilyen esetben a települési önkormányzat a levéltár 

céljait szolgáló vagyonát használatra köteles 

átengedni az illetékes közlevéltár fenntartójának. 

Köztestület, közalapítvány és egyéb 

közfeladatot ellátó szerv levéltára 

21. § Köztestület, közalapítvány vagy 

jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot 

ellátó szerv saját levéltári anyagának őrzésére 

közlevéltárat létesíthet. A létesítést és a 

megszüntetést a közlevéltárakról vezetett központi 

nyilvántartásba be kell jegyeztetni. Megszűnés 

esetén a köztestület, a közalapítvány és az egyéb 

közfeladatot ellátó szerv levéltári anyagának 

elhelyezéséről a kultúráért felelős miniszter 

intézkedik. 

IV. Fejezet 

A KÖZLEVÉLTÁR ANYAGÁNAK 

HASZNÁLATA 

A közlevéltár anyagában történő kutatás 

22. § (1) A közlevéltárban őrzött, az 1990. 

május 1-je után keletkezett, a keletkezés naptári 

évétől számított harminc éven túli, az 1990. május 

2-a előtt keletkezett, a keletkezés naptári évétől 

számított tizenöt éven túli levéltári anyagban - a 

24-25. §-okban foglalt kivételekkel -, továbbá 

időbeli korlátozás nélkül abban a levéltári 

anyagban, amelyet már nyilvánosságra hoztak, 

vagy amelynek tartalmát az információs 

önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvény szerint 

mindenki megismerheti, a kutatni kívánt téma 

megjelölését tartalmazó kérelemre bármely 
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természetes személy ingyenesen kutathat, és a 

kutatásra kiadott levéltári anyagról saját költségén 

másolatot készíttethet. 

(2) A közlevéltár az őrizetében lévő levéltári 

anyagban kutatást végző személy részére - a 

kutatás megkezdése előtt - látogatói jegyet ad ki. 

A látogatói jegy tartalmazza a kutató természetes 

személyazonosító adatait és lakcímét. A látogatói 

jegy az adott közlevéltárban - évenkénti 

meghosszabbítással - folyamatosan használható. 

(3) A látogatói jegy kiadásakor a közlevéltár 

nyilvántartásba veszi a kutató természetes 

személyazonosító adatait és lakcímét. 

(4) A közlevéltár a kutatásra átadott levéltári 

anyagról nyilvántartást vezet, és a kutató 

személyes adatainak védelméről az információs 

önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvény 

rendelkezései szerint gondoskodik. 

23. § (1) Az 1990. május 1-je után keletkezett, a 

keletkezés naptári évétől számított harminc év 

lejárta előtt a belső használatra készült, valamint a 

döntéselőkészítést tartalmazó levéltári anyagban 

folytatható kutatást az átadó szerv 

hozzájárulásával a levéltári anyagot őrző 

közlevéltár engedélyezi. Jogutód nélkül megszűnt 

szerv levéltári anyagában a kutatást a levéltári 

anyagot őrző közlevéltár engedélyezi. 

(2)-(3) 

24. § (1) Ha törvény másként nem rendelkezik, 

a személyes adatot tartalmazó levéltári anyag az 

érintett halálozási évét követő harminc év után 

válik bárki számára kutathatóvá. A védelmi idő, 

ha a halálozás éve nem ismert, az érintett 

születéstől számított kilencven év, ha pedig a 

születés és a halálozás időpontja sem ismert, a 

levéltári anyag keletkezésétől számított hatvan év. 

(2) A védelmi idő lejárta előtt is kutatható az (1) 

bekezdésben meghatározott levéltári anyag, ha 

a) a kutatás - a kérelmező költségére - 

anonimizált másolattal is megvalósítható, vagy 

b) a kutatáshoz az érintett, vagy annak halálát 

követően bármely örököse, a Polgári 

Törvénykönyv szerinti hozzátartozója vagy 

bejegyzett élettársa a kutató kérésére hozzájárult, 

vagy 

c) a kutatásra tudományos célból van szükség - 

feltéve, hogy a 22. § (1) bekezdésében 

meghatározott harminc, illetve tizenöt év már 

eltelt - és a kutató a (3) és (4) bekezdésben 

meghatározott követelményeknek eleget tesz. 

(3) A közlevéltár a (2) bekezdés c) pontja 

szerinti tudományos célú kutatást akkor köteles 

engedélyezni, ha a kutató csatolja a tudományos 

kutatást rendeltetésszerűen végző, közfeladatot 

ellátó szervnek - a kutató részletes kutatási terve 

alapján megadott - támogató állásfoglalását. 

(4) A kutatónak írásos nyilatkozatban vállalnia 

kell, hogy a megismert és kigyűjtött személyes 

adatokat az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló törvénynek a 

tudományos kutatás céljára való adatkezelésre 

vonatkozó előírásai szerint meghatározott módon 

kezeli és használja fel, továbbá az írásos 

nyilatkozatban meg kell jelölnie az adatkezelés 

helyét. 

(5) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 

hozzájárulás megadásakor írásban nyilatkozni kell 

a kutató által megismert személyes adat - kutatás 

célja szerinti - felhasználásának elfogadásáról, 

valamint a személyes adatot tartalmazó iratok 

másolhatóságáról. 

(6) A kutató a (2) bekezdés c) pontja alapján 

végzett tudományos célú kutatás során feltárt 

személyes adatot tartalmazó iratról az (1) 

bekezdésben meghatározott védelmi idő lejárta 

előtt is készíttethet nem anonimizált másolatot. 

24/A. § (1) A személyes adatok megfelelő 

szintű védelmét biztosító ország kutatója számára 

tudományos célból, a 24. § (1) bekezdésében 

meghatározott védelmi idő lejárta előtt is 

engedélyezhető a személyes adatot tartalmazó 

levéltári anyag kutatása, feltéve, hogy a 22. § (1) 

bekezdésében meghatározott 30, illetve 15 év már 

eltelt. A kutatás akkor engedélyezhető, ha a kutató 

bemutatja a Magyar Tudományos Akadémia 

kutatási téma szerint illetékes bizottságának vagy 

intézetének - a kutató részletes kutatási terve 

alapján megadott - támogató állásfoglalását és 

írásos nyilatkozatban vállalja, hogy a megismert 

és kigyűjtött személyes adatokat országa 

adatvédelmi szabályai szerint kezeli és használja 

fel. 

(2) Az (1) bekezdés szerint engedélyezett 

kutatás során feltárt iratok másolhatóságát illetően 

a 24. § (6) bekezdésében foglaltakat kell 

alkalmazni. 

(3) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy 

személyes adatot - ideértve a különleges adatot is 

- tartalmazó levéltári anyag másolatának, a 

történelmi eseményekről folytatott kutatások 

eredményeinek bemutatása céljából, külföldi 

tudományos intézmény részére, a 24. § (1) 

bekezdésében meghatározott védelmi idő lejárta 

előtt történő átadása tárgyában adatvédelmi 

szerződést kössön. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott 

adatvédelmi szerződésen alapuló adattovábbítást - 
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a 24. § (1) bekezdésében foglalt védelmi idő 

lejártáig - az érintett, vagy annak halálát követően 

bármely örököse, a Polgári Törvénykönyv szerinti 

hozzátartozója vagy bejegyzett élettársa 

megtilthatja. A tiltakozási jog gyakorlásával 

kapcsolatos eljárás szabályait a kultúráért felelős 

miniszter állapítja meg. 

25. § (1) A minősítő által meghatározott 

érvényességi idő lejártáig a minősített adatot vagy 

törvényben meghatározott egyéb más titkot 

tartalmazó levéltári anyagban csak a minősítő 

hozzájárulásával folytatható kutatás. 

(2) Nem engedélyezhető a kutatás 

a) a nemzetközi kötelezettségvállalás körében 

keletkezett, vagy külföldi szerv vagy személy által 

átadott iratokban a nemzetközi szerződésben, vagy 

az átadó által meghatározott ideig; 

b) abban a köziratnak nem minősülő levéltári 

anyagban, amely az átadó szerv vagy természetes 

személy által meghatározott feltételek alapján még 

nem kutatható. 

(3) Ha a levéltári anyag fizikai állapota miatt 

nem bocsátható a kérelmező rendelkezésére, a 

közlevéltár - saját költségére - másolat 

készítésével teljesíti a kérelmet, ha a másolat 

készítése nem jár az eredeti levéltári anyag 

további megrongálódásának vagy 

megsemmisülésének veszélyével, vagy a 

szokványos másolatkészítési díj ötszörösét 

meghaladó költséggel. Az utóbbi esetben azonban, 

ha a kérelmező a többletköltséget megfizeti, a 

közlevéltár köteles másolat készítésére. 

26. § A kutatási kérelem részleges vagy teljes 

megtagadását a közlevéltár köteles írásban 

megindokolni. 

A használat egyéb módjai 

27. § (1) A közlevéltár a kérelmező által 

megadott - az azonosításhoz szükséges - 

információk alapján egyedi adatról tájékoztatást 

nyújt. 

(2) A tájékoztatási kérelem részleges vagy teljes 

megtagadását a közlevéltár írásban köteles 

közölni. 

(3) Tájékoztatás érdekében közlevéltár kutatást - 

díjtalan szolgáltatásként - csak jogszabály alapján 

vagy fenntartója utasítására végez. 

28. § A közlevéltár az őrizetében lévő levéltári 

anyagot kutatási célból más levéltárnak vagy 

kiállítás céljából szerv számára - külön jogszabály 

alapján - meghatározott időre kikölcsönözheti. Az 

iratot átadó szerv, illetve jogutódja részére a 

kölcsönzést ügyviteli célból a levéltár köteles 

engedélyezni. A kölcsönzési kérelem másolattal is 

teljesíthető. 

Jogorvoslati kutatási vagy tájékoztatási 

kérelem megtagadása esetén 

29. § (1) A kutatási vagy a tájékoztatási kérelem 

részleges vagy teljes megtagadása esetén a 

kérelmező bírósághoz fordulhat. 

(2) A per megindítására és az eljárás 

lefolytatására - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel 

- az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvénynek a 

közérdekű adat megismerése iránti igény 

elutasítása esetén megindítható perre vonatkozó 

szabályai az irányadóak. 

(3) A kérelmező saját adataira vonatkozó 

tájékoztatási kérelmének megtagadása esetén a 

bírósági eljárásra az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 

törvénynek az érintett jogainak bírósági 

érvényesítésére vonatkozó szabályait kell 

alkalmazni. 

V. Fejezet 

A MAGÁNLEVÉLTÁRI ANYAG 

VÉDELME 

Nyilvános magánlevéltár 

30. § (1) Az a természetes személy, továbbá az a 

nem közfeladatot ellátó szerv, amely a 

tulajdonában vagy birtokában lévő maradandó 

értékű iratainak tartós megőrzése céljából 

levéltárat létesít vagy tart fenn, és vállalja a (2) 

bekezdésben foglalt követelmények teljesítését, a 

kultúráért felelős miniszternél kérelmezheti 

levéltárának nyilvános magánlevéltárként történő 

bejegyzését. A nyilvános magánlevéltárként 

történő bejegyzést - a levéltári szakfelügyelet 

javaslatára - a kultúráért felelős miniszter 

engedélyezi. 

(2) A nyilvános magánlevéltár 

a) levéltári anyagának jegyzékét - nyilvántartás 

céljából - a Magyar Nemzeti Levéltárnak átadja; 

b) levéltári anyagának nyilvántartásával, 

szakszerű, biztonságos őrzésével, feldolgozásával 

és használatának biztosításával összefüggő 

feladatait a nyilvános magánlevéltárak részére 

előírt szakmai követelmények szerint látja el; 
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c) levéltári anyagából a közlevéltárakra 

vonatkozó rendelkezések szerint tájékoztatást 

nyújt, adatokat szolgáltat, iratokat kölcsönöz és 

anyagában - saját szabályzata szerint - a kutatást 

ingyenesen lehetővé teszi. 

(3) Ha a nyilvános magánlevéltár a (2) 

bekezdésben meghatározott követelményeket nem 

teljesíti, a kultúráért felelős miniszter elrendeli a 

levéltár nyilvántartásból való törlését. A törlés 

elrendelésével egyidejűleg kezdeményezi a 

levéltári anyag védetté nyilvánítását. 

(4) A nyilvános magánlevéltár a 34/C. §-ban 

foglaltak szerinti költségvetési támogatásban 

részesül. A költségvetési támogatás a pártok által 

fenntartott nyilvános magánlevéltárakat is 

megilleti. 

31. § (1) A nyilvános magánlevéltár köziratnak 

minősülő levéltári anyag kivételével bármilyen 

levéltári anyagot gyűjthet, a vallási közösség 

levéltára gyűjtheti a vallási közösség által 

fenntartott nevelési-oktatási intézmény köziratnak 

minősülő levéltári anyagát is. 

(2) A kultúráért felelős miniszter engedélyezheti 

a káptalani vagy konventi hiteleshelyi levéltárak 

anyagának a vallási közösség levéltárában, más 

köziratnak nyilvános magánlevéltárban történő 

elhelyezését, ha a levéltár fenntartója az anyag 

őrzését, kezelését és használatát illetően biztosítja 

a 15. § (1) bekezdésében meghatározott 

feltételeket, és az anyag kutathatóságát a 

közlevéltárban őrzött levéltári anyagra vonatkozó 

szabályok szerint lehetővé teszi. 

A maradandó értékű magániratok védelme 

32. § (1) A nem közfeladatot ellátó szervek - a 

(3) bekezdésben foglalt kivétellel - irattári 

anyaguk kezelésének módját maguk alakíthatják 

ki, de az illetékes közlevéltártól szaktanácsot 

kérhetnek, vele a segítségadás rendszeres módjára, 

illetve az iratok ajándékként vagy ingyenes 

letétként való megőrzésére vonatkozóan 

megállapodást köthetnek. 

(2) A közlevéltárnak az (1) bekezdés szerinti 

megállapodással átadott iratok kutathatóságát az 

ajándékozó vagy a letétbe adó meghatározott 

időtartamra korlátozhatja. 

(3) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 2. melléklet I. pontjában 

meghatározott gazdasági társaságok kötelesek 

iratkezelésüket az illetékes közlevéltárral 

egyetértésben szabályozni, irattári anyagukat a 

szabályzatban foglaltak szerint kezelni, a helyszíni 

tájékozódást - az üzemi és az üzleti titkok 

védelmének biztosítása mellett - a közlevéltár 

számára megengedni, nem selejtezhető irataikat - 

ha azok feladataik ellátásához már nem 

szükségesek - részére átadni. Ezen szervek 

közlevéltárba adott irataik kutathatóságát illetően 

a (2) bekezdésben foglaltak szerint 

rendelkezhetnek. 

33. § (1) A kulturális javak hatósági 

feladatkörében eljáró kulturális örökség hatósága 

(a továbbiakban: hatóság) a kulturális örökség 

védelméről szóló törvény alapján - a (2) 

bekezdésben felsorolt kivételekkel - védett 

levéltári anyaggá nyilváníthatja a nem levéltárban, 

muzeális intézményben és könyvtárban őrzött, 50 

évnél régebben keletkezett maradandó értékű 

magániratokat, továbbá a keletkezés idejétől 

függetlenül: 

a) a társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális 

és tudományos életben jelentős szerepet betöltő 

személyek irathagyatékát; 

b) a jogutód nélkül megszűnt, nem közfeladatot 

ellátó szervek irattári anyagának maradandó 

értékű részét, kivéve a csődeljárásról és a 

felszámolási eljárásról szóló törvényben 

meghatározott iratokat; 

c) a privatizált állami gazdálkodó szervezet 

privatizálás előtt keletkezett irattári anyagának a 

34. § (3) bekezdésében meghatározott részét; 

d) működő, nem közfeladatot ellátó szerv 

irattári anyagának maradandó értékű részét, ha azt 

a tulajdonos - a gazdálkodó szervezet eladásával 

együtt történő irattárátadást kivéve - kereskedelmi 

forgalomba kívánja bocsátani; 

e) a nyilvános magánlevéltárak 

nyilvántartásából törölt magánlevéltárban őrzött 

iratokat. 

(2) Nem nyilvánítható védetté: 

a) az a magánirat, amely tulajdonosával 

kapcsolatos, vagy annak személyes tevékenysége 

során keletkezett, és amelyet a tulajdonos 

rendeltetésszerűen tart magánál; 

b) működő szerv irattári anyaga, kivéve az (1) 

bekezdés c) és d) pontjában meghatározott 

iratokat. 

(3) A hatóság határozatban kötelezheti a 

tulajdonost arra, hogy védetté nyilvánított levéltári 

anyagát biztonsági másolat elkészítése céljából - 

meghatározott időtartamra - a Magyar Nemzeti 

Levéltárnak átadja. A levéltári anyag oda- és 

visszaszállításáról - a tulajdonossal történt 

megállapodás szerint - a Magyar Nemzeti Levéltár 

gondoskodik. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott biztonsági 

másolatot a Magyar Nemzeti Levéltár őrzi meg. A 
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biztonsági másolatról további másolat készítését, 

valamint az abban folytatható kutatást a 

tulajdonos, ha a kutatás személyiségi jogait vagy 

jogos érdekeit sértené, meghatározott időtartamra 

szólóan megtilthatja. 

(5) A magániratok védetté nyilvánítására és a 

védetté nyilvánított levéltári anyagra egyebekben 

a kulturális örökség védelméről szóló törvényben 

foglaltakat kell alkalmazni. 

34. § (1) Az a tulajdonos, aki 50 évnél régebben 

keletkezett iratait, továbbá a 33. § (1) 

bekezdésének a)-b) és d) pontjában meghatározott 

iratait - a nyilvános árverésen történő értékesítés 

kivételével - kereskedelmi forgalomba kívánja 

bocsátani, köteles azt először a Magyar Nemzeti 

Levéltárnak megvételre felajánlani vagy védetté 

nyilvánítás céljából bemutatni. Ha a Magyar 

Nemzeti Levéltár megállapítja, hogy a bemutatott 

irat (irategyüttes) tartalmát vagy egyéb 

jellegzetességeit tekintve megfelel a 3. § j) 

pontjában meghatározott ismérveknek, de a 

tulajdonos által megjelölt vételárat nem tudja 

kifizetni, kezdeményezi a hatóságnál az irat 

(irategyüttes) védetté nyilvánítását. 

(2) Ha az (1) bekezdésben felsorolt iratokat, 

valamint a védetté nyilvánított levéltári anyagot a 

tulajdonos vagy annak hozzájárulásával a jogos 

birtokos külföldre kívánja vinni, a kiviteli 

engedély iránti kérelmét a Magyar Nemzeti 

Levéltárnál vagy annak bármely megyei 

szervezeti egységénél nyújthatja be. A levéltár a 

kérelmet - a szakvéleményével együtt - a 

hatósághoz továbbítja. 

(3) Állami gazdálkodó szervezet működése 

során keletkezett irattári anyagot a gazdálkodó 

szervezet privatizálását követően is csak az 

illetékes közlevéltár által meghatározott 

szempontok szerint lehet selejtezni. Ha a nem 

selejtezhető iratokat az új tulajdonos nem kívánja 

megőrizni, azokat az illetékes közlevéltár részére 

át kell adnia. Ha az új tulajdonos a nem 

selejtezhető iratokra igényt tart, az illetékes 

közlevéltár kezdeményezheti az iratok védetté 

nyilvánítását. 

V/A. Fejezet 

A levéltárak költségvetési támogatásával 

összefüggő egyes kérdések 

34/A. § (1) A közlevéltárakban és a nyilvános 

magánlevéltárakban őrzött levéltári anyag évi 2%-

ának átvizsgálásához, a szükséges selejtezés 

elvégzéséhez és a 13. § f) pontjában meghatározott 

biztonsági másolatok elkészítéséhez, valamint a 

veszélyeztetett állapotú iratok és a bennük lévő 

információk tartós megőrzését szolgáló egyéb 

teendők ellátásához szükséges pénzügyi 

feltételeket a kultúráért felelős miniszter által 

vezetett minisztérium fejezeti kezelésű 

költségvetési előirányzatából kell biztosítani. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 

előirányzatnak a közlevéltárak és a nyilvános 

magánlevéltárak közötti elosztásáról a kultúráért 

felelős miniszter pályázat kiírásával gondoskodik. 

A pályázat kiírásának, elbírálásának és az 

előirányzat felhasználásának szabályait a 

kultúráért felelős miniszter állapítja meg. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok 

ellátásának személyi, tárgyi és technikai feltételeit 

legkésőbb 2000. december 31-éig kell 

megteremteni. 

34/B. § A 17. § (2) bekezdésében felsorolt 

feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési 

előirányzatot a Magyar Nemzeti Levéltár éves 

költségvetésének elkülönített tételeként kell 

meghatározni. 

34/C. § (1) A nyilvános magánlevéltárak 

költségvetési támogatására szolgáló költségvetési 

előirányzatot a kultúráért felelős miniszter által 

vezetett minisztérium fejezeti kezelésű 

előirányzataként kell évente meghatározni. 

(2) A nyilvános magánlevéltárban őrzött anyag 

1 folyóméterére vetített költségvetési támogatás 

mértéke nem lehet kevesebb, mint az általános 

levéltárakban őrzött anyag 1 folyóméterére az 

adott költségvetési évet két évvel megelőző 

esztendőben jutó működési kiadás - intézményi 

működési bevételekkel csökkentett - összegének 

25%-a. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat 

nyilvános magánlevéltárak közötti elosztásának 

rendjét a kultúráért felelős miniszter állapítja meg. 

VI. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

35. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben 

foglalt kivétellel - 1996. január 1-jén lép hatályba. 

(2) A törvény 3. §-a, 12. §-a, 22-29. §-a és 36. 

§-a 1995. július 1-jén lép hatályba. 

(3) (Hatályon kívül helyezve.) 

(4) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős 

miniszter, hogy a köziratok kezelésének szakmai 

irányításáért felelős miniszterrel, valamint a 

kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben 
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rendeletben szabályozza a közjegyzők, a bírósági 

végrehajtók, valamint ezek kamarái, továbbá az 

igazságügyi szakértői névjegyzékbe bejegyzett 

természetes személyek és gazdasági társaságok, 

igazságügyi szakértői intézmények, hatósági 

tolmácsok, hiteles szakfordítók és büntető 

ügyekben közvetítői tevékenységet végző 

ügyvédek iratkezelését. 

(5) (Hatályon kívül helyezve.) 

(6) Felhatalmazást kap a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter, hogy a 

köziratok kezelésének szakmai irányításáért 

felelős miniszterrel, valamint a kultúráért felelős 

miniszterrel egyetértésben az önkormányzati 

hivatal számára egységes irattári tervet adjon ki. 

(7) Ahol jogszabály „történeti értékű iratot” 

említ, azon „maradandó értékű iratot” kell érteni. 

(8) Az 1944-1989 között működött Magyar 

Dolgozók Pártja (MDP) és jogelődei, Magyar 

Szocialista Munkáspárt (MSZMP), ezek 

társadalmi szervezetei (Magyar Partizánszövetség, 

Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, 

Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, Magyar 

Nők Országos Tanácsa), ifjúsági szervezetei 

(Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség, 

Dolgozó Ifjúság Szövetsége, Kommunista Ifjúsági 

Szövetség, Népi Kollégiumok Országos 

Szövetsége, Magyar Úttörők Szövetsége), 

valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsa, a 

szakszervezeti tanácsok és ágazati 

szakszervezetek iratai az állam tulajdonát képezik. 

Az iratok őrzési helye a Magyar Nemzeti Levéltár 

Országos Levéltára. 

(9) (Hatályon kívül helyezve.) 

(10) Felhatalmazást kap a szakmai irányítást 

ellátó miniszter, hogy az állami és helyi 

önkormányzati intézmények meghatározott 

csoportja részére a köziratok kezelésének szakmai 

irányításáért felelős miniszterrel, valamint a 

kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben 

egységes iratkezelési szabályzatot, vagy egyedi 

iratkezelési szabályzatuk mellékletét képező 

egységes irattári tervet adjon ki. 

(11) A külföldi magyar levéltári kirendeltségek 

működtetésének és szervezetének, a levéltári 

kiküldöttek kiválasztásának, szakmai 

irányításának és feladatának részletes szabályait a 

kultúráért felelős miniszter a közigazgatás-

szervezésért felelős miniszterrel egyetértésben 

rendeletben határozza meg. 

35/A. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, 

hogy rendeletben állapítsa meg a közfeladatot 

ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeit, valamint a központi 

államigazgatási szervek, az önkormányzati hivatal 

és az önkormányzati társulások iratkezelési 

szabályzatai végrehajtásának ellenőrzési rendjét. 

(2) Felhatalmazást kap a köziratok kezelésének 

szakmai irányításáért felelős miniszter, hogy az e-

közigazgatásért felelős miniszter, a közigazgatási 

informatika infrastrukturális 

megvalósíthatóságának biztosításáért felelős 

miniszter, valamint a kultúráért felelős miniszter 

egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg a 

közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható 

iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott 

követelményeket. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás 

alapján kiadandó rendeletet a bíróságok és az 

Országos Bírósági Hivatal elnöke, az 

ügyészségek, a közjegyzők, a bírósági 

végrehajtók, valamint ezek kamarái, továbbá az 

ügyvédi kamara, az igazságügyi szakértői 

névjegyzékbe bejegyzett természetes személyek és 

gazdasági társaságok, igazságügyi szakértői 

intézmények, hiteles szakfordítók, tolmácsok, a 

jogi segítségnyújtást, kárpótlást, áldozatsegítést, 

valamint büntető ügyekben közvetítői 

tevékenységet végző szervek és személyek 

tekintetében az igazságügyért felelős miniszterrel 

egyetértésben kell kiadni. 

(4) Felhatalmazást kap a kultúráért felelős 

miniszter, hogy rendeletben szabályozza a 

levéltári szakfelügyelet és a levéltári szakmai 

testületek működését. 

(5) Felhatalmazást kap a kultúráért felelős 

miniszter, hogy az elektronikus formában tárolt 

iratok közlevéltári átvételének eljárásrendjét és 

műszaki követelményeit az e-közigazgatásért 

felelős miniszterrel és a köziratok kezelésének 

szakmai irányításáért felelős miniszterrel 

egyetértésben rendeletben állapítsa meg. 

35/B. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, 

hogy rendeletben jelölje ki a közfeladatot ellátó 

szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek 

megfelelőségét tanúsító szervezeteket kijelölő 

hatóságot. 

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az (1) 

bekezdés szerinti szervezetek vonatkozásában 

a) a kijelölt szervezetekkel szembeni alapvető 

személyi és tárgyi követelményeket, 

b) a kijelölt szervezetek tevékenysége 

végzésének alapvető szabályait, 

c) a megfelelőségértékelési tevékenység 

elvégzésére irányuló szerződésre vonatkozó 

rendelkezéseket, 

d) a kijelölési kérelem elbírálásának részletes 

szabályait, 
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e) a kijelölt tanúsító szervezetek kijelölést 

követő ellenőrzésének szabályait, és az 

alkalmazandó jogkövetkezményeket, valamint 

f) a kijelölés felfüggesztésének, megszűnésének 

eseteit 

rendeletben állapítsa meg. 

36. § Felhatalmazást kap a kultúráért felelős 

miniszter, hogy rendeletben szabályozza 

a) a levéltári állomány gyarapításával és a 

levéltári gyűjtőmunkával kapcsolatos feladatokat, 

a maradandó értékű irattári és levéltári anyag 

illetékességből történő átvételét, az iratok cseréjét 

és letéti megőrzését, 

b) a levéltári anyag őrzésének és tárolásának 

követelményeit, a levéltári raktárak használati 

rendjével és az állományvédelemmel kapcsolatos 

követelményeket, az iratok levéltári 

feldolgozására, a levéltári anyag rendszerezésére, 

rendezésére vonatkozó előírásokat, a levéltári 

anyag selejtezésének, nyilvántartásának, 

leírásának és a segédletek készítésének 

követelményeit, 

c) a levéltári anyag használatának szabályait, a 

levéltári kutatás, tájékoztatás és kölcsönzés, 

valamint az ezzel összefüggő nyilvántartások 

vezetésének követelményeit, a hitelesített 

iratmásolat külföldre történő továbbítását, 

d) a levéltárakról vezetett nyilvántartás és a 

közlevéltárak által vezetett nyilvántartás 

adatkörét, meghatározza a nyilvántartás 

vezetésének szabályait, valamint az iratkezelés 

szabályozásában, ellenőrzésében és az 

iratselejtezés ellenőrzésében való részvétel 

kapcsán jelentkező közlevéltári feladatokat, 

valamint 

e) a levéltári módszertani ajánlások 

közreadásával összefüggő, továbbá a levéltári 

szakmai tevékenységhez kapcsolódó tervezési és 

beszámolási feladatokat. 

37. § (1) A 2012. január 1. napjával állami 

tulajdonba került, a Magyar Nemzeti Levéltár 

tagintézményeinek elhelyezéséül szolgáló 

ingatlanok, ingatlanrészek térítésmentesen a 

Magyar Nemzeti Levéltár vagyonkezelésébe 

kerülnek. A vagyonkezelői jogviszonyra 

egyebekben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződésben 

foglaltak az irányadók. 

(2) A Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményei 

által levéltári célra használt önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlanok esetében a Magyar 

Nemzeti Levéltárat ingyenes használati jog illeti 

meg. 
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13. A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső 

rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra 

vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a 

módosításokkal egységes szerkezetben 
 

A Kormány az elektronikus 

információszabadságról szóló 2005. évi XC. 

törvény (a továbbiakban: Eitv.) 22. §-a (1) 

bekezdésének a) és b) pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

Általános rendelkezések 

1. § (1) E rendelet alkalmazásában: 

a) saját honlapon közzétevő: az az adatfelelős, 

aki az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.) 33. § (2) 

bekezdése vagy a saját döntése alapján a 

közérdekű adatokat külön adatközlő 

közreműködése nélkül teszi közzé; 

b) helyesbítés: a pontatlan vagy téves közérdekű 

adatok helyettesítése (javítása). 

(2) Amennyiben a közzétételre kötelezett szerv 

közzétételi kötelezettségének a szervek társulásai 

által közösen működtetett, illetve a felügyeletüket, 

szakmai irányításukat vagy működésükkel 

kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által 

fenntartott honlapon történő közzététellel tesz 

eleget, az adatfelelős és az adatközlő közötti 

feladatmegosztást a közöttük létrejött 

megállapodás, illetve az ágazat felügyeletével, 

szakmai irányításával, működésének 

koordinálásával megbízott szerv utasítása az e 

rendeletben meghatározott keretek között 

szabályozza. 

(3) A saját honlapon közzétevőre vonatkozó 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni arra a 

szervre is, amely a közzétételnek a 12. §-ban 

foglaltak szerint, a központi honlap útján tesz 

eleget. 

(4) E rendelet közérdekű adatokra vonatkozó 

rendelkezéseit a közérdekből nyilvános adatokra 

is megfelelően alkalmazni kell. 

A közzététel szervezési és ügyviteli 

feltételei 

2. § (1) (Hatályon kívül helyezve.) 

(2) A saját honlapon közzétevő, illetve - az 

adatfelelőssel együttműködve - az adatközlő 

a) a külön jogszabályban meghatározott keretek 

között kialakítja a honlap adatstruktúráját, 

tartalmát és formáját, 

b) folyamatosan gondoskodik arról, hogy a 

honlapon valamennyi, az általános, különös és 

egyedi közzétételi listák szerint kötelezően 

közzéteendő közérdekű adat elérhető legyen. 

3. § (1) A közzétételi szabályzatban kell 

meghatározni: 

a) a közzététellel, helyesbítéssel, frissítéssel és 

eltávolítással kapcsolatos feladatok ellátásának 

részletes rendjét; 

b) az a) pont szerinti feladatok ellátására kijelölt 

munkaköröket, a munkakörök közötti 

együttműködés rendjét. 

(2) A nem saját honlapon közzétevő adatfelelős 

a közreműködő adatközlővel együtt közös 

közzétételi szabályzatot is létrehozhat. 

4. § A közfeladatot ellátó szerv köteles a 

közzétételi szabályzatban meghatározott 

szervezeti egysége útján folyamatba építve 

vizsgálni az Infotv. végrehajtásával összefüggő 

kötelezettségek teljesítését, amelynek 

eredményéről évente legalább egy alkalommal 

átfogó jelentést kell készíteni a szerv vezetője 

részére. 

A honlap kialakítása, fellelhetősége és 

működtetése 

5. § (1) Az adatközlő közzétételi kötelezettségét 

olyan módon teljesíti, amely biztosítja a 

közzétételre szolgáló honlapnak az adatközlő 

szerv belső hálózati rendszerétől való 

függetlenségét. 

(2) A közzétételre szolgáló honlap 

elérhetetlenségét okozó bármely üzemzavar esetén 

a saját honlapon közzétevő vagy az adatközlő 

köteles munkaidőben az üzemzavar elhárítását 

haladéktalanul megkezdeni. 

(3) A közzétételre szolgáló honlapot úgy kell 

kialakítani, hogy az a széles körben elterjedt, 
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valamint a vakok és gyengénlátók által széles 

körben használt eszközökkel is olvasható legyen. 

(4) Ahol a közzétételi lista idegen nyelven való 

közzétételt ír elő, a közérdekű adatot az adott 

nyelven is közzé kell tenni. 

(5) A saját honlapon közzétevő, illetve az 

adatközlő a honlapon az egységes közadatkereső 

rendszerre mutató hivatkozást köteles elhelyezni. 

(6) Az Infotv. vagy más jogszabály alapján a 

szerv honlapján közzéteendő közérdekű adatokat 

és közérdekből nyilvános adatokat a szerv 

honlapjának nyitólapjáról közvetlenül, a 

Közérdekű adatok hivatkozás alatt elérhető 

oldalon kell közzétenni. 

6. § (1) A közzétett adatokat védeni kell a 

jogosulatlan megváltoztatás, törlés, 

megsemmisülés és sérülés ellen. 

(2) Amennyiben az adatok ismételt előállítása és 

közzététele más módon nem, vagy csak aránytalan 

költségekkel lenne biztosítható, a jogosulatlan 

megváltoztatás, törlés, megsemmisülés vagy 

sérülés esetére a közzétett adatokról biztonsági 

másolatot kell készíteni. Megsemmisülés, sérülés 

vagy jogosulatlan megváltoztatás, törlés esetén az 

adatfelelős köteles együttműködni az adatközlővel 

a helyreállításban, és az adatokat szükség esetén 

újra átadni. 

Közzététel, helyesbítés, frissítés és 

eltávolítás 

7. § (1) A saját honlapon közzétevőnek, illetve 

az adatközlőnek az adat közzétételével, 

helyesbítésével, frissítésével vagy eltávolításával 

kapcsolatban naplóznia kell az esemény 

bekövetkeztének dátumát és időpontját, valamint 

az esemény kiváltásában közreműködő 

felhasználó nevét. 

(2) A naplózott adatállományt védeni kell a 

megsemmisítéstől, az illetéktelen személy általi 

módosítástól, az egyes bejegyzések törlésétől 

vagy a bejegyzések sorrendjének 

megváltoztatásától, illetve biztosítani kell, hogy a 

napló tartalmához csak arra feljogosított 

személyek férhessenek hozzá. A naplóról 

rendszeresen biztonsági másolatot kell készíteni. 

8. § (1) A közzéteendő közérdekű adatokat az 

adatfelelős - ha az 1. § (2) bekezdése szerinti 

megállapodás vagy utasítás eltérően nem 

rendelkezik - elektronikus úton vagy elektronikus 

adathordozón juttatja el az adatközlőhöz. 

(2) Az adatközlő az adatfelelőstől kapott 

adatokat az adatfelelős és a közzététel idejének 

megjelölésével közzéteszi. Az adatfelelős köteles 

az eljuttatott és a közzétett adatok egyezőségét 

ellenőrizni. 

9. § (1) Az adatfelelős a közzétett adatok 

pontosságát, időszerűségét és értelmezhetőségét a 

közzétételt követően is folyamatosan figyelemmel 

kíséri. 

(2) Az adatközlő köteles a közzétételre átadott 

közérdekű adatokat a (3) bekezdésben foglalt 

szempontok szerint megvizsgálni. A közzététel 

végett átadott közérdekű adatok (3) bekezdésben 

foglaltakon kívüli okból szükségessé váló 

helyesbítése esetén az adatközlő erről értesítheti 

az adatfelelőst, de az átadott közérdekű adatokat 

ilyen szempontok szerint nem köteles vizsgálni. 

(3) Az adatközlő az adatfelelős egyidejű 

értesítésével visszautasíthatja az átvett adat 

közzétételét, ha az az előírt, a közzétételi 

szabályzatban meghatározott vagy megállapodott 

formátum szerinti követelményeknek nem felel 

meg, és így közzétételre formai okokból nem 

alkalmas. 

(4) A közzétett közérdekű adatok pontatlanná, 

tévessé vagy időszerűtlenné válása esetén, illetve 

ilyen közérdekű adatok feltárása esetén az 

adatfelelős állítja elő a helyesbített vagy frissített 

közérdekű adatokat tartalmazó, külön 

jogszabályban meghatározott közzétételi 

egységeket, és azokat közzététel végett átadja az 

adatközlőnek. 

(5) Amennyiben a közzétételi lista az adat előző 

állapotának archívumban tartását írja elő, az adat 

frissítése esetén annak elérhetővé tétele a 

megőrzési idő elteltéig nem szüntethető meg, és 

az adat mellett fel kell tüntetni az adatváltozás 

(frissítés) tényét és idejét, az új állapot 

fellelhetőségét, valamint feltűnő módon azt, hogy 

az archívumban elérhető adat nem időszerű. Téves 

vagy pontatlan adatok helyesbítése esetén a téves 

vagy pontatlan adat nem tehető elérhetővé sem a 

honlapon, sem az egységes közadatkereső 

rendszer számára. 

(6) A frissített adat új állapota mellett fel kell 

tüntetni a frissítés tényét és idejét, illetve az adat 

előző állapotának archív állományban való 

elérhetőségét. 

(7) A 9. § (2)-(4) bekezdésben foglalt 

kötelezettségek egymás közötti megosztását az 1. 

§ (2) bekezdése szerinti megállapodás vagy 

utasítás eltérően rendezheti. 

10. § (1) Ha nem saját honlapon közzétett adatot 

kell eltávolítani, az adatfelelős ezt a 8. § (1) 

bekezdésében meghatározott módon jelzi az 
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adatközlőnek, aki az adatfelelős által megjelölt 

időpontban, ennek hiányában haladéktalanul 

intézkedik az adat eltávolításáról. Ha az adat 

eltávolítása valamely eljárásban hozott 

halaszthatatlan intézkedés végrehajtása végett 

válik szükségessé, és a halaszthatatlan intézkedést 

az adatközlőnek kézbesítik, az eltávolításról az 

adatközlő haladéktalanul gondoskodik, és 

egyidejűleg értesíti az adatfelelőst. 

(2) A közzétételi lista által előírt megőrzési 

kötelezettség lejártakor a saját honlapon 

közzétevő, illetve az adatfelelős a közzétett, külön 

jogszabályban meghatározott közzétételi 

egységeket átadja a központi elektronikus jegyzék 

működtetője részére. 

A szerv megszűnése 

11. § (1) A saját honlapon közzétevő, az 

adatfelelős, vagy az adatközlő megszűnése esetén 

a jogutód a honlapon megjelöli a jogelőd 

megszűnésének tényét és jogalapját, több jogutód 

esetén a jogutód által közzéteendő közérdekű 

adatok körét is. 

(2) Az adatfelelős megszűnése esetén a 

jogutódja a 9. § megfelelő alkalmazásával 

gondoskodik a megszűnéssel kapcsolatos 

módosítások adatfelelősre háruló feladatairól. Az 

adatközlő megszűnése esetén a jogutód felveszi a 

kapcsolatot az adatfelelőssel az együttműködésük 

rendjében szükségessé váló esetleges 

változtatások egyeztetése céljából. 

(3) A saját honlapon közzétevő vagy az 

adatfelelős jogutód nélkül történő megszűnése 

esetén a közzétett közzétételi egységeket átadja a 

központi elektronikus jegyzék működtetője 

részére. 

Közzététel a központi honlapon 

12. § (1) A közzétételi kötelezettség 

teljesítésének biztosítása érdekében az 

informatikáért felelős miniszter (a továbbiakban: 

miniszter) az Infotv. 33. § (3) bekezdésében 

meghatározott központi honlapot (a továbbiakban: 

központi honlap) hoz létre. A miniszter a központi 

honlap, a közérdekű adatok központi elektronikus 

jegyzéke és az egységes közadatkereső rendszer 

informatikai működtetéséről a NISZ Nemzeti 

Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. útján - a 

központosított informatikai és telekommunikációs 

szolgáltatások keretében - gondoskodik. 

(2) A központi honlap elektronikus úton 

egységes felületen biztosítja a közérdekű adatok 

közzétételét, lehetőséget nyújt a külön 

jogszabályban meghatározott közzétételi 

egységekre vonatkozó leíró adatok elkészítésére, 

valamint folyamatos elérhetővé tételére. 

(3) (Hatályon kívül helyezve.) 

(4) A miniszter biztosítja a honlap folyamatos 

elérhetőségét, az üzemzavar haladéktalan 

elhárítását, továbbá ellátja a 7. §-ban foglalt 

feladatokat. 

Az egységes közadatkereső rendszerrel, a 

központi elektronikus jegyzékkel, 

valamint az adatintegrációval kapcsolatos 

részletes szabályok 

13. § (1) Az adatfelelős az egységes 

közadatkereső rendszer és a központi elektronikus 

jegyzék teljes körűségének biztosítása céljából 

bejelenti a miniszternek a következő adatokat: 

a) az adatfelelős neve és székhelye, az 

adatfelelőssel való kapcsolattartás adatai 

(elérhetőség); 

b) a szerv nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 

ba) az Infotv. 33. § (2) bekezdése szerinti 

szervnek vagy 

bb) egyéb, az Infotv. 33. § (2) bekezdésében 

nem nevesített közfeladatot ellátó szervnek 

minősül-e. 

(2) Ha az adatfelelős közzétételi 

kötelezettségének adatközlő útján tesz eleget, az 

adatközlőnek az (1) bekezdés a) pontjában foglalt 

adatait is bejelenti a miniszternek nyilvántartásba 

vétel céljából. 

(3) A bejelentés alapján a miniszter az 

adatfelelőst nyilvántartásba veszi, és engedélyezi 

számára az egységes közadatkereső rendszerhez 

és a központi elektronikus jegyzékhez való 

csatlakozást. 

(4) Az adatfelelős vagy jogutódja a minisztert 

tájékoztatja az (1) bekezdésben foglalt adatainak 

megváltozásáról, beleértve az adatfelelős 

megszűnését vagy átalakulását is. 

(5) A bejelentés vagy a változás bejelentésének 

elmulasztása esetén az adatfelelős az Infotv.-ben 

foglaltak szerint felel. 

14. § (1) Az adatfelelős előállítja a közzétett 

adatokat összefoglaló, külön jogszabályban 

meghatározott közzétételi egységekre vonatkozó, 

a mellékletben meghatározott leíró adatokat. 

(2) A saját honlapon közzétevő az (1) bekezdés 

szerinti leíró adatokat rendszeresen frissíti, a nem 

saját honlapon közzétevő adatfelelős pedig 

továbbítja a frissített leíró adatokat az adatközlő 

számára. 
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(3) A miniszter a leíró adatok elérhetőségét 

biztosító alkalmazást, annak részletes műszaki és 

telepítési leírásával együtt a saját honlapon 

közzétevő, illetve az adatközlő rendelkezésére 

bocsáthatja. A rendelkezésére bocsátott 

alkalmazás saját informatikai rendszerével való 

összekapcsolásáról a saját honlapon közzétevő 

vagy az adatközlő a miniszter által megadott 

leírásban foglaltak figyelembevételével maga 

gondoskodik. 

(4) A miniszter a saját honlapon közzétevő és az 

adatközlő rendelkezésére bocsátja az alkalmazás 

és az egységes közadatkereső rendszer, illetve a 

központi elektronikus jegyzék közötti adatcserét 

biztosító, a leíró adatokra vonatkozó formai és 

tartalmi előírásokat. 

(5) A saját honlapon közzétevő és az adatközlő 

a rendelkezésére álló leíró adatokat a (3) 

bekezdésben foglaltak szerint, elektronikus úton 

folyamatosan elérhetővé teszi a miniszter számára. 

15. § (1) A miniszter számára a 14. § szerint 

elérhetővé tett leíró adatokat összegyűjti, és 

azokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 

teszi 

a) a miniszter által meghatározott honlapon a 

központi elektronikus jegyzék részeként, továbbá 

b) a miniszter által meghatározott honlapon az 

egységes központi adatkereső rendszer által 

biztosított keresőszolgáltatás útján. 

(2) A kormányzati portálon a központi 

elektronikus jegyzékre, valamint az egységes 

központi adatkereső rendszerre mutató hivatkozást 

kell elhelyezni. 

16. § (1) Ha a közzétett közérdekű adatok 

megváltoznak és ez érinti a közzétett közérdekű 

adatokat tartalmazó leíró adatokat, a saját 

honlapon közzétevő, illetve az adatfelelős a külön 

jogszabályban meghatározott közzétételi 

egységekre vonatkozó leíró adatokat köteles a 

közzétételi listában meghatározott megőrzési idő 

alatt, a 8-9. §-ban foglaltak megfelelő 

alkalmazásával karbantartani, így különösen az 

újonnan közzétett közzétételi egységre vonatkozó 

új leíró adatokat létrehozni, az eredeti (változás 

előtti) közzétételi egységben az új közzétételi 

egység elérhetőségére utalni, a pontatlan, téves 

vagy időszerűtlen leíró adatot helyesbíteni. 

(2) Az 1. § (2) bekezdése szerinti megállapodás 

vagy utasítás az adatfelelősnek és az adatközlőnek 

a 13. § (1) bekezdésében, a 14. § (1), (2) és (5) 

bekezdésében, valamint az e § (1) bekezdésében 

foglalt kötelezettségei egymás közötti megosztását 

az e rendeletben foglaltaktól eltérően is 

rendezheti. 

Hatálybalépés 

17. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben 

foglalt kivételekkel - 2006. január l-jén lép 

hatályba. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a megyei 

önkormányzatok és az 50 000-nél nagyobb 

lakónépességű városok vonatkozásában 2007. 

január l-jétől, az egyéb helyi önkormányzatok, 

továbbá az egyéb közfeladatot ellátó szervek 

vonatkozásában legkésőbb 2008. július l-jétől kell 

alkalmazni. 
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1. melléklet a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez 

A közzétételi egységekre vonatkozó leíró adatok 

I. A melléklet több, a közzétételi egységet leíró adatokat meghatározó készletet (sémát) is meghatároz, 

amelyek közül az adatfelelős, illetve az adatközlő a közzétételi egység tartalmától függően választ. 

II. Az Országgyűlés Hivatala által közzétett közzétételi egységekre vonatkozó leíró adatok 

 Leíró  

adat-elem 
 Minősítő  Tartalom, meghatározás  Magyarázat  Kötelező  Előfordul 

 Cím  -  A közzétételi egység címe  Az iromány címe  Kötelező  1 

 Létrehozó  -  Az adatfelelős szerv neve    Kötelező  1 

   Benyújtó  A közzétételi egység 

benyújtója 

 Az irományt benyújtó 

típusának meghatározása  

(pl.: kormány, képviselő). 

 Kötelező  n 

 Kiadó  -  Az adatközlő szerv neve    Kötelező  1 

 Típus  -  A közzétételi egység típusa  Választás az MSZ ISO 

15836, a Dublin Core leíró 

adatelemkészlet 

információforrások 

szakterületeken átnyúló 

leírási szabványa (a 

továbbiakban: DC) szerint 

meghatározott kategóriák 

közül. 

 Választható  1 

 Formátum  -  A közzétételi egység 

formátuma 

 Az iromány fizikai 

megjelenésének formája. 

 Választható  1 

 Forrás  -  A közzétételi egység 

egyértelmű elérhetőségét 

biztosító URL 

 Az az URL cím, amelyen az 

iromány elérhető. 

 Kötelező  1 

 Tárgy  

Kulcsszava

k 

 A közzétételi egység 

tartalmát leíró általános 

kifejezések. 

   Választható  n 

   Iromány 

típusa 

 A közzétételi egység típusát 

leíró kifejezések. 

 Az iromány típusának 

meghatározása (pl.: 

törvényjavaslat, OGY 

határozat) 

 Kötelező  1 

   Állapot  A közzétételi egység 

tárgyalási állapota 

 Az iromány főállapotának 

meghatározása (pl.: 

folyamatban, kihirdetés előtt, 

lezárt) 

 Választható  1 

   Eredmény  A közzétételi egység 

tárgyalási eredménye 

 Utalás az iromány tárgyalási 

szakaszának eredményére 

(elfogadva, elutasítva). 

 Választható  1 

   Kihirdetési 

szám 

 A közzétételi egységhez 

kapcsolódó végleges 

dokumentum száma 

 A kihirdetésre kerülő 

jogszabály száma. 

 Választható  1 

 Nyelv  -  A dokumentum szövegének 

nyelve 

 ISO 639-2, illetve az MSZ 

3400-2001 által használt 

kódok. 

 Választható  1 

 Azonosító  -  Azonosító  A leíró adat egyedi 

azonosítója 

 Generált  1 

 Dátum  Létrehozás  A közzétételi egység 

létrehozásának dátuma 

 A irományra vonatkozó leíró 

adat létrehozásának dátuma. 

 Generált  1 

   Módosítás  A leíró adat módosításának 

dátuma 

 Az az időpont, amikor az 

irományra vonatkozó leíró 

adat utoljára módosításra 

került. 

 Generált  1 

   Megőrzés  A közzétételi egység 

megőrzésének dátuma 

 Az iromány típusától 

függően a vonatkozó 

jogszabályokban 

meghatározott időtartam. 

 Kötelező  1 
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 Kapcsolat  Fordítása 

alapja 

 A hivatkozott dokumentum 

URL-je 

 Az irományt fordították le a 

hivatkozott dokumentumra. 

 Választható  n 

   Illeszkedés  A hivatkozott dokumentum 

URL-je 

 Jogharmonizációs céllal 

benyújtott irományok esetén a 

forrás URL-je. 

 Választható  n 

   Egyéb  A hivatkozott dokumentum 

URL-je 

 A jogszabálytervezet későbbi 

szövegállapotának (pl. a 

kihirdetett jogszabálynak) 

elérési helye. 

 Választható  n 

 Leírás  -  A dokumentum rövid leírása  A dokumentum tartalmának 

rövid leírása, (absztrakt, 

tartalomjegyzék, alcímek, 

szabad szöveg), egyéb 

kapcsolódó információ. 

 Választható  1 

III. A Magyar Közlönnyel és az ágazati vagy tárcaközlönyökkel összefüggésben közzéteendő közzétételi 

egységekre vonatkozó leíró adatok: 

 Leíró  

adat-elem 
 Minősítő  Tartalom, meghatározás  Magyarázat  Kötelező  Előfordul 

 Cím  -  A közlöny száma  A közlönyszámot azonosító 

teljes cím 

 Kötelező  1 

 Létrehozó  -  Az adatfelelős szerv neve  A közlönyszám 

létrehozásáért felelős szerv 

neve. 

 Kötelező  1 

 Kiadó  -  Az adatközlő szerv neve  A közlönyszám 

közzétételéért felelős szerv 

neve. 

 Kötelező  1 

 Típus  -  A dokumentum típusa  Választás a DC szerint 

meghatározott kategóriák 

közül. 

 Kötelező  1 

 Formátum  -  A dokumentum formátuma  A dokumentum fizikai 

megjelenésének formája. 

 Kötelező  1 

 Forrás  -  A közlöny URL-je  Az az URL cím, amelyen az 

adott közlönyszám elérhető (a 

közlönyről készített oldalhű 

digitális másolat linkje) 

 Kötelező  1 

 Dátum  Létrehozás  A közlöny megjelenésének 

dátuma 

   Kötelező  1 

 Leírás  -  A közlönyszám 

tartalomjegyzéke 

   Kötelező  1 

 Azonosító  -  Azonosító  A leíró adat egyedi 

azonosítója 

 Generált  1 

IV. Egyéb közzéteendő közzétételi egységre vonatkozó leíró adatok: 

 Leíró  

adat-elem 
 Minősítő  Tartalom, meghatározás  Magyarázat  Kötelező  Előfordulás 

 Cím  -  A közzétételi egység címe    Kötelező  1 

 Létrehozó  -  Az adatfelelős szerv neve  Az Infotv. 3. § 19. pontja 

szerint definiált szerv neve. 

 Kötelező  1 

 Kiadó  -  Az adatközlő szerv neve  Az Infotv. 3. § 20. pontja 

szerint definiált szerv neve. 

 Kötelező  1 

 Típus  -  A közzétételi egység típusa  Választás a DC szerint 

meghatározott kategóriák 

közül. 

 Választható  1 

 Formátum  -  A közzétételi egység 

formátuma 

 A közzétételi egység fizikai 

megjelenésének formája 

 Választható  1 

 Forrás  -  A közzétételi egység 

egyértelmű elérhetőségét 

biztosító URL 

 

 Az az URL cím, amelyen a 

dokumentum elérhető. 

 Kötelező  1 
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 Tárgy  

Kulcsszava

k 

 A közzétételi egység 

tartalmát leíró általános 

kifejezések 

   Kötelező  n 

   Lista típusa  A közzétételi lista típusát 

leíró kifejezések 

 A közzétételi lista típusának 

meghatározása az Infotv. 37. 

§-a alapján. 

 Kötelező  1 

   Egység 

megjelölése 

 A külön jogszabályban előírt 

közzétételi egység 

megjelölése 

   Választható  1 

 Nyelv  -  A közzétételi egység 

szövegének nyelve 

 ISO 639-2, illetve az MSZ 

3400-2001 által használt 

kódok. 

 Választható  1 

 Azonosító  -  Azonosító  A leíró adat egyedi 

azonosítója 

 Generált2  1 

 Dátum  Aktualitás  A közzétételi egység 

érvényességének kezdete 

 Az az időpont, amikortól a 

közzétételi egységben leírtak 

érvényesek. 

 Választható  1 

   Elérhető  A közzétételi egység 

elérhetőségének dátuma 

 Az az időpont, amikortól a 

kötelezően közzéteendő 

közadat az arra fenntartott 

internetes oldalról elérhető. 

 Választható  1 

   Frissítés  A közzétételi egység 

frissítésének gyakorisága 

 Az Infotv. melléklete 

„Frissítés” oszlopának 

megfelelően megadott listából 

választott elem. 

 Kötelező  1 

   Megőrzés  A közzétételi egység 

megőrzésének időtartama 

 Az Infotv. melléklete 

„Megőrzés” oszlopának 

megfelelően - az előző állapot 

megőrzésére vonatkozó - 

megadott listából választott 

elem. 

 Választható  1 

   Módosítás  A leíró adat módosításának 

dátuma 

 Az az időpont, amikor a 

közzétételi egységre 

vonatkozó leíró adat utoljára 

módosításra került 

 Generált  1 

 Kapcsolat  Korábbi 

állapot 

 A hivatkozott közzétételi 

egység URL-je 

 Hivatkozás az archívumba 

helyezett közzétételi 

egységhez közvetlenül 

kapcsolható - aktuális 

időállapotot megjelenítő - 

közzétételi egységre, 

amennyiben az Infotv. 

melléklete „Megőrzés” 

oszlopában archiválást ír elő 

 Kötelező  1 

   Következő 

állapot 

 A hivatkozott közzétételi 

egység URL-je 

 Hivatkozás a 

dokumentumhoz közvetlenül 

kapcsolható, a törvény 

melléklete szerint archívumba 

helyezett közzétételi 

egységre, amennyiben az 

Infotv. melléklete 

„Megőrzés” oszlopában 

archiválást ír elő 

 Kötelező  1 

   Hivatkozott  A hivatkozott közzétételi 

egység URL-je 

 A leírt közzétételi egységre 

hivatkozó, abból idéző vagy 

arra bármilyen más módon 

utaló közzétételi egység. 

 Választható  n 

   Hivatkozik  A hivatkozott közzétételi 

egység URL-je 

 A leírt közzétételi egység 

hivatkozik, idézettel vagy 

bármilyen más módon utal a 

hivatkozott közzétételi 

egységre. 

 Választható  n 

   Fordítása  A hivatkozott közzétételi 

egység URL-je 

 A leírt közzétételi egység 

fordítása a hivatkozott 

közzétételi egységnek. 

 Választható  1 
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   Fordítás 

alapja 

 A hivatkozott közzétételi 

egység URL-je 

 A leírt közzétételi egységet 

fordították le a hivatkozott 

közzétételi egységre. 

 Választható  n 

 Közre- 

működő 

 -  A közzétételi egység 

előállításában közreműködő 

szervezet megnevezése 

   Választható  n 

 Jogok  -  A jogok leírása  A közzétételi egységhez 

kapcsolódó jogok 

 Választható  1 

 Kiterjedés  Területi  A dokumentum tartalmának 

területi hatálya 

 Szabad szöveges területi 

lehatárolás (település, 

kistérség megye, stb.) 

 Választható  n 

 Leírás  -  A közzétételi egység rövid 

leírása 

 A közzétételi egység 

tartalmának rövid ismertetése, 

(absztrakt, tartalomjegyzék, 

alcímek, szabad szöveg) 

egyéb kapcsolódó információ. 

 Választható  1 

V. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény (a 

továbbiakban szerint ezen alpontban: Törvény) alapján közzéteendő jogszabálytervezetekre vonatkozó leíró 

adatok: 

 Leíró  

adat-elem 
 Minősítő  Tartalom, meghatározás  Magyarázat  Kötelező  Előfordulás 

 Cím  -  A közzétételi egység címe  A Törvény alapján definiált 

közzétételi egység címe. 

 Kötelező  1 

 Létrehozó  -  Az adatfelelős szerv neve  A közzétételi egység 

elkészítéséért felelős szerv 

megnevezése. 

 Kötelező  1 

 Kiadó  -  Az adatközlő szerv neve  A közzétételi egységet 

közzétevő szerv neve. 

 Kötelező  1 

 Típus  -  A közzétételi egység típusa  Választás a DC szerint 

meghatározott kategóriák 

közül. 

 Választható  1 

 Formátum  -  A közzétételi egység 

formátuma 

 A közzétételi egység fizikai 

megjelenésének formája. 

 Kötelező  1 

 Forrás  -  A dokumentum egyértelmű 

elérhetőségét biztosító URL 

 Az az URL cím, amelyen a 

dokumentum elérhető. 

 Kötelező  1 

 Tárgy  

Kulcsszava

k 

 A közzétételi egység 

tartalmát leíró általános 

kifejezések 

   Kötelező  1 

   Jogforrás 

típusa 

 A közzétételi egység típusát 

leíró kifejezések 

 A jogforrás típusa a 

jogalkotásról szóló tv. 

alapján, jogszabályalkotásra 

irányuló koncepció. 

 Kötelező  1 

   Szakasz  A közzétételi egység 

egyeztetési stádiuma 

 A jogszabálytervezet 

egyeztetési folyamata aktuális 

állapotának meghatározása. 

 Választható  1 

   Állapot  A közzétételi egység 

előkészítésének eredménye 

 Utalás a jogszabálytervezet 

előkészítésének, 

egyeztetésének eredményére. 

 Választható  1 

 Nyelv  -  A közzétételi egység 

szövegének nyelve 

 ISO 639-2, illetve az  

MSZ 3400-2001 által használt 

kódok. 

 Választható  1 

 Azonosító  -  Azonosító  A leíró adat egyedi 

azonosítója. 

 Generált  1 

 Dátum  Vélemé- 

nyezés 

 A közzétételi egység 

véleményezésének határnapja 

 Az az időpont, ameddig a 

leírt közzétételi egység 

véleményezésére a 

jogszabályok szerint 

lehetőség van. 

 Kötelező  1 

   Megőrzés  A közzétételi egység 

megőrzésének dátuma 

 A jogforrás típusától függően 

a vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott időtartam. 

 Választható  1 
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   Módosítás  A leíró adat módosításának 

dátuma 

 Az az időpont, amikor a 

közzétételi egységre 

vonatkozó leíró adat utoljára 

módosításra került. 

 Generált  1 

 Közre- 

működő 

 Előkészítő  Az előkészítéssel megbízott 

szerv, szervezeti egység neve 

 A jogforrás előkészítésével 

megbízott szerv, szervezeti 

egység megnevezése. 

 Választható  1 

   Társfelelős  A közzétételi egység 

elkészítésének társfelelős 

szervei 

 A jogforrás előkészítéséért 

felelős további szervek 

megnevezése. 

 Választható  1 

   Egyéb  Szakértőként közreműködő 

szerv neve 

 A jogforrás szakmai 

előkészítésében résztvevő 

tudományos, kutatói stb. 

szervek megnevezése. 

 Választható  1 

 Kapcsolat  Illeszkedés  A hivatkozott közzétételi 

egység URL-je 

 Jogharmonizációs céllal 

benyújtott indítványok esetén 

a forrás URL-je. 

 Választható  1 

   Az észre- 

vételek 

össze- 

foglalója 

 A hivatkozott közzétételi 

egység URL-je 

 Az elutasítás indokait 

tartalmazó összefoglaló 

[Törvény 11. § (1) bek.] 

 Választható  1 

   Egyéb  A hivatkozott közzétételi 

egység URL-je 

 A jogszabálytervezet korábbi 

vagy későbbi 

szövegállapotának (pl. a 

kihirdetett jogszabálynak) 

URL-je. 

 Választható  1 

   

Felhatalmaz

ó jogszabály 

 Valamely jogszabályi helyre 

való hivatkozás 

 A felhatalmazó jogszabályra 

való hivatkozás akár 

szövegesen, akár konkrét 

URL formájában 

 Választható  1 

 Leírás  -  A közzétételi egység rövid 

leírása 

 A közzétételi egység 

tartalmának rövid ismertetése, 

(absztrakt, tartalomjegyzék, 

alcímek, szabad szöveg) 

egyéb kapcsolódó információ. 

 Választható  1 

VI. Az Infotv. 1. melléklete szerint közzéteendő adatbázisokra és nyilvántartásokra vonatkozó leíró adatok 

 Leíró  

adat-elem 
 Minősítő  Tartalom, meghatározás  Magyarázat  Kötelező  Előfordulás 

 Cím  -  Az adatbázis, nyilvántartás 

hivatalos megnevezése 

 Megegyezik a nyilvántartást 

elrendelő jogszabályban 

rögzített címmel 

 Kötelező  1 

   Rövid cím  Az adatbázis, nyilvántartás 

rövid megnevezése 

 Megjelenítést segítő rövid 

tájékoztató cím 

 Kötelező  1 

 Létrehozó  -  Az adatok begyűjtéséért, 

karbantartásáért felelős szerv 

neve 

 Az a szervezet, mely a 

nyilvántartást elrendelő 

hatályos jogszabály, ill. amely 

SZMSZ-e szerint felelős az 

adatok begyűjtéséért, 

karbantartásáért 

 Kötelező  1 

   Felelős 

szerv címe 

 Az adatok begyűjtéséért, 

karbantartásáért felelős szerv 

cím 

 Hivatkozás a szerv honlapján 

elhelyezett elérhetőségi 

adatokra URL formájában 

 Kötelező  1 

   Szervezeti 

egység neve 

 Az adatok begyűjtéséért, 

karbantartásáért felelős 

szervezeti egység neve 

   Választható  1 

   Szervezeti 

egység 

elérése 

 Az adatok begyűjtéséért, 

karbantartásáért felelős 

szervezeti egység elérése 

 Hivatkozás a szerv honlapján 

elhelyezett, a szerv vezetőire 

mutató adatokra URL 

formájában 

 Választható  1 

 Formátum  -  Az adatbázis, nyilvántartás 

formátuma 

 Az adatállomány fizikai 

megjelenésének formája 

 Kötelező  1 

     Az alkalmazott  Infotv. 65. § (1) bekezdés i)  Kötelező  1 
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adatfeldolgozási technológia 

jellege 

pont 

 Forrás  -  A személyes adatokat nem 

tartalmazó adatbázis, 

nyilvántartás egyértelmű 

elérhetőségét biztosító URL 

 Az az URL, amelyen az 

adatállomány elérhető (file 

vagy online adatszolgáltatás 

hívás) 

 Kötelező  1 

 Tárgy  

Kulcsszava

k 

 Olyan szavak vagy 

kifejezések, amelyek az 

adatbázis, nyilvántartás 

tartalmának jelentős 

aspektusait írják le 

   Kötelező  n 

 Nyelv  -  Az adatbázis, nyilvántartás 

szövegének nyelve 

 ISO 639-2, illetve az  

MSZ 3400-2001 által használt 

kódok 

 Választható  1 

 Dátum  Létrehozás  Az adatbázis, nyilvántartás 

létrehozásának dátuma 

 ISO 8601 dátum- és 

időpontjelölés szabványos 

formátumai (a továbbiakban: 

W3CDTF) 

 Válaszható  1 

   Frissítés  Az adatbázis, nyilvántartás 

frissítésének gyakorisága 

 Listaelem  Kötelező  1 

   Időtartam  Az adatkezelés időtartama    Kötelező  1 

 Kapcsolat  

Felhatalmaz

ó jogszabály 

 Jogszabály, amely elrendeli 

az adatok nyilvántartását, 

karbantartását 

 A felhatalmazó jogszabályra 

való hivatkozás akár 

szövegesen, akár konkrét 

URL formájában, 

amennyiben van felhatalmazó 

jogszabály 

 Kötelező, 

amennyiben 

értelmezhet

ő 

 1 

   Kérdőív  A nyilvántartás kérdőíve  A nyilvántartás kérdőíve akár 

szövegesen, akár URL 

formájában, amennyiben van 

kérdőív 

 Kötelező, 

amennyiben 

értelmezhet

ő 

 n 

   Korábbi 

állapot 

 A hivatkozott adatállomány 

URL-je 

 Hivatkozás az archívumba 

helyezett adatállományhoz 

kapcsolható, aktuális állapotot 

megjelenítő adatállományra 

 Választható  1 

   Következő 

állapot 

 A hivatkozott adatállomány 

URL-je 

 Hivatkozás az archívumba 

helyezett adatállományra 

 Választható  1 

 Kiterjedés  A 

nyilvántartá

s földrajzi 

hatóköre 

 Az adatok által lefedett 

földrajzi terület leírása 

   Választható  n 

   A 

nyilvántartá

s által 

lefedett 

időszak 

kezdete 

 A nyilvántartás által lefedett 

időszak az az időszak, 

amelyre az adatok 

vonatkoznak 

 W3CDTF  Választható  1 

   A 

nyilvántartá

s által 

lefedett 

időszak 

vége 

 A nyilvántartás által lefedett 

időszak az az időszak, 

amelyre az adatok 

vonatkoznak 

 W3CDTF  Válaszható  1 

   Érintettek 

köre 

 A nyilvántartás által lefedett 

érintetti kör 

 Infotv. 65. § (1) bekezdés c) 

pont (amennyiben az a 

nyilvántartás vonatkozásában 

értelmezhető) 

 Kötelező, 

amennyiben 

értelmezhet

ő 

 1 

 Leírás    A nyilvántartás témaköreit, 

célját, természetét, tartalmát, 

illetve főbb lefedett témáinak 

speciális jellemzőit összegző 

leírás 

 

   Kötelező  n 
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   Változók 

leírása 

 Táblázat változóinak 

felsorolása pontosvesszővel 

elválasztva 

 Szövegesen, a táblázat 

fejléce 

 Kötelező  1 

   Az adat- 

továbbításra 

vonatkozó 

adatok 

 A továbbított adatok fajtáját, 

címzettjét és a továbbítás 

jogalapját, ideértve a 

harmadik országokba 

irányuló adattovábbításokat. 

 Infotv. 65. § (1) bekezdés g) 

pont 

 Kötelező  1 
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14. 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 szóló 2009. évi LIII. törvény 
 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel 

felhatalmazást ad 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 (a továbbiakban: 

Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére. 

2. § Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e 

törvénnyel kihirdeti. 

3. § A Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű 

szövege és annak hivatalos magyar nyelvű 

fordítása a következő: 

„Jegyzőkönyv a szennyezőanyag-

kibocsátási és -szállítási 

nyilvántartásokról 

E jegyzőkönyv részes felei, 

emlékeztetve az 1998. évi a környezeti 

ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a 

nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő 

részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog 

biztosításáról szóló egyezmény (az Aarhusi 

Egyezmény) 5. cikke (9) bekezdésére és 10. cikke 

(2) bekezdésére, 

felismerve, hogy a szennyezőanyag-kibocsátási 

és -szállítási nyilvántartások fontos mechanizmust 

jelentenek a vállalatok felelősségre 

vonhatóságának fokozása, a szennyezés 

csökkentése és a fenntartható fejlődés 

előmozdítása szempontjából az Aarhusi 

Egyezmény részes feleinek első találkozóján 

elfogadott luccai nyilatkozatban megállapítottak 

szerint, 

tekintettel az 1992. évi a környezetről és a 

fejlődésről szóló riói nyilatkozat 10. alapelvére, 

tekintettel ugyancsak az Egyesült Nemzetek 

1992. évi, a környezetről és a fejlődésről szóló 

konferenciáján elfogadott alapelvekre és 

kötelezettségvállalásokra, különösen az „Agenda 

21” 19. fejezetének rendelkezéseire, 

tudomásul véve az „Agenda 21” További 

Alkalmazásának Programját, amely az Egyesült 

Nemzetek Közgyűlésének tizenkilencedik 

rendkívüli ülésén került elfogadásra 1997-ben, és 

amely felhív - többek között - a nemzeti 

kapacitások és képességek növelésére az 

információgyűjtés, feldolgozás és terjesztés 

tekintetében, annak érdekében, hogy lehetővé 

váljon a nyilvános hozzáférés a környezeti 

kérdésekre vonatkozó információkhoz a megfelelő 

eszközökön keresztül, 

tekintettel a 2002. évi Fenntartható Fejlődési 

Világ-csúcstalálkozó végrehajtási tervére, amely 

szorgalmazza a koherens, integrált információ 

kialakítását a kémiai anyagokról, mint például a 

nemzeti szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási 

nyilvántartásokon keresztül, 

figyelembe véve a kémiai biztonsággal 

foglalkozó kormányközi fórum munkáját, 

különösen a 2000. évi, a kémiai biztonságról szóló 

bahiai nyilatkozatot, a 2000. év utáni cselekvési 

prioritásokat és a szennyezőanyag-kibocsátási és -

szállítási nyilvántartási/emissziós jegyzék 

akciótervet, 

figyelembe véve ugyancsak a kémiai anyagok 

megfelelő kezelésének szervezetek közötti 

programja keretében végzett tevékenységeket, 

figyelembe véve továbbá a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

munkáját, különösen a szennyezőanyag-

kibocsátási és -szállítási nyilvántartások 

alkalmazásáról szóló tanácsi ajánlását, amelyben a 

Tanács felhívja a tagországokat, hogy hozzák létre 

és tegyék nyilvánosan elérhetővé a nemzeti 

szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási 

nyilvántartásokat, 

azzal a kívánsággal, hogy egy olyan 

mechanizmust biztosítsanak, amely hozzájárul a 

jelenlegi és a jövőbeni generációk minden 

tagjának azon jogához, hogy egészségének és 

jólétének megfelelő környezetben éljen, a 

nyilvánosan hozzáférhető környezeti információs 

rendszerek kifejlesztésének biztosításán keresztül, 

azzal a kívánsággal is, hogy biztosítsák, hogy az 

ilyen rendszerek kifejlesztésénél figyelembe 

veszik a fenntartható fejlődéshez hozzájáruló 

elveket, úgymint az 1992. évi, a környezetről és a 
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fejlődésről szóló riói nyilatkozat 15. alapelvében 

meghatározott elővigyázatossági megközelítést, 

felismerve az összefüggést a megfelelő 

környezeti információs rendszerek és az Aarhusi 

Egyezményben foglalt jogok gyakorlása között, 

megállapítva az együttműködés szükségességét 

a szennyező anyagokra és hulladékokra vonatkozó 

más nemzetközi kezdeményezésekkel, beleértve a 

2001. évi, a környezetben tartósan megmaradó 

szerves szennyező anyagokról szóló stockholmi 

egyezményt és az 1989. évi, a veszélyes 

hulladékok határon keresztüli szállításának 

ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló bázeli 

egyezményt, 

felismerve, hogy az ipari üzemek 

üzemeltetéséből és egyéb forrásokból származó 

szennyezés és hulladék mennyiségének 

minimalizálására irányuló integrált megközelítés 

célkitűzéseinek magas szintű védelmet kell 

biztosítaniuk a környezet egésze számára, a 

fenntartható és környezetileg megfelelő fejlődés 

felé kell vinniük, és védeniük kell a jelenlegi és a 

jövőbeni generációk egészségét, 

meggyőződve a szennyezőanyag-kibocsátási és 

-szállítási nyilvántartások - mint a környezeti 

teljesítmény javítása előmozdítására, és a 

közösségekbe kibocsátott, valamint az azokba és 

az azokon keresztül szállított szennyező 

anyagokra vonatkozó információkhoz való 

nyilvános hozzáférés biztosítására szolgáló, 

valamint a kormányzatok által a trendek nyomon 

követésére, a szennyezés csökkentésében elért 

előrehaladás bemutatására, bizonyos nemzetközi 

megállapodásoknak való megfelelés ellenőrzésére, 

a prioritások meghatározására és a környezeti 

politikákon és programokon keresztül elért 

előrehaladás értékelésére használt 

költséghatékony eszközök - értékéről, 

azzal a hittel, hogy a szennyezőanyag-

kibocsátási és -szállítási nyilvántartások 

kézzelfogható előnyöket hozhatnak az ipar 

számára a szennyező anyagok javított kezelése 

révén, 

megállapítva a szennyezőanyag-kibocsátási és -

szállítási nyilvántartások adatainak az 

egészségügyi, környezeti, demográfiai, gazdasági 

és egyéb típusú vonatkozó információkkal 

kombináltan, a potenciális problémák jobb 

megértése, a kényes pontok azonosítása, megelőző 

és kockázatcsökkentő intézkedések megtétele, 

valamint a környezetgazdálkodási prioritások 

meghatározása céljából történő felhasználásának 

lehetőségeit, 

felismerve az azonosított vagy azonosítható 

természetes személyek magánélete védelmének 

jelentőségét a szennyezőanyag-kibocsátási és -

szállítási nyilvántartásoknak bejelentett 

információk feldolgozása során az 

adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó 

nemzetközi szabványoknak megfelelően, 

felismerve ugyancsak a jelentőségét a 

nemzetközileg kompatibilis szennyezőanyag-

kibocsátási és - szállítási nyilvántartási rendszerek 

kifejlesztésének az adatok 

összehasonlíthatóságának növelése érdekében, 

megállapítva, hogy az Egyesült Nemzetek 

Európai Gazdasági Bizottságának sok tagállama, 

az Európai Közösség és az Észak-Amerikai 

Szabadkereskedelmi Megállapodás részes felei 

tesznek azért, hogy különböző forrásokból 

adatokat gyűjtsenek a szennyezőanyag-

kibocsátásokról és -szállításokról, és hogy ezeket 

az adatokat nyilvánosan elérhetővé tegyék, és 

felismerve különösen, hogy ezen a területen 

bizonyos országok hosszú és értékes tapasztalattal 

rendelkeznek, 

figyelembe véve a létező kibocsátási 

nyilvántartásokban alkalmazott eltérő 

megközelítési módokat és az ismétlések 

elkerülésének szükségességét, és így felismerve, 

hogy bizonyos fokú rugalmasságra van szükség, 

sürgetve a nemzeti szennyezőanyag-kibocsátási 

és -szállítási nyilvántartások progresszív 

kialakítását, 

sürgetve a kapcsolat megteremtését a nemzeti 

szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási 

nyilvántartások és a nyilvános érdeklődésre 

számot tartó egyéb kibocsátásokra vonatkozó 

információs rendszerek között, 

megállapodtak a következőkben: 

1. cikk 

Célkitűzés 

E jegyzőkönyv célkitűzése az információkhoz 

való nyilvános hozzáférés növelése a koherens, 

integrált, országos szennyezőanyag-kibocsátási és 

-szállítási nyilvántartásoknak (PRTR-eknek) az e 

jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelően 

történő létrehozása révén, ami elősegítheti a 

nyilvánosság környezetvédelemmel kapcsolatos 

döntéshozatalban való részvételét, valamint 

hozzájárulhat a környezetszennyezés 

megelőzéséhez és csökkentéséhez. 

2. cikk 
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Fogalommeghatározások 

E jegyzőkönyv alkalmazásában: 

1. „fél”: ha a szöveg másként nem jelzi, egy 

állam vagy egy - a 24. cikkben említett - 

regionális gazdasági integrációs szervezet, amely 

a jegyzőkönyvet magára nézve kötelezően 

elfogadta, és amely vonatkozásában a 

jegyzőkönyv hatályos; 

2. „egyezmény”: a környezeti ügyekben az 

információhoz való hozzáférésről, a 

nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő 

részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog 

biztosításáról szóló egyezmény, kelt Aarhusban, 

Dániában, 1998. június 25-én; 

3. „nyilvánosság”: egy vagy több természetes 

vagy jogi személy, és - a nemzeti jogszabályokkal 

vagy gyakorlattal összhangban - azok társulásai, 

szervezetei vagy csoportjai; 

4. „üzem”: ugyanazon a telephelyen vagy 

szomszédos telephelyeken lévő egy vagy több 

létesítmény, amelyeket ugyanaz a természetes 

vagy jogi személy tulajdonol vagy üzemeltet; 

5. „illetékes hatóság”: a nemzeti hatóság vagy 

hatóságok, vagy bármely más - az adott fél által a 

nemzeti szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási 

nyilvántartási rendszer kezelésére kijelölt - 

illetékes szerv vagy szervek; 

6. „szennyező anyag”: valamely anyag vagy 

anyagok egy csoportja, amely káros lehet a 

környezetre vagy az emberi egészségre 

tulajdonságai és a környezetbe történő kijutása 

következtében; 

7. „kibocsátás”: a szennyező anyagok 

környezetbe történő kijutása valamilyen - akár 

szándékos akár balesetből származó, akár 

rutinszerű akár nem rutinszerű - emberi 

tevékenység eredményeképpen, beleértve a 

kiömlést, kisugárzást, bevezetést, visszasajtolást, 

elhelyezést vagy lerakást, akár végső 

szennyvíztisztítással nem rendelkező csatorna 

hálózaton keresztül; 

8. „elszállítás a telephelyről”: az 

ártalmatlanításra vagy hasznosításra szánt 

hulladéknak és a szennyvíztisztításra szánt 

szennyvízben lévő szennyező anyagoknak az 

üzem határán túlra történő szállítása; 

9. „diffúz források”: sok kisebb vagy elszórt 

forrás, amelyekből a szennyező anyagok a földtani 

közegbe, a levegőbe vagy a vízbe kerülhetnek 

kibocsátásra, amelyek e környezeti elemekre 

gyakorolt együttes hatása jelentős lehet, és 

amelyek esetében nem praktikus a jelentések 

begyűjtése egyedileg minden egyes forrásból; 

10. a „nemzeti” és az „országos” kifejezés - 

azon felek jegyzőkönyv szerinti 

kötelezettségeinek vonatkozásában, amelyek 

regionális gazdasági integrációs szervezetek - a 

szóban forgó régióra vonatkozik, eltérő jelzés 

hiányában; 

11. „hulladék”: olyan anyagok vagy tárgyak, 

amelyeket: 

a) ártalmatlanítottak vagy hasznosítottak; 

b) ártalmatlanításra vagy hasznosításra szánnak; 

vagy 

c) ártalmatlanításukat vagy hasznosításukat a 

nemzeti jogszabályok előírják; 

12. „veszélyes hulladék”: a nemzeti 

jogszabályok által veszélyesként meghatározott 

hulladék; 

13. „egyéb hulladék”: hulladék, amely nem 

veszélyes hulladék; 

14. „szennyvíz”: a nemzeti jog szabályozása alá 

eső anyagokat vagy tárgyakat tartalmazó használt 

víz. 

3. cikk 

Általános rendelkezések 

(1) Mindegyik fél megteszi a szükséges 

jogalkotási, szabályozási és egyéb intézkedéseket, 

és a megfelelő végrehajtási intézkedéseket, e 

jegyzőkönyv intézkedései alkalmazása céljából. 

(2) E jegyzőkönyv rendelkezései nem 

befolyásolják valamely fél azon jogát, hogy az e 

jegyzőkönyv által előírtnál átfogóbb vagy a 

nyilvánosság számára jobban hozzáférhető 

szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási 

nyilvántartást tartson fenn vagy vezessen be. 

(3) Mindegyik fél megteszi a szükséges 

intézkedéseket annak megkövetelése érdekében, 

hogy egy üzem alkalmazottait és a nyilvánosság 

tagjait, akik bejelentik az e jegyzőkönyvet 

végrehajtó nemzeti jogszabályoknak az üzem által 

történő megszegését a közhatóságoknak, ne 

sújtsák büntetéssel, ne háborgassák vagy 

zaklassák az üzem vagy a közhatóságok által a 

jogsértés bejelentésére irányuló cselekedeteik 

miatt. 

(4) E jegyzőkönyv végrehajtása során 

mindegyik fél számára az 1992. évi, a 

környezetről és a fejlődésről szóló riói nyilatkozat 

15. alapelvében meghatározott elővigyázatossági 

megközelítés az irányadó. 
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(5) A jelentéstétel ismétlődéseinek csökkentése 

érdekében a szennyezőanyag-kibocsátási és -

szállítási nyilvántartási rendszereket a 

keresztülvihető mértékig integrálni lehet a 

meglévő információforrásokkal, úgymint az 

engedélyeztetéshez vagy a működési 

engedélyekhez kapcsolódó jelentéstételi 

mechanizmusokkal. 

(6) A felek törekszenek a nemzeti 

szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási 

nyilvántartások közötti konvergencia elérésére. 

4. cikk 

A szennyezőanyag-kibocsátási és -

szállítási nyilvántartási rendszer alapvető 

elemei 

E jegyzőkönyvnek megfelelően mindegyik fél 

létrehoz és fenntart egy nyilvánosan hozzáférhető 

nemzeti szennyezőanyagkibocsátási és -szállítási 

nyilvántartást, amely: 

a) üzemspecifikus a pontszerű forrásokra 

vonatkozó jelentések tekintetében; 

b) biztosítja a jelentéstételt a diffúz források 

vonatkozásában; 

c) szennyezőanyag-specifikus vagy hulladék-

specifikus, ahogy megfelelő; 

d) több közegre vonatkozik, különbséget téve a 

levegőbe, a talajba és a vízbe történő kibocsátás 

között; 

e) tartalmazza a szállítással kapcsolatos 

információkat; 

f) időszakos, kötelező jelentéstételen alapul; 

g) szabványosított és aktuális adatokat, 

korlátozott számú szabványosított jelentéstételi 

küszöböt és korlátozott rendelkezéseket - ha 

vannak egyáltalán - tartalmaz a bizalmasság 

érdekében; 

h) koherens, felhasználóbarátra tervezett és 

nyilvánosan hozzáférhető, beleértve az 

elektronikus formában történő hozzáférést is; 

i) lehetővé teszi a kialakításában és 

módosításában való nyilvános részvételt; és 

j) az illetékes hatóság által fenntartott 

strukturált, számítógépes adatbázis vagy több 

összekapcsolt adatbázis. 

5. cikk 

Tervezés és felépítés 

(1) Mindegyik fél biztosítja, hogy a 4. cikkben 

említett nyilvántartásban tárolt adatok összesített 

és nem összesített formában egyaránt 

szerepeljenek, annak érdekében, hogy a 

kibocsátások és a szállítások visszakereshetők és 

azonosíthatók legyenek az alábbiak szerint: 

a) üzem és annak földrajzi elhelyezkedése; 

b) tevékenység; 

c) tulajdonos vagy üzemeltető, és - ahogy 

megfelelő - vállalat; 

d) szennyező anyag vagy hulladék, ahogy 

megfelelő; 

e) az egyes környezeti közegek, amelyekbe a 

szennyező anyag kibocsátásra kerül; és 

f) a 7. cikk (5) bekezdésében meghatározottak 

szerint a szállítás célállomása és - amennyiben 

megfelelő - hulladék esetében az ártalmatlanítási 

vagy hasznosítási művelet. 

(2) Mindegyik fél biztosítja azt is, hogy az 

adatok visszakereshetők és azonosíthatók 

legyenek a nyilvántartásban szereplő diffúz 

források szerint. 

(3) Mindegyik fél a jövőbeni bővítési 

lehetőségének figyelembevételével tervezi meg a 

nyilvántartását, valamint úgy, hogy legalább tíz 

jelentéstételi évre visszamenőleg biztosítva legyen 

a jelentett adatok nyilvános hozzáférése. 

(4) A nyilvántartás úgy kerül megtervezésre, 

hogy a nyilvánosság számára a lehető 

legkönnyebb legyen ahhoz elektronikus úton - 

például interneten - keresztül hozzáférni. A 

tervezésnek lehetővé kell tennie, hogy normál 

működési feltételek mellett a nyilvántartásban 

tárolt információk elektronikus úton folyamatosan 

és azonnal rendelkezésre álljanak. 

(5) Mindegyik félnek meg kell adnia a 

nyilvántartásában a vonatkozó, létező, 

nyilvánosan hozzáférhető, környezetvédelmi 

tárgyú adatbázisaival való kapcsolatot biztosító 

hivatkozásokat. 

(6) Mindegyik fél megadja a nyilvántartásában a 

jegyzőkönyv más részes felei és - amennyiben 

kivitelezhető - egyéb országok szennyezőanyag-

kibocsátási és -szállítási nyilvántartásaival való 

kapcsolatot biztosító hivatkozásokat. 

6. cikk 

A nyilvántartás hatóköre 

(1) Mindegyik fél biztosítja, hogy nyilvántartása 

információkat tartalmaz az alábbiakról: 

a) a 7. cikk (2) bekezdése szerint jelentésköteles 

szennyezőanyag-kibocsátások; 

b) a 7. cikk (2) bekezdése szerint jelentésköteles 

telephelyről történő elszállítások; és 
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c) a 7. cikk (4) bekezdése szerint jelentésköteles 

szennyezőanyag-kibocsátások diffúz forrásokból. 

(2) A nemzeti szennyezőanyag-kibocsátási és -

szállítási nyilvántartások kialakítása és e 

jegyzőkönyv alkalmazása során szerzett 

tapasztalatok felmérése után, és a vonatkozó 

nemzetközi folyamatok figyelembevételével, a 

felek találkozója áttekinti az e jegyzőkönyv 

szerinti jelentéstételi kötelezettségeket, és azok 

továbbfejlesztése szempontjából mérlegeli az 

alábbi kérdéseket: 

a) az I. mellékletben meghatározott 

tevékenységek felülvizsgálata; 

b) a II. mellékletben meghatározott szennyező 

anyagok felülvizsgálata; 

c) az I. és II. mellékletben feltüntetett küszöbök 

felülvizsgálata; és 

d) egyéb vonatkozó szempontok bevonása, mint 

például a telephelyen belüli szállításokra, tárolásra 

vonatkozó információk, a diffúz forrásokra 

vonatkozó jelentéstételi kötelezettségek 

meghatározása vagy a szennyező anyagok e 

jegyzőkönyvbe történő felvételére vonatkozó 

kritériumok megállapítása. 

7. cikk 

Jelentéstételi követelmények 

(1) Mindegyik fél vagy: 

a) megköveteli a joghatósága alá tartozó minden 

egyes olyan üzem tulajdonosától vagy 

üzemeltetőjétől, amely egy vagy több, az I. 

mellékletben meghatározott tevékenységet végez 

az I. melléklet 1. oszlopában meghatározott 

vonatkozó kapacitásküszöbön felül, és: 

(i) a II. melléklet 1. oszlopában meghatározott 

vonatkozó 

küszöbértékeket meghaladó mennyiségben 

bocsát ki valamely, a II. mellékletben 

meghatározott szennyező anyagot; 

(ii) a II. melléklet 2. oszlopában meghatározott 

vonatkozó küszöbértékeket meghaladó 

mennyiségben szállít telephelyen kívülre 

valamely, a II. mellékletben meghatározott 

szennyező anyagot, amennyiben a fél a 

szállításokra vonatkozóan a szennyezőanyag-

specifikus jelentéstételt választotta az (5) 

bekezdés d) pontja szerint; 

(iii) évente 2 tonnát meghaladó mennyiségű 

veszélyes hulladékot vagy 2000 tonnát meghaladó 

egyéb hulladékot szállít telephelyen kívülre, 

amennyiben a fél a szállításokra vonatkozóan a 

hulladékspecifikus jelentéstételt választotta az (5) 

bekezdés d) pontja szerint; vagy 

(iv) a II. melléklet 1.b. oszlopában 

meghatározott vonatkozó küszöbértékeket 

meghaladó mennyiségben szállít telephelyen 

kívülre szennyvízkezelésre szánt szennyvízben 

valamely - a II. mellékletben meghatározott - 

szennyező anyagot, hogy eleget tegyen az arra a 

tulajdonosra vagy üzemeltetőre vonatkozóan a (2) 

bekezdésnek megfelelően előírt 

kötelezettségeknek; vagy 

b) megköveteli a joghatósága alá tartozó minden 

egyes olyan üzem tulajdonosától vagy 

üzemeltetőjétől, amely egy vagy több, az I. 

mellékletben meghatározott tevékenységet végez 

az I. melléklet 2. oszlopában meghatározott 

alkalmazotti létszám-küszöbön vagy afelett, és 

gyárt, feldolgoz vagy felhasznál valamely, a II. 

mellékletben meghatározott szennyező anyagot a 

II. melléklet 3. oszlopában meghatározott 

vonatkozó küszöbértékeket meghaladó 

mennyiségben, hogy eleget tegyen az arra a 

tulajdonosra vagy üzemeltetőre vonatkozóan a (2) 

bekezdésnek megfelelően előírt 

kötelezettségeknek. 

(2) Mindegyik fél megköveteli az (1) 

bekezdésben említett üzem tulajdonosától vagy 

üzemeltetőjétől, hogy benyújtsa az (5) és (6) 

bekezdésben meghatározott információkat az 

azokban foglalt követelményeknek megfelelően 

azon szennyező anyagokra és hulladékokra 

vonatkozóan, melyek tekintetében a 

küszöbértékeket túllépték. 

(3) E jegyzőkönyv célkitűzésének elérése 

érdekében, az egyes felek eldönthetik, hogy egy 

adott szennyező anyag vonatkozásában a 

kibocsátásküszöböt vagy a gyártási, feldolgozási 

vagy felhasználási küszöböt alkalmazzák, feltéve, 

hogy ezzel növelik a kibocsátásokra vagy a 

szállításokra vonatkozóan a nyilvántartásukban 

rendelkezésre álló releváns információ 

mennyiségét. 

(4) Mindegyik fél biztosítja, hogy a (7) és (8) 

bekezdésben meghatározott diffúz forrásokból 

származó szennyezőanyag-kibocsátásokra 

vonatkozó információkat a nyilvántartásába 

történő felvételük céljából az illetékes hatósága 

összegyűjtse, vagy kijelöl egy vagy több 

közhatóságot vagy illetékes szervet az 

összegyűjtésükre. 

(5) Mindegyik fél megköveteli a (2) bekezdés 

szerint jelentéstételre kötelezett üzemek 

tulajdonosaitól vagy üzemeltetőitől, hogy 
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megadják és benyújtsák az alábbi információkat 

az illetékes hatóságának üzemspecifikus alapon: 

a) a jelentést tevő üzem megnevezése, címe, 

földrajzi elhelyezkedése és a tevékenysége vagy 

tevékenységei, és a tulajdonos vagy üzemeltető, és 

- ahogy megfelelő - a vállalat megnevezése; 

b) mindegyik - a (2) bekezdés szerint 

jelentésköteles - szennyezőanyag megnevezése és 

numerikus azonosítója; 

c) mindegyik - a (2) bekezdés szerint 

jelentésköteles - szennyezőanyagnak a üzemből a 

környezetbe kibocsátott mennyisége a 

jelentéstételi évben, mind összesítve, mind 

lebontva levegőbe, vízbe vagy talajba - beleértve a 

föld alatti befecskendezést - történő kibocsátásra; 

d) vagy: 

(i) mindegyik - a (2) bekezdés szerint 

jelentésköteles - szennyezőanyagnak a 

telephelyről elszállított mennyisége a jelentéstételi 

évben, megkülönböztetve az ártalmatlanításra és a 

hasznosításra elszállított mennyiségeket, és a 

szállítmányokat befogadó üzem megnevezése és 

címe; vagy 

(ii) a (2) bekezdés szerint jelentésköteles 

hulladéknak a telephelyről elszállított mennyisége 

a jelentéstételi évben, megkülönböztetve a 

veszélyes hulladékot és az egyéb hulladékot, 

bármely hasznosítási vagy ártalmatlanítási 

művelet esetében „R”-rel, illetve „D”-vel jelezve, 

hogy a hulladékot hasznosításra vagy 

ártalmatlanításra szánják-e a III. mellékletnek 

megfelelően, valamint veszélyes hulladék határon 

át történő szállítása esetén a hulladék 

ártalmatlanítójának vagy hasznosítójának és a 

szállítmányt befogadó tényleges ártalmatlanítási 

vagy hasznosítási telephely megnevezése és címe; 

e) mindegyik szennyvízben lévő - a (2) 

bekezdés szerint jelentésköteles - 

szennyezőanyagnak a telephelyről elszállított 

mennyisége a jelentéstételi évben; és 

f) a c)-e) albekezdésben említett információknak 

a 9. cikk (2) bekezdése szerint történő 

beszerzésénél felhasznált módszertan típusa, 

feltüntetve, hogy az információk mérésekre, 

számításokra vagy becslésre vannak alapozva. 

(6) Az (5) bekezdés c)-e) albekezdésében 

említett információk magukban foglalják a 

mindennapi tevékenységekből és a rendkívüli 

eseményekből fakadó kibocsátásokra és 

szállításokra vonatkozó információkat. 

(7) Mindegyik fél megjeleníti a 

nyilvántartásában, megfelelő térbeli bontásban, a 

diffúz forrásokból származó szennyezőanyag-

kibocsátásokra vonatkozó információkat, amelyek 

esetében az adott fél állapítja meg, hogy az 

adatokat a vonatkozó hatóságok gyűjtik össze, és 

azok gyakorlatilag felvehetők a nyilvántartásba. 

Amennyiben az adott fél azt állapítja meg, hogy 

ilyen adatok nincsenek, akkor intézkedéseket hoz 

a vonatkozó szennyezőanyagok diffúz forrásokból 

származó kibocsátásaira vonatkozó jelentéstétel 

kezdeményezésére a nemzeti prioritásaival 

összhangban. 

(8) A (7) bekezdésben említett információk 

magukban foglalják az információk beszerzésénél 

felhasznált módszertan típusát. 

8. cikk 

Jelentéstételi ciklus 

(1) Mindegyik fél biztosítja, hogy az 

információk, amelyeket a nyilvántartásának 

tartalmaznia kell, nyilvánosan hozzáférhetők, 

összeállításuk és bemutatásuk a nyilvántartásban 

naptári évek szerint történik. A jelentéstételi év az 

a naptári év, amelyre az adott információ 

vonatkozik. Mindegyik fél esetében az első 

jelentéstételi év a jegyzőkönyvnek az adott fél 

esetében történő hatálybalépését követő naptári 

év. A 7. cikk szerint előírt jelentéstételre évente 

kerül sor. A második jelentéstételi év azonban 

lehet az első jelentéstételi évet követő második 

naptári év. 

(2) Mindegyik fél, amely nem regionális 

gazdasági integrációs szervezet, biztosítja, hogy 

az információk az egyes jelentéstételi évek végétől 

számított tizenöt hónapon belül bekerüljenek a 

nyilvántartásába. Az első jelentéstételi évre 

vonatkozó információk azonban a szóban forgó 

jelentéstételi év végétől számított két éven belül 

kerülnek be a nyilvántartásába. 

(3) Mindegyik fél, amely regionális gazdasági 

integrációs szervezet, biztosítja, hogy az adott 

jelentéstételi évre vonatkozó információk 

bekerüljenek a nyilvántartásába hat hónappal 

azután, hogy a feleknek, amelyek nem regionális 

gazdasági integrációs szervezetek, ezt meg kell 

tenniük. 

9. cikk 

Adatgyűjtés és nyilvántartásba vétel 

(1) Mindegyik fél megköveteli a 7. cikk 

jelentéstételi követelményei alá tartozó üzemek 

tulajdonosaitól vagy üzemeltetőitől, hogy 

összegyűjtsék - az alábbi (2) bekezdéssel 
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összhangban és megfelelő gyakorisággal - a 

üzemnek a 7. cikk szerinti jelentéstétel alá tartozó 

kibocsátásai és telephelyen kívülre történő 

szállításai meghatározásához szükséges adatokat, 

és hogy azon adatok dokumentációját, amelyekből 

a jelentésben foglalt információk származtak, az 

illetékes hatóságok számára rendelkezésre tartsák 

öt éven keresztül, a vonatkozó jelentéstételi év 

végétől számítva. E dokumentáció leírja az 

adatgyűjtésnél felhasznált módszertant is. 

(2) Mindegyik fél megköveteli a 7. cikk szerinti 

jelentéstétel alá tartozó üzemek tulajdonosaitól 

vagy üzemeltetőitől, hogy a rendelkezésre álló 

legjobb információkat használják fel, melyek 

magukban foglalhatnak monitoring adatokat, 

emissziós tényezőket, tömegegyensúly-

egyenleteket, közvetett monitoringot vagy egyéb 

számításokat, műszaki szakvéleményeket és egyéb 

módszereket. Adott esetben ezt a nemzetközileg 

elfogadott módszereknek megfelelően kell 

elvégezni. 

10. cikk 

Minőségfelmérés 

(1) Mindegyik fél megköveteli a 7. cikk (1) 

bekezdése szerinti jelentéstételi követelmények 

alá tartozó üzemek tulajdonosaitól vagy 

üzemeltetőitől, hogy biztosítsák az általuk 

jelentett információk minőségét. 

(2) Mindegyik fél biztosítja, hogy a 

nyilvántartásukban szereplő adatok az illetékes 

hatóság általi minőségfelmérés alá esnek, különös 

tekintettel a teljességükre, következetességükre és 

hitelességükre, figyelembe véve minden olyan 

útmutatást, melyek a felek találkozója által 

kerülhetnek kidolgozásra. 

11. cikk 

Nyilvános hozzáférés az információhoz 

(1) Mindegyik fél biztosítja a nyilvános 

hozzáférést a szennyezőanyag-kibocsátási és -

szállítási nyilvántartásában szereplő 

információkhoz, az érdeklődés kinyilvánításának 

szükségessége nélkül, és e jegyzőkönyv 

rendelkezéseinek megfelelően, elsősorban annak 

biztosítása révén, hogy a nyilvántartása 

gondoskodik a nyilvános telekommunikációs 

hálózatokon keresztül történő közvetlen 

elektronikus hozzáférésről. 

(2) Amennyiben a nyilvántartásában szereplő 

információkhoz nyilvánosan nem lehet könnyen 

hozzáférni közvetlen elektronikus úton, 

mindegyik fél biztosítja, hogy az illetékes 

hatósága kérésre kiszolgáltatja az adott 

információt bármilyen egyéb hatékony módon, a 

lehető leghamarabb, és legkésőbb a kérelem 

benyújtásától számított egy hónapon belül. 

(3) A (4) bekezdésre is figyelemmel, mindegyik 

fél biztosítja, hogy a nyilvántartásában szereplő 

információkhoz való térítésmentes hozzáférést. 

(4) Mindegyik fél engedélyezheti, hogy az 

illetékes hatósága a (2) bekezdésben említett 

specifikus információ reprodukálásáért és 

postázásáért díjat számoljon fel, de az ilyen díj 

nem haladja meg az indokolt összeget. 

(5) Amennyiben a nyilvántartásában szereplő 

információkhoz nyilvánosan nem lehet könnyen 

hozzáférni közvetlen elektronikus úton, 

mindegyik fél lehetővé teszi a nyilvántartásához 

való elektronikus hozzáférést nyilvánosan 

hozzáférhető helyszíneken, például 

közkönyvtárakban, önkormányzatok hivatalaiban 

vagy egyéb megfelelő helyeken. 

12. cikk 

Bizalmasság 

(1) Mindegyik fél felhatalmazhatja az illetékes 

hatóságot, hogy bizalmasan kezelje a 

nyilvántartásban szereplő információkat, 

amennyiben azok nyilvánosságra hozatala 

kedvezőtlenül befolyásolná: 

a) a nemzetközi kapcsolatokat, az ország 

védelmét vagy a közbiztonságot; 

b) az igazságszolgáltatás menetét, valamely 

személy igazságos tárgyaláshoz való jogát, 

valamely közhatóság azon jogát, hogy bűnvádi 

vagy fegyelmi vizsgálatot folytasson le; 

c) a kereskedelmi és ipari információk 

bizalmasságát, amennyiben az ilyen bizalmasságot 

törvény védi a jogos gazdasági érdekek 

védelmezése céljából; 

d) a szellemi tulajdonjogokat; vagy 

e) egy természetes személyre vonatkozó 

személyes adatok és/vagy akták bizalmasságát, ha 

az adott személy nem járult hozzá az információk 

nyilvánosságra hozatalához, amennyiben az ilyen 

bizalmasságot biztosítja a nemzeti jog. 

A bizalmasság előbbiekben említett okai 

korlátozó módon kerülnek értelmezésre, 

figyelembe véve a nyilvánosságra hozatallal 
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szolgált közérdeket, és hogy az információ a 

környezetbe történő kibocsátásokra vonatkozik-e. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja keretében, 

megfontolás tárgyát képezi a kibocsátásokra 

vonatkozó minden olyan információnak a nemzeti 

jog szerinti nyilvánosságra hozatala, amely a 

környezet védelme szempontjából releváns. 

(3) Valahányszor bizalmasan kezelnek 

információkat az (1) bekezdésnek megfelelően, a 

nyilvántartás jelzi, hogy milyen típusú információt 

tartottak vissza, például általános kémiai 

információ szolgáltatásával, ha lehetséges, és 

hogy milyen okból tartották vissza. 

13. cikk 

A nyilvánosság részvétele a nemzeti 

szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási 

nyilvántartások kialakításában 

(1) Mindegyik fél megfelelő lehetőségeket 

biztosít a nyilvánosság részvételére a nemzeti 

szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási 

nyilvántartása kialakításában a nemzeti jog 

keretén belül. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában, mindegyik 

fél lehetőséget biztosít a nemzeti szennyezőanyag-

kibocsátási és -szállítási nyilvántartása kialakítása 

tekintetében javasolt intézkedésekre vonatkozó 

információkhoz való szabad nyilvános 

hozzáférésre és a döntéshozatali folyamat 

szempontjából releváns megjegyzések, 

információk, elemzések vagy vélemények 

benyújtására, valamint a megfelelő hatóság kellő 

figyelmet fordít az ilyen nyilvános 

hozzászólásokra. 

(3) Mindegyik fél biztosítja, hogy amikor döntés 

születik a nyilvántartása létrehozásáról vagy 

annak jelentős megváltoztatásáról, a döntésre és 

az azt megalapozó megfontolásokra vonatkozó 

információk nyilvánosan rendelkezésre álljanak a 

kellő időben. 

14. cikk 

Az igazságszolgáltatáshoz való jog 

biztosítása 

(1) Mindegyik fél - a nemzeti jogrendje keretén 

belül - biztosítja, hogy az olyan személynek, aki 

úgy véli, hogy a 11. cikk (2) bekezdése szerinti 

információkérelmét figyelmen kívül hagyták, 

jogtalanul elutasították, nem válaszolták meg - 

részben vagy teljes egészében - kielégítően, vagy 

egyéb tekintetben nem kezelték a szóban forgó 

bekezdésnek megfelelően, lehetősége legyen 

felülvizsgálati eljárásra bíróság, vagy valamely 

más, törvény által létrehozott független és 

pártatlan testület előtt. 

(2) Az (1) bekezdés követelményei nem sértik a 

felek azon jogait és kötelezettségeit, melyek az 

egymás közötti szerződéseik értelmében állnak 

fenn és érintik e cikk tárgykörét. 

15. cikk 

Kapacitásépítés 

(1) Mindegyik fél előmozdítja, hogy a 

nyilvánosság tájékozott legyen a szennyezőanyag-

kibocsátási és -szállítási nyilvántartásával 

kapcsolatban, valamint biztosítja, hogy segítséget 

és útmutatást kapjon a nyilvántartáshoz való 

hozzáférés és az abban szereplő információk 

felhasználása vonatkozásában. 

(2) Mindegyik fél megfelelő kapacitásépítést és 

útmutatást biztosít az illetékes hatóságok és 

szervek számára annak érdekében, hogy 

támogassa azokat az e jegyzőkönyv szerinti 

feladataik elvégzésében. 

16. cikk 

Nemzetközi együttműködés 

(1) A felek együttműködnek egymással és 

segítik egymást, ahogy megfelelő: 

a) az e jegyzőkönyv célkitűzéseit támogató 

nemzetközi tevékenységekben; 

b) az érintett felek közötti kölcsönös 

megállapodás alapján, a nemzeti rendszerek e 

jegyzőkönyv szerinti kivitelezésében; 

c) az e jegyzőkönyv szerinti, a határvidékeken 

történő kibocsátásokra és szállításokra vonatkozó 

információk megosztásában; és 

d) az e jegyzőkönyv szerinti, a felek közötti 

szállításokra vonatkozó információk 

megosztásában. 

(2) A felek elősegítik az egymás közötti és a 

vonatkozó nemzetközi szervezetekkel való 

együttműködést - ahogy megfelelő -, hogy 

előmozdítsák: 

a) a nyilvánosság tájékozottságát nemzetközi 

szinten; 

b) a technológia-átadást; és 

c) a szaktanácsadás-nyújtást azon felek 

esetében, amelyek fejlődő országok, vagy 
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amelyek gazdasága átalakuláson megy keresztül, 

az e jegyzőkönyvhöz kapcsolódó kérdésekben. 

17. cikk 

A felek találkozója 

(1) A felek találkozója létrehozásra kerül. Első 

ülését e jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított 

két éven belül összehívják. Ezt követően a felek 

találkozójának rendes üléseit az egyezmény részes 

felei rendes találkozói után vagy azokkal 

párhuzamosan tartják, hacsak másként nem 

határoznak e jegyzőkönyv részes felei. A felek 

találkozója rendkívüli ülést tart, ha erről döntés 

születik egy rendes ülés során, vagy valamely fél 

írásbeli kérésére, feltéve, hogy annak az Európai 

Gazdasági Bizottság ügyvezető titkára által 

valamennyi féllel történő közlésétől számított hat 

hónapon belül, a szóban forgó kérést e felek 

legalább egyharmada támogatja. 

(2) A felek találkozója folyamatosan 

felülvizsgálja e jegyzőkönyv végrehajtását és 

fejlesztését a felek rendszeres jelentései alapján, 

és ezt a célt szem előtt tartva: 

a) felülvizsgálja a szennyezőanyag-kibocsátási 

és -szállítási nyilvántartások kialakítását, és 

előmozdítja progresszív erősödésüket és 

konvergenciájukat; 

b) útmutatásokat határoz meg annak lehetővé 

tétele érdekében, hogy a felek jelentést tegyenek 

neki, törekedve az e tekintetben kifejtett 

erőfeszítések átfedésének elkerülésére; 

c) létrehoz egy munkaprogramot; 

d) mérlegeli és - amennyiben helyénvaló - 

elfogadja a nemzetközi együttműködés erősítését 

célzó intézkedéseket a 16. cikknek megfelelően; 

e) olyan kisegítő testületeket hoz létre, 

amelyeket szükségesnek vél; 

f) mérlegeli és elfogadja az e jegyzőkönyvre és 

annak mellékleteire vonatkozó olyan módosítási 

javaslatokat, amelyeket szükségesnek vél e 

jegyzőkönyv céljaira, a 20. cikk rendelkezéseivel 

összhangban; 

g) első ülésén megvitatja, és konszenzussal 

elfogadja az üléseire, illetve a kisegítő testületei 

üléseire vonatkozó eljárási szabályzatot, 

figyelembe véve az egyezmény részes felei 

találkozója által elfogadott eljárási szabályzatot; 

h) megfontolja pénzügyi intézkedések 

konszenzussal történő kialakítását, és 

szaktanácsadási mechanizmusok létrehozását e 

jegyzőkönyv végrehajtásának lehetővé tétele 

érdekében; 

i) igénybe veszi - amennyiben helyénvaló - más 

releváns nemzetközi testületek szolgáltatásait e 

jegyzőkönyv célkitűzéseinek megvalósítása 

érdekében; és 

j) megfontol és megtesz minden olyan további 

lépést, amelyre szükség lehet e jegyzőkönyv 

célkitűzéseinek előmozdítása tekintetében, mint 

például a végrehajtását elősegítő útmutatások és 

ajánlások elfogadását. 

(3) A felek találkozója lehetővé teszi a 

szállításoknak a szennyezőanyag-specifikus és a 

hulladék-specifikus megközelítések használatával 

történő jelentése során szerzett tapasztalatokra 

vonatkozó információk kicserélését, és áttekinti 

ezeket a tapasztalatokat annak érdekében, hogy 

megvizsgálja a két megközelítés közötti 

konvergencia lehetőségét, figyelembe véve az 

információk közérdekűségét az 1. cikknek 

megfelelően és a szennyezőanyag-kibocsátási és -

szállítási nyilvántartások átfogó hatékonyságát. 

(4) Az Egyesült Nemzetek, annak szakosodott 

ügynökségei és a Nemzetközi Atomenergiai 

Ügynökség, valamint bármely állam vagy 

regionális gazdasági integrációs szervezet, amely 

a 24. cikk szerint jogosult e jegyzőkönyv 

aláírására, de amely nem részes fele annak, és 

bármely kormányközi szervezet, amely azokon a 

területeken illetékes, melyekre a jegyzőkönyv 

vonatkozik, jogosult arra, hogy megfigyelőként 

részt vegyen a felek találkozójának ülésein. 

Beengedésükre és részvételükre a felek 

találkozója által elfogadott eljárási szabályzat 

vonatkozik. 

(5) Bármely nem kormányzati szervezet - amely 

azokon a területeken illetékes, melyekre e 

jegyzőkönyv vonatkozik -, amely közölte az 

Európai Gazdasági Bizottság ügyvezető titkárával, 

hogy képviseltetni kívánja magát a felek 

találkozója valamely ülésén, jogosult arra, hogy 

megfigyelőként részt vegyen, hacsak az ülésen 

résztvevő felek egyharmada kifogást nem emel ez 

ellen. Beengedésükre és részvételükre a felek 

találkozója által elfogadott eljárási szabályzat 

vonatkozik. 

18. cikk 

Szavazati jog 

(1) A (2) bekezdésben előírtak kivételével, e 

jegyzőkönyv mindegyik részes fele egy 

szavazattal rendelkezik. 

(2) A regionális gazdasági integrációs 

szervezetek, az illetékességi körükbe tartozó 
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ügyekben, a szavazati jogukat a jegyzőkönyv 

részes felei közé tartozó tagállamaik számával 

megegyező számú szavazattal gyakorolják. Az 

ilyen szervezetek nem gyakorolják a szavazati 

jogukat, amennyiben a tagállamaik gyakorolják a 

sajátjukat, és fordítva. 

19. cikk 

Mellékletek 

E jegyzőkönyv mellékletei annak 

elválaszthatatlan részét képezik, és - hacsak 

kifejezetten másként nem írják elő - az erre a 

jegyzőkönyvre történő hivatkozás egyúttal 

hivatkozás annak mellékleteire is. 

20. cikk 

Módosítások 

(1) Bármely fél javasolhatja e jegyzőkönyv 

módosítását. 

(2) Az e jegyzőkönyvre vonatkozó módosítási 

javaslatok a felek találkozójának ülésén kerülnek 

megvitatásra. 

(3) Az e jegyzőkönyvre vonatkozó bármely 

módosítási javaslatot a titkársághoz kell írásos 

formában benyújtani, amely közli azt - legalább 

hat hónappal azon ülést megelőzően, melyen 

elfogadásra javasolják - minden féllel, az egyéb 

államokkal és regionális gazdasági integrációs 

szervezetekkel, amelyek a jegyzőkönyvet 

magukra nézve kötelezően elfogadták, és amelyek 

esetében a jegyzőkönyv még nem lépett hatályba, 

és az aláírókkal. 

(4) A felek mindent megtesznek annak 

érdekében, hogy konszenzusos megállapodás 

szülessen az e jegyzőkönyvre vonatkozó bármely 

módosítási javaslatról. Ha a konszenzusra 

irányuló valamennyi erőfeszítés hiábavalónak 

bizonyult, és nem született megállapodás, a 

módosítást - végső megoldásként - az ülésen 

jelenlévő és szavazó felek szavazatainak 

háromnegyedes többségével fogadják el. 

(5) E cikk alkalmazásában, „a jelenlévő és 

szavazó felek” a jelenlévő és igenlő vagy 

nemleges szavazatot leadó feleket jelenti. 

(6) E jegyzőkönyv bármely, a (4) bekezdésnek 

megfelelően elfogadott módosítását a titkárság 

közli a letéteményessel, aki eljuttatja azt 

valamennyi félhez, az egyéb államokhoz és 

regionális gazdasági integrációs szervezetekhez, 

amelyek a jegyzőkönyvet magukra nézve 

kötelezően elfogadták, és amelyek esetében a 

jegyzőkönyv még nem lépett hatályba, és az 

aláírókhoz. 

(7) Egy módosítás, amely nem valamely 

mellékletre vonatkozik, az azt ratifikáló, elfogadó 

vagy jóváhagyó felek esetében a kilencvenedik 

napon lép hatályba attól az időponttól számítva, 

amikor a letéteményes megkapja a ratifikálásra, 

elfogadásra vagy jóváhagyásra vonatkozó 

okmányokat azok legalább háromnegyedétől, akik 

a módosítás elfogadásának idején felek voltak. Ezt 

követően a módosítás bármely más fél esetében a 

kilencvenedik napon lép hatályba attól számítva, 

hogy az adott fél letétbe helyezi a módosítás 

ratifikálására, elfogadására vagy jóváhagyására 

vonatkozó okmányát. 

(8) A valamely mellékletre vonatkozó 

módosítás esetében, az a fél, amely nem fogadja el 

az adott módosítást, írásban értesíti erről a 

letéteményest a módosítás letéteményes általi 

megküldése időpontjától számított tizenkét 

hónapon belül. A letéteményes késedelem nélkül 

tájékoztat minden felet, amennyiben ilyen 

értesítést kap. Egy fél bármikor visszavonhatja az 

el nem fogadásra vonatkozó korábbi értesítést, 

aminek következtében a valamely mellékletre 

vonatkozó módosítás hatályba lép az adott fél 

esetében. 

(9) A letéteményes által a (6) bekezdés 

rendelkezései szerint történő megküldése 

időpontjától számított tizenkét hónap leteltével, a 

valamely mellékletre vonatkozó módosítás 

hatályba lép azon felek esetében, amelyek nem 

nyújtottak be értesítést a letéteményeshez a (8) 

bekezdéssel összhangban, feltéve, hogy ez idő 

alatt legfeljebb azok egyharmada nyújtott be ilyen 

értesítést, akik a módosítás elfogadásának idején 

felek voltak. 

(10) Amennyiben a valamely mellékletre 

vonatkozó módosítás közvetlenül összefügg e 

jegyzőkönyv módosításával, az nem lép hatályba a 

jegyzőkönyv módosításának hatálybalépéséig. 

21. cikk 

Titkárság 

Az Európai Gazdasági Bizottság ügyvezető 

titkára az alábbi titkári feladatokat végzi e 

jegyzőkönyv esetében: 

a) a felek találkozója üléseinek előkészítése és 

kiszolgálása; 
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b) e jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelően 

kapott jelentések és egyéb információk 

továbbítása a felekhez; 

c) jelentéstétel a titkárság tevékenységeiről a 

felek találkozója részére; és 

d) a rendelkezésre álló erőforrások alapján a 

felek találkozója által meghatározható egyéb 

feladatok. 

22. cikk 

A megfelelés ellenőrzése 

Első ülésén a felek találkozója konszenzussal 

nem bírósági, nem szemben álló felekre alapozott 

és konzultatív jellegű együttműködési eljárásokat 

és intézményi intézkedéseket hoz létre e 

jegyzőkönyv rendelkezéseinek való megfelelés 

felmérésére és előmozdítására, valamint a meg 

nem felelés kezelésére. Ezen eljárások és 

intézkedések létrehozása során a felek találkozója 

többek között mérlegeli, hogy figyelembe vegyék-

e a nyilvánosság tagjaitól kapott információkat az 

e jegyzőkönyvvel kapcsolatos ügyekben. 

23. cikk 

A viták rendezése 

(1) Ha vita alakul ki két vagy több fél között e 

jegyzőkönyv értelmezésével vagy alkalmazásával 

kapcsolatban, akkor azok tárgyalás vagy a viták 

rendezésének egyéb - a vitában érintett felek 

számára elfogadható - békés útján keresik a 

megoldást. 

(2) E jegyzőkönyv aláírásakor, ratifikálásakor, 

elfogadásakor, jóváhagyásakor vagy az ahhoz 

történő csatlakozáskor, vagy azt követően 

bármikor, egy állam írásban kijelentheti a 

letéteményesnek, hogy egy az (1) bekezdésnek 

megfelelően nem megoldott vita esetében 

kötelezőként elfogadja a viták rendezésének 

alábbi módjai közül az egyiket vagy mindkettőt 

bármely féllel szemben, amely ugyanezt a 

kötelezettséget vállalja: 

a) a vita nemzetközi bíróság elé vitele; 

b) választottbíráskodás a IV. mellékletben 

meghatározott eljárásnak megfelelően. Valamely 

regionális gazdasági integrációs szervezet hasonló 

hatályú nyilatkozatot tehet a választottbíráskodás 

vonatkozásában a b) albekezdésben említett 

eljárásoknak megfelelően. 

(3) Ha a vitában érintett felek elfogadták a viták 

rendezésének a (2) bekezdésben említett mindkét 

módját, lehetséges, hogy a vitát csak a nemzetközi 

bíróság elé vigyék, hacsak a vitában érintett felek 

másként nem állapodnak meg. 

24. cikk 

Aláírás 

E jegyzőkönyv aláírásra készen áll Kijevben 

(Ukrajnában) 2003. május 21-2003. május 23. 

között az ötödik „Környezet Európáért” Miniszteri 

Konferencia alkalmából, és azt követően az 

Egyesült Nemzetek székhelyén, New Yorkban 

2003. december 31-ig, valamennyi állam számára, 

amely az Egyesült Nemzetek tagja, valamint azon 

regionális gazdasági integrációs szervezetek 

számára, amelyeket olyan szuverén államok 

alkotnak, melyek az Egyesült Nemzetek tagjai, és 

amelyekre a tagállamaik átruházták a hatáskört az 

e jegyzőkönyv által szabályozott ügyekben, 

beleértve ezen ügyek vonatkozásában a 

szerződésre lépés hatáskörét. 

25. cikk 

Letéteményes 

Az Egyesült Nemzetek főtitkára jár el e 

jegyzőkönyv letéteményeseként. 

26. cikk 

Ratifikálás, elfogadás, jóváhagyás és 

csatlakozás 

(1) E jegyzőkönyv a 24. cikkben említett aláíró 

államok és regionális gazdasági integrációs 

szervezetek általi ratifikálás, elfogadás vagy 

jóváhagyás alá esik. 

(2) E jegyzőkönyv csatlakozásra készen áll 

2004. január 1-jétől a 24. cikkben említett államok 

és regionális gazdasági integrációs szervezetek 

előtt. 

(3) Bármely a 24. cikkben említett regionális 

gazdasági integrációs szervezet, amelyik úgy válik 

részes féllé, hogy a tagállamainak egyike sem 

részes fél, magára vállalja az e jegyzőkönyv 

szerinti összes kötelezettséget. Ha az ilyen 

szervezet egy vagy több tagállama részes fél, a 

szervezet és annak tagállamai meghatározzák a 

saját feladataikat az e jegyzőkönyv szerinti 

kötelezettségeik teljesítésében. Ilyen esetekben a 

szervezet és a tagállamok nem jogosultak arra, 
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hogy jogaikat egyidejűleg gyakorolják e 

jegyzőkönyv keretében. 

(4) A ratifikálási, elfogadási, jóváhagyási vagy 

csatlakozási okmányaikban, a 24. cikkben említett 

regionális gazdasági integrációs szervezetek 

nyilatkoznak a hatáskörük mértékéről az e 

jegyzőkönyv által szabályozott ügyek 

vonatkozásában. Ezek a szervezetek ugyancsak 

tájékoztatják a letéteményest a hatáskörük 

mértékének bármely lényeges módosulásáról. 

27. cikk 

Hatálybalépés 

(1) E jegyzőkönyv a tizenhatodik ratifikálási, 

elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmány 

letétbe helyezésének időpontjától számított 

kilencvenedik napon lép hatályba. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában, a 

regionális gazdasági integrációs szervezet által 

letétbe helyezett valamely okmány nem kerül 

beszámításra az ilyen szervezet tagállamai által 

letétbe helyezetteken felül. 

(3) Minden olyan állam vagy regionális 

gazdasági integrációs szervezet esetében, amely a 

tizenhatodik ratifikálási, elfogadási, jóváhagyási 

vagy csatlakozási okmány letétbe helyezése után 

ratifikálja, fogadja el vagy hagyja jóvá e 

jegyzőkönyvet, vagy csatlakozik ahhoz, a 

jegyzőkönyv az attól az időponttól számított 

kilencvenedik napon lép hatályba, amikor az ilyen 

állam vagy szervezet letétbe helyezi a ratifikálási, 

elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási 

okmányát. 

28. cikk 

Fenntartások 

E jegyzőkönyvhöz nem lehet fenntartásokat 

fűzni. 

29. cikk 

Felmondás 

Három évvel azután az időpont után, hogy e 

jegyzőkönyv valamely fél vonatkozásában 

hatályba lépett, az adott fél bármikor felmondhatja 

a jegyzőkönyvet a letéteményeshez eljuttatott 

írásbeli értesítés útján. Bármely ilyen felmondás a 

letéteményes általi átvételének időpontjától 

számított kilencvenedik napon válik hatályossá. 

30. cikk 

Hiteles szövegek 

E jegyzőkönyv eredeti példánya, melynek az 

angol, francia és orosz szövege egyformán hiteles, 

letétbe kerül az Egyesült Nemzetek főtitkáránál. 

A fentiek hiteléül az alulírottak, kellő 

felhatalmazás birtokában, aláírták e 

jegyzőkönyvet. 

Kelt Kijevben, kétezerhárom május 

huszonegyedik napján. 
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I. Melléklet 

TEVÉKENYSÉGEK 

  

 Tevékenység 
 Kapacitás küszöb 

(1. oszlop) 

 Alkalmazotti 

létszám-küszöb 

(2. oszlop) 

 1.   Energia ágazat     

 a)  Ásványi olaj- és gázfinomítók  *  10 alkalmazott 

 b)  Gázosító és cseppfolyósító létesítmények  *   

 c)  Hőerőművek és egyéb tüzelőberendezések  50 megawatt 

(MW) bemenő 

hőteljesítménnyel 

  

 d)  Kokszolókemencék  *   

 e)  Szénőrlő malmok  1 tonna/óra 

kapacitással 

  

 f)  Szénipari termékek és szilárd füstmentes tüzelőanyag előállítására 

szolgáló létesítmények 

 *   

 2.   Fémek termelése és feldolgozása     

 a)  Fémércek (beleértve a szulfidércet) pörkölésére vagy zsugorítására 

szolgáló létesítmények 

 *  10 alkalmazott 

 b)  Nyersvas vagy acél (elsődleges vagy másodlagos olvasztás) 

előállítására - beleértve a folyamatos öntést - szolgáló létesítmények 

 2,5 tonna/óra 

kapacitással 

  

 c)  Vasfémek megmunkálására szolgáló létesítmények:     

   (i) Meleg hengerművek  20 tonna/óra 

nyersacél 

kapacitással 

  

   (ii) Kalapácsos kovácsműhelyek  Kalapácsonként 50 

kilojoule 

energiával, ahol a 

felhasznált 

hőenergia 

meghaladja a 20 

MW-ot 

  

   (iii) Olvasztott, védő fémbevonat felvitele  Óránkénti 2 tonna 

nyersacél 

teljesítménnyel 

  

 d)  Vasöntödék  20 tonna/nap 

termelési 

kapacitással 

  

 e)  Létesítmények:     

   (i) Nyers nemvas fémek érc, koncentrátum vagy másodlagos 

nyersanyagok felhasználásával, kohászati, vegyi vagy elektrolitikus 

eljárásokkal történő előállítására 

 *   

   (ii) Nemvas fémek - beleértve a kinyert termékeket (finomítás, 

öntödei öntés stb.) - olvasztására, beleértve az ötvözést 

 Napi 4 tonna 

olvasztási 

kapacitás ólomra és 

kadmiumra, vagy 

napi 20 tonna 

kapacitás minden 

más fémre 

  

 f)  Fémek és műanyagok felületkezelésére szolgáló létesítmények 

elektrolitikus vagy vegyi eljárással 

 Ahol a 

kezelőkádak 

térfogata 30 m3 

  

 3.   Ásványipar     

 a)  Mélyművelésű bányászat és kapcsolódó tevékenységek  *  10 alkalmazott 

 b)  Külszíni fejtés  Ahol a 

ténylegesen 

külszíni fejtés alatt 

álló terület eléri 25 

hektárt 
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 c)  Létesítmények az alábbiak előállítására:    10 alkalmazott 

   (i) Cement-klinker forgókemencében  500 tonna napi 

termelési 

kapacitással 

  

   (ii) Mész forgókemencében  50 tonna feletti 

napi termelési 

kapacitással 

  

   (iii) Cement-klinker vagy mész egyéb kemencében  50 tonna napi 

termelési 

kapacitással 

  

 d)  Létesítmények azbeszt termékek előállítására és azbeszt alapú 

termékek gyártására 

 *   

 e)  Üveg gyártására szolgáló létesítmények, beleértve az üvegszál-

előállítást 

 Napi 20 tonna 

olvasztási 

kapacitással 

  

 f)  Létesítmények ásványi anyagok olvasztására, beleértve az ásványi 

szálak előállítását 

 Napi 20 tonna 

olvasztási 

kapacitással 

  

 g)  Létesítmények kerámia termékek, különösen tetőcserép, tégla, 

tűzálló tégla, csempe, kőáru vagy porcelán, égetéssel történő 

előállítására 

 Napi 75 tonna 

termelési 

kapacitással, vagy 

4 m3 kemence 

kapacitással, 

kemencénként 300 

kg/m3 berakási 

sűrűséggel 

  

 4.   Vegyipar     

 a)  Vegyipari létesítmények olyan alapvető szerves vegyületek ipari 

méretekben történő előállítására, mint például: 

 *  10 alkalmazott 

   (i) Egyszerű szénhidrogének (lineáris vagy ciklikus, telített vagy 

telítetlen, alifás vagy aromás) 

    

   (ii) Oxigéntartalmú szénhidrogének, például alkoholok, aldehidek, 

ketonok, karbonsavak, észterek, acetátok, éterek, peroxidok, 

epoxigyanták 

    

   (iii) Kéntartalmú szénhidrogének     

   (iv) Nitrogéntartalmú szénhidrogének, például aminok, amidok, 

nitro- vagy nitrát vegyületek, nitrilek, cianátok, izocianátok 

    

   (v) Foszfortartalmú szénhidrogének     

   (vi) Halogénezett szénhidrogének     

   (vii) Szerves fémvegyületek     

   (viii) Alapvető műanyagok (polimerek szintetikus rostok és cellulóz 

alapú rostok) 

    

   (ix) Szintetikus gumik     

   (x) Színezékek és pigmentek     

   (xi) Felületaktív anyagok     

 b)  Vegyipari létesítmények olyan alapvető szervetlen vegyületek ipari 

méretekben történő előállítására, mint például: 

 *   

   (i) Gázok, például, ammónia, klór vagy sósav, fluor vagy hidrogén-

fluorid, szén-oxidok, kénvegyületek, nitrogén-oxidok, hidrogén, kén-

dioxid, karbonil-klorid 

    

   (ii) Savak, mint például krómsav, hidrofluorsav, foszforsav, 

salétromsav, sósav, kénsav, óleum, kénessavak 

    

   (iii) Bázisok, például ammónium-hidroxid, kálium-hidroxid, 

nátrium- 

hidroxid 

    

   (iv) Sók, például ammónium-klorid, kálium-klorát, kálium-karbonát, 

nátrium-karbonát, perborát, ezüst-nitrát 

    

   (v) Nemfémek, fémoxidok vagy más szervetlen vegyületek, például, 

kalcium karbid, szilícium, szilícium-karbid 

    

 c)  Vegyipari létesítmények foszfor-, nitrogén- és káliumalapú 

műtrágyák (egyszerű és összetett műtrágyák) ipari méretekben 

történő előállítására 

 *   

 d)  Vegyipari létesítmények alapvető növényvédőszerek és biocidek 

ipari méretekben történő előállítására 

 

 *  10 alkalmazott 
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 e)  Létesítmények alapvető gyógyszeripari termékek vegyi vagy 

biológiai eljárással, ipari méretekben történő előállítására 

 *   

 f)  Létesítmények robbanóanyagok és pirotechnikai termékek ipari 

méretekben történő előállítására 

 *   

 5.   Hulladék- és szennyvízgazdálkodás     

 a)  Létesítmények veszélyes hulladék égetésére, pirolízisére, 

hasznosítására, vegyi kezelésére vagy lerakására 

 Napi 10 tonna 

befogadással 

 10 alkalmazott 

 b)  Létesítmények települési hulladék égetésére  Óránkénti 3 tonna 

kapacitással 

  

 c)  Létesítmények nem veszélyes hulladék ártalmatlanítására  Napi 50 tonna 

kapacitással 

  

 d)  Hulladéklerakók (inert hulladékok lerakói kivételével)  Napi 10 tonna 

befogadással vagy 

25 000 tonna 

összkapacitással 

  

 e)  Létesítmények állati tetem vagy állati hulladék ártalmatlanítására 

vagy hasznosítására 

 Napi 10 tonna 

kezelő kapacitással 

  

 f)  Települési szennyvíztisztító telepek  100 000 

lakosegyenérték 

kapacitással 

  

 g)  Önállóan üzemeltetett ipari szennyvíztisztító telepek, amelyek e 

mellékletben felsorolt egy vagy több tevékenységet szolgálnak ki 

 Napi 10 000 m3 

kapacitással 

  

 6.   Papír és faanyag előállítása és feldolgozása     

 a)  Ipari létesítmények (cellulóz)pép faanyagból vagy hasonló szálas 

anyagokból történő előállítására 

 *  10 alkalmazott 

 b)  Ipari létesítmények papír és karton, valamint más elsődleges faipari 

termék [például keménypapír, farostlemez és rétegelt (funér)lemez] 

előállítására 

 Napi 20 tonna 

gyártási 

kapacitással 

  

 c)  Ipari létesítmények faanyagok és faipari termékek vegyi anyagokkal 

történő tartósítására 

 Napi 50 m3 

gyártási 

kapacitással 

  

 7.   Intenzív állattartás és akvakultúra     

 a)  Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztéshez  (i) 40 000 férőhely 

baromfi számára 

(ii) 2000 férőhely 

(30 kg-on felüli) 

sertés számára 

(iii) 750 koca 

férőhellyel 

 10 alkalmazott 

 b)  Intenzív akvakultúra  Évi 1000 tonna hal 

és kagyló 

  

 8.   Állati és növényi termékek az élelmiszeriparból     

 a)  Vágóhidak  Napi 50 tonna 

hasított hús 

termelési 

kapacitással 

 10 alkalmazott 

 b)  Kezelő és feldolgozó létesítmények élelmiszerek és italok 

előállítására: 

(i) Állati nyersanyagból (tej kivételével) 

 

(ii) Növényi nyersanyagból 

  

 

Napi 75 tonna 

késztermék 

előállítási 

kapacitással 

Napi 300 tonna 

késztermék 

előállítási 

kapacitással 

(átlagérték 

negyedév alapján 

számítva) 
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 c)  Tej kezelése és feldolgozása  Napi 200 tonna 

befogadó 

kapacitással 

(átlagérték 

negyedév alapján 

számítva) 

 10 alkalmazott 

 9.   Egyéb tevékenységek     

 a)  Üzemek fonalak és textíliák előkezelésére vagy színezésére (pl. 

mosás, fehérítés, mercerezés műveletei) 

 Napi 10 tonna 

kezelő kapacitással 

 10 alkalmazott 

 b)  Üzemek irha és bőr kikészítésére  Napi 12 tonna 

késztermék 

kapacitással 

  

 c)  Anyagok, tárgyak vagy termékek felületkezelésére szerves 

oldószereket felhasználó létesítmények, különösen felület-

megmunkálás, printelés, felületbevonás, zsírtalanítás, vízhatlanná 

tétel, méretezés, festés, tisztítás vagy impregnálás céljára 

 Óránkénti 150 kg 

vagy évi 200 tonna 

anyagfelhasználási 

kapacitással 

  

 d)  Létesítmények szén (jól kiégetett szén) vagy elektrografit 

előállítására égetéssel vagy grafitosítással 

 *   

 e)  Hajóépítő, -festő vagy hajófesték eltávolító létesítmények  100 m hajóhossz   

 Magyarázó jegyzetek: 

 Az 1. oszlop a 7. cikk (1) bekezdése a) pontjában említett kapacitásküszöböket tartalmazza. 

 A csillag (*) azt jelzi, hogy kapacitásküszöböt nem alkalmaznak (valamennyi létesítmény jelentésköteles). 

 A 2. oszlop a 7. cikk (1) bekezdése b) pontjában említett alkalmazotti létszámküszöböt tartalmazza. 

 A „10 alkalmazott” 10 főállású alkalmazottnak felel meg.  
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II. Melléklet 

SZENNYEZŐ ANYAGOK 

       Kibocsátási küszöb 

(1. oszlop) 

    

 Sor- 

szám 

 CAS  

szám 

 Szennyezőanyag 
 levegőbe 

(1.a. oszlop) 

kg/év 

 vízbe 

(1.b. oszlop) 

kg/év 

 földtani 

közegbe 

(1.c. oszlop) 

kg/év 

 Szennyező 

anyagok 

telephelyről 

történő el- 

szállításána

k 

küszöbérték

e 

(2. oszlop) 

kg/év 

 Gyártási, 

feldolgozási 

vagy 

felhasználás

i küszöb 

(3. oszlop) 

kg/év 

 1  74-82-8  Metán (CH4)  100 000  -  -  -  * 

 2  630-08-0  Szén-monoxid (CO)  500 000  -  -  -  * 

 3  124-38-9  Szén-dioxid (CO2)  100 millió  -  -  -  * 

 4    Fluorozott 

szénhidrogének 

(HFC-k) 

 100  -  -  -  * 

 5  10024-97-2  Dinitrogén-oxid (N2O)  10 000  -  -  -  * 

 6  7664-41-7  Ammónia (NH3)  10 000  -  -  -  10 000 

 7    Nem metán jellegű 

illékony szerves 

vegyületek (NMVOC) 

 100 000  -  -  -  * 

 8    Nitrogén-oxidok 

(NOx/NO2) 

 100 000  -  -  -  * 

 9    Perfluorkarbonok (PFC-

k) 

 100  -  -  -  * 

 10  2551-62-4  Kén-hexafluoridok (SF6)  50  -  -  -  * 

 11    Kén-oxidok (SOx/SO2)  150 000  -  -  -  * 

 12    Összes nitrogén  -  50 000  50 000  10 000  10 000 

 13    Összes foszfor  -  5 000  5 000  10 000  10 000 

 14    Hidroklór-fluorkarbonok 

(HCFC-k) 

 1  -  -  100  10 000 

 15    Klór-fluorkarbonok 

(CFC-k) 

 1  -  -  100  10 000 

 16    Halonok  1  -  -  100  10 000 

 17  7440-38-2  Arzén és vegyületei  

(mint As) 

 20  5  5  50  50 

 18  7440-43-9  Kadmium és vegyületei 

(mint Cd) 

 10  5  5  5  5 

 19  7440-47-3  Króm és vegyületei  

(mint Cr) 

 100  50  50  200  10 000 

 20  7440-50-8  Réz és vegyületei  

(mint Cu) 

 100  50  50  500  10 000 

 21  7439-97-6  Higany és vegyületei  

(mint Hg) 

 10  1  1  5  5 

 22  7440-02-0  Nikkel és vegyületei  

(mint Ni) 

 50  20  20  500  10 000 

 23  7439-92-1  Ólom és vegyületei  

(mint Pb) 

 200  20  20  50  50 

 24  7440-66-6  Cink és vegyületei  

(mint Zn) 

 200  100  100  1 000  10 000 

 25  15972-60-8  Alaklór  -  1  1  5  10 000 

 26  309-00-2  Aldrin  1  1  1  1  1 

 27  1912-24-9  Atrazin  -  1  1  5  10 000 

 28  57-74-9  Klórdán  1  1  1  1  1 

 29  143-50-0  Klórdekon  1  1  1  1  1 
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 30  470-90-6  Klórfenvinfosz  -  1  1  5  10 000 

 31  85535-84-8  Klór-alkánok, C10-C13  -  1  1  10  10 000 

 32  2921-88-2  Klórpirifosz  -  1  1  5  10 000 

 33  50-29-3  DDT  1  1  1  1  1 

 34  107-06-2  1,2-diklór-etán (EDC)  1 000  10  10  100  10 000 

 35  75-09-2  Diklór-metán (DCM)  1 000  10  10  100  10 000 

 36  60-57-1  Dieldrin  1  1  1  1  1 

 37  330-54-1  Diuron  -  1  1  5  10 000 

 38  115-29-7  Endoszulfán  -  1  1  5  10 000 

 39  72-20-8  Endrin  1  1  1  1  1 

 40    Halogénezett szerves 

vegyületek (mint AOX) 

 -  1 000  1 000  1 000  10 000 

 41  76-44-8  Heptaklór  1  1  1  1  1 

 42  118-74-1  Hexaklór-benzol (HCB)  10  1  1  1  5 

 43  87-68-3  Hexaklór-butadién 

(HCBD) 

 -  1  1  5  10 000 

 44  608-73-1  1,2,3,4,5,6-hexaklór- 

ciklohexán (HCH) 

 10  1  1  1  10 

 45  58-89-9  Lindán  1  1  1  1  1 

 46  2385-85-5  Mirex  1  1  1  1  1 

 47    PCDD + PCDF (dioxinok 

+ furánok) (mint TEQ) 

 0.001  0.001  0.001  0.001  0.001 

 48  608-93-5  Pentaklór-benzol  1  1  1  5  50 

 49  87-86-5  Pentaklór-fenol (PCP)  10  1  1  5  10 000 

 50  1336-36-3  Poliklórozott bifenilek  

(PCB-k) 

 0.1  0.1  0.1  1  50 

 51  122-34-9  Simazin  -  1  1  5  10 000 

 52  127-18-4  Tetraklór-etilén (PER)  2 000  -  -  1 000  10 000 

 53  56-23-5  Tetraklór-metán (TCM)  100  -  -  1 000  10 000 

 54  12002-48-1  Triklór-benzolok (TCB-

k) 

 10  -  -  1 000  10 000 

 55  71-55-6  1,1,1-triklór-etán  100  -  -  1 000  10 000 

 56  79-34-5  1,1,2,2-tetraklór-etán  50  -  -  1 000  10 000 

 57  79-01-6  Triklór-etilén  2 000  -  -  1 000  10 000 

 58  67-66-3  Triklór-metán  500  -  -  1 000  10 000 

 59  8001-35-2  Toxafén  1  1  1  1  1 

 60  75-01-4  Vinilklorid  1 000  10  10  100  10 000 

 61  120-12-7  Antracén  50  1  1  50  50 

 62  71-43-2  Benzol  1 000  200 

(mint 

BTEX)a) 

 200 

(mint 

BTEX)a) 

 2 000 

(mint 

BTEX)a) 

 10 000 

 63    Brómozott difenil-éterek 

(PBDE) 

 -  1  1  5  10 000 

 64    Nonilfenol és nonilfenol- 

etoxilátok (NP/NPE-k) 

 -  1  1  5  10 000 

 65  100-41-4  Etil-benzol  -  200 

(mint 

BTEX)a) 

 200 

(mint 

BTEX)a) 

 2 000 

(mint 

BTEX)a) 

 10 000 

 66  75-21-8  Etilén-oxid  1 000  10  10  100  10 000 

 67  34123-59-6  Izoproturon  -  1  1  5  10 000 

 68  91-20-3  Naftalin  100  10  10  100  10 000 

 69    Szerves ónvegyületek 

(mint összes Sn) 

 -  50  50  50  10 000 

 70  117-81-7  Di-(2-etil-hexil)-ftalát 

(DEHP) 

 10  1  1  100  10 000 

 71  108-95-2  Fenolok (mint összes C)  -  20  20  200  10 000 

 72    Policiklikus aromás 

szénhidrogének (PAH-

k)b) 

 50  5  5  50  50 

 73  108-88-3  Toluol  -  200 

(mint 

BTEX)a) 

 200 

(mint 

BTEX)a) 

 2 000 

(mint 

BTEX)a) 

 10 000 

 74    Tributil-ón és vegyületei  -  1  1  5  10 000 
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 75    Trifenil-ón és vegyületei  -  1  1  5  10 000 

 76    Összes szerves szén 

(TOC) (mint összes C 

vagy COD/3) 

 -  50 000  -  -  ** 

 77  1582-09-8  Trifluralin  -  1  1  5  10 000 

 78  1330-20-7  Xilolok  -  200 

(mint 

BTEX)a) 

 200 

(mint 

BTEX)a) 

 2 000 

(mint 

BTEX)a) 

 10 000 

 79    Kloridok (mint összes Cl)  -  2 millió  2 millió  2 millió  10 000c) 

 80    Klór és szervetlen 

vegyületei (mint HCl) 

 10 000  -  -  -  10 000 

 81  1332-21-4  Azbeszt  1  1  1  10  10 000 

 82    Cianidok (mint összes 

CN) 

 -  50  50  500  10 000 

 83    Fluoridok (mint összes F)  -  2 000  2 000  10 000  10 000a) 

 84    Fluor és szervetlen 

vegyületei (mint HF) 

 5 000  -  -  -  10 000 

 85  74-90-8  Hidrogén-cianid (HCN)  200  -  -  -  10 000 

 86    Szálló por (PM10)  50 000  -  -  -  * 

 Magyarázó jegyzetek: 

 A szennyezőanyag CAS-száma a Chemical Abstracts Service-ben feltüntetett pontos azonosítót jelenti. 

 Az 1. oszlop a 7. cikk (1) bekezdés a) pontja (i) és (iv) alpontjában említett küszöböket tartalmazza. Amennyiben egy 

adott aloszlopban (levegő, víz vagy földtani közeg) feltüntetett küszöböt túllépik, a kérdéses üzem vonatkozásában 

szükséges a kibocsátások vagy - a szennyvízkezelésre szánt szennyvízben lévő szennyező anyagok esetében - a szóban 

forgó aloszlopban említett környezeti közegbe történő szállítások jelentése azon felek esetében, amelyek a 7. cikk 1. 

bekezdése a) pontja szerinti jelentéstételi rendszert választották. 

 A 2. oszlop a 7. cikk (1) bekezdés a) pontja (ii) alpontjában említett küszöböket tartalmazza. Amennyiben az ebben az 

oszlopban feltüntetett küszöböt túllépik egy adott szennyező anyagra nézve, a kérdéses üzem vonatkozásában 

szükséges a szóban forgó szennyező anyag telephelyről történő elszállításának jelentése azon felek esetében, amelyek 

a 7. cikk 1. bekezdés a) pont (ii) alpontja szerinti jelentéstételi rendszert választották. 

 A 3. oszlop a 7. cikk (1) bekezdése b) pontjában említett küszöböket tartalmazza. Amennyiben az ebben az oszlopban 

feltüntetett küszöböt túllépik egy adott szennyező anyagra nézve, a kérdéses üzem vonatkozásában szükséges a szóban 

forgó szennyező anyag telephelyről történő elszállításának jelentése azon felek esetében, amelyek a 7. cikk 1. 

bekezdése b) pontja szerinti jelentéstételi rendszert választották. 

 A kötőjel (-) azt jelzi, hogy a kérdéses paraméter nem jár jelentéstételi kötelezettséggel. 

 A csillag (*) azt jelzi, hogy az adott szennyező anyag esetében az 1.a. oszlopban feltüntetett küszöbértéket kell 

használni, és nem a gyártási, feldolgozási vagy felhasználási küszöbértéket. 

 A két csillag (**) azt jelzi, hogy az adott szennyezőanyag esetében az 1.b. oszlopban feltüntetett kibocsátási 

küszöbértéket kell használni, és nem a gyártási, feldolgozási vagy felhasználási küszöbértéket.  

 Lábjegyzetek: 

 a) Az egyedi szennyező anyagokat jelenteni kell, ha a BTEX küszöböt (a benzol, toluol, etil-benzol, xilol paraméterek 

eredője) túllépik. 

 b) A policiklikus aromás szénhidrogéneket (PAH-k) benzo(a)pirénben (50-32-8), benzo(b)fluoranténben (205-99-2), 

benzo(k)fluoranténben (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pirénben (193-39-5) kell megadni (a nagy kiterjedésű, határokon 

átnyúló légszennyezésről szóló egyezménynek a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról 

szóló jegyzőkönyvéből átvéve). 

 c) Mint szervetlen vegyülete. 
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III. Melléklet 

A. RÉSZ 

ÁRTALMATLANÍTÁSI MŰVELETEK 

(„D”) 

- Talajban vagy talajon történő elhelyezés (pl. 

lerakás) 

- Talajkezelés (pl. folyékony vagy iszapos 

hulladék talajban történő biológiai lebontása) 

- Mélyinjektálás (pl. szivattyúzható hulladék 

befecskendezése kutakba, természetben előforduló 

tároló helyek szikes dombjaiba) 

- Felszíni tárolás (pl. folyékony vagy iszapos 

hulladék elhelyezése gödrökben, tavakban vagy 

lagúnákban) 

- Speciális tervezésű lerakó (pl. bélelt, különálló 

cellákban történő elhelyezés, amelyek fedettek és 

elszigeteltek egymástól és a környezettől) 

- Víztestbe történő kibocsátás a 

tengerek/óceánok kivételével 

- Tengerekbe/óceánokba történő kibocsátás, 

beleértve a tengerfenékbe süllyesztést 

- Az e mellékletben máshol nem meghatározott 

biológiai kezelés, amely végtermékként olyan 

vegyületeket vagy elegyeket eredményez, melyek 

az ebben a részben meghatározott bármelyik 

művelettel eltávolíthatók 

- Az e mellékletben máshol nem meghatározott 

fizikai-kémiai kezelés, amely végtermékként 

olyan vegyületeket vagy elegyeket eredményez, 

melyek az ebben a részben meghatározott 

bármelyik művelettel eltávolíthatók (pl. 

párologtatás, szárítás, kalcinálás, semlegesítés, 

kicsapatás) 

- Szárazföldön történő elégetés 

- Tengeren történő elégetés 

- Tartós tárolás (pl. tartályok bányában történő 

elhelyezése) 

- Összekeverés vagy elegyítés az ebben a 

részben meghatározott bármely műveletnek való 

alávetés előtt 

- Átcsomagolás az ebben a részben 

meghatározott bármely műveletnek való alávetés 

előtt 

- Tárolás az ebben a részben meghatározott 

valamely művelet elvégzéséig 

B. RÉSZ 

HASZNOSÍTÁSI MŰVELETEK („R”) 

- Üzemanyagként (nem közvetlen elégetéssel) 

vagy más módon történő felhasználás 

energiatermelés céljára 

- Oldószerek visszanyerése/regenerálása 

- Oldószerként nem használt szerves anyagok 

hasznosítása/visszanyerése 

- Fémek és fémvegyületek 

hasznosítása/visszanyerése 

- Egyéb szervetlen anyagok 

hasznosítása/visszanyerése 

- Savak és bázisok regenerálása 

- Szennyezés csökkentésére használt összetevők 

hasznosítása 

- Katalizátorokból származó összetevők 

hasznosítása 

- Fáradt olaj újrafinomítása vagy a korábban 

felhasznált olaj egyéb hasznosítása 

- Talajkezelés, amely hasznos a mezőgazdaság 

szempontjából vagy ökológiai javulást 

eredményez 

- Valamely, e részben meghatározott 

hasznosítási műveletből származó maradékanyag 

felhasználása 

- Hulladékok cseréje valamely, e részben 

meghatározott hasznosítási műveletnek való 

alávetés céljára 

- Anyagok összegyűjtése valamely, e részben 

meghatározott művelet céljára 
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IV. Melléklet 

VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS 

1. E jegyzőkönyv 23. cikke (2) bekezdése 

alapján választottbíróság elé utalt vita esetén, a fél 

vagy felek értesítik a vitában érintett másik felet 

vagy feleket diplomáciai úton, valamint a 

titkárságot, a választottbíráskodás tárgyáról, és 

jelzik - különösen - e jegyzőkönyv azon cikkeit, 

melyek értelmezése vagy alkalmazása vitatott. A 

titkárság továbbítja a kapott információkat e 

jegyzőkönyv valamennyi részes felének. 

2. A választottbíróság három főből áll. Mind az 

igénylő fél vagy felek, mind a vitában érintett 

másik fél vagy felek kijelöl(nek) egy 

választottbírót, és az így kijelölt két választottbíró 

közös megegyezéssel kiválasztja a harmadik 

választottbírót, aki a választottbíróság elnöke. Ez 

utóbbi nem lehet a vitában érintett valamely fél 

állampolgára, az állandó tartózkodási helye nem 

lehet ezen felek valamelyikének a területén, nem 

állhat egyikőjük alkalmazásában sem és korábban 

semmilyen más minőségében sem foglalkozhatott 

az üggyel. 

3. Ha a választottbíróság elnöke nem került 

kiválasztásra a második választottbíró 

kijelölésétől számított két hónapon belül, az 

Európai Gazdasági Bizottság ügyvezető titkára - a 

vitában érintett valamelyik fél kérésére - 

kiválasztja a választottbíróság elnökét egy további 

kéthónapos időszakon belül. 

4. Ha a vitában érintett valamelyik fél nem jelöl 

ki választóbírót az (1) bekezdésben említett 

értesítés benyújtásától számított két hónapon 

belül, a másik fél tájékoztathatja erről az Európai 

Gazdasági Bizottság ügyvezető titkárát, aki 

kiválasztja a választottbíróság elnökét egy további 

kéthónapos időszakon belül. Kiválasztását 

követően a választottbíróság elnöke felkéri azon 

felet, amelyik nem jelölt ki választottbírót, hogy 

ezt két hónapon belül tegye meg. Amennyiben 

ezen időszak alatt nem sikerül ezt megtennie, az 

elnök tájékoztatja erről az Európai Gazdasági 

Bizottság ügyvezető titkárát, aki elvégzi ezt a 

kijelölést egy további kéthónapos időszakon belül. 

5. A választottbíróság a nemzetközi joggal és e 

jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban hozza 

meg döntését. 

6. Az e mellékletben meghatározott 

rendelkezések szerint felállított bármely 

választottbíróság maga alkotja meg eljárási 

szabályait. 

7. A választottbíróság döntéseit - mind az 

eljárásmódra, mind az eljárás tárgyára 

vonatkozóan - többségi szavazással hozza meg. 

8. A bíróság minden megfelelő intézkedést 

megtehet a tények megállapítása céljából. 

9. A vitában érintett felek elősegítik a 

választottbíróság munkáját és - különösen - 

minden rendelkezésükre álló eszközzel: 

a) ellátják a vonatkozó dokumentumokkal, 

felszerelésekkel és információkkal; 

b) felhatalmazzák - szükség esetén -, hogy 

tanúkat vagy szakértőket hívjon, és azoktól 

bizonyítékokhoz jusson. 

10. A felek és a választottbírók védik azon 

információk bizalmasságát, amelyekhez a 

választottbíróság eljárásai során bizalmasan jutnak 

hozzá. 

11. A választottbíróság - az egyik fél kérésére - 

ideiglenes védelmi intézkedéseket javasolhat. 

12. Ha a vitában érintett felek egyike nem 

jelenik meg a választottbíróság előtt, vagy 

elmulasztja álláspontját megvédeni, a másik fél 

kérheti a bíróságot, hogy folytassa az eljárást, és 

hozza meg végső döntését. Valamely fél 

távolmaradása vagy álláspontja megvédésének 

elmulasztása nem akadályozza az eljárást. Végső 

döntésének meghozatala előtt a 

választottbíróságnak meg kell győződnie arról, 

hogy a kereset ténylegesen és jogilag 

megalapozott. 

13. A választottbíróság a vita tárgyából 

közvetlenül eredő viszontkeresetet 

meghallgathatja, és arról döntést hozhat. 
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14. Hacsak a választottbíróság az eset sajátos 

körülményeire tekintettel másként nem 

rendelkezik, a bíróság kiadásait - beleértve a 

tagjainak díjazását - a vitában érintett felek 

egyenlő arányban viselik. A bíróság a kiadásairól 

nyilvántartást vezet, és egy végső kimutatást 

készít a felek részére. 

15. E jegyzőkönyv bármely részes fele, 

amelynek a vita tárgyában jogi természetű érdeke 

áll fenn, és amelyet érinthet az ügyben hozott 

döntés, a bíróság egyetértésével szót kaphat az 

eljárásban. 

16. A választottbíróság a létrehozása 

időpontjától számított öt hónapon belül meghozza 

döntését, hacsak úgy nem találja, hogy szükséges 

az időkorlát kiterjesztése, amely nem haladhatja 

meg az öt hónapot. 

17. A választottbíróság döntéséhez indoklást 

csatol. A döntés végleges, és kötelező érvényű a 

vitában érintett valamennyi félre nézve. A döntést 

a választottbíróság eljuttatja a vitában érintett 

felekhez és a titkársághoz. A titkárság továbbítja a 

kapott információt e jegyzőkönyv valamennyi 

részes felének. 

18. A felek között a döntés értelmezése vagy 

végrehajtása vonatkozásában esetlegesen 

kialakuló vita bármely fél által a döntést meghozó 

választottbíróság elé, vagy - ha ez utóbbi nem áll 

rendelkezésre - egy másik, erre a célra az elsővel 

azonos módon létrehozott, választottbíróság elé 

utalható.” 

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben 

meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

(2) E törvény 2-3. §-a a Jegyzőkönyv 27. 

cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. 

(3) A Jegyzőkönyv, illetve e törvény 2-3. §-a 

hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért 

felelős miniszter annak ismertté válását követően 

a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett 

egyedi határozatával állapítja meg. 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges 

intézkedésekről a környezetvédelemért felelős 

miniszter gondoskodik. 
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4. JOGSZABÁLYOK  ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN  VALÓ  TÁRSADALMI  RÉSZVÉTEL   

 

15. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi 

CXXXI. törvény a módosításokkal egységes szerkezetben 
 

Annak előmozdítása érdekében, hogy a jó 

kormányzás keretében a társadalom legszélesebb 

rétegei kapcsolódhassanak be a jogszabályok 

előkészítésébe, 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 összhangban az Országgyűlés a 

következő törvényt alkotja: 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A törvény hatálya 

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

előkészített jogszabálytervezetek természetes 

személyek, valamint nem állami és nem 

önkormányzati szervek, szervezetek által történő 

véleményezésére terjed ki (a továbbiakban: 

társadalmi egyeztetés). E törvény hatálya kiterjed 

a miniszterek által előkészített 

jogszabálytervezetek megalapozását szolgáló 

szabályozási koncepciókra is (a továbbiakban: 

koncepció). 

(2) E törvény rendelkezései nem érintik az 

egyéb jogszabályokban, illetve közjogi 

szervezetszabályozó 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 véleményeknek - 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 kötelezettségekkel való összhang 

megteremtésére vonatkozó követelményekre, az 

Országgyűlés és az Alkotmánybíróság döntéseire 

figyelemmel, a felelősök megjelölésével -, az 

Országgyűlés rendes ülésszakaihoz 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 tájékoztatója tartalmazza az 

általa előkészítendő jogszabálytervezetek címét, a 

szabályozás rövid tartalmi összefoglalását és a 

jogszabálytervezet közzétételének 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 
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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. 

(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 

forrásokból nyújtott támogatásokról, 

e) a nemzetközi szerződés kihirdetéséről, 

valamint 

f) a szervezet és intézmény alapításáról, 

szóló jogszabályok tervezeteit. 

(4) Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a 

tervezet, koncepció, ha az egyeztetés 

Magyarország különösen fontos honvédelmi, 

nemzetbiztonsági, pénzügyi, külügyi, 

természetvédelmi, környezetvédelmi vagy 

örökségvédelmi érdekeinek védelmét 

veszélyeztetné. 

(5) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a 

jogszabály tervezetét, ha annak sürgős 

elfogadásához 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 

irányul, 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 

következők: 

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 továbbiakban: közvetlen egyeztetés). 

(2) A jogszabály előkészítéséért felelős 

miniszter az (1) bekezdésben meghatározott 

egyeztetési formákon 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 

bocsátott tervezetet, koncepciót. 

(3) A tervezettel együtt közzé kell tenni a 

jogalkotásról szóló törvényben meghatározott 

előzetes hatásvizsgálat összefoglalóját. 

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

társadalmi egyezetésre nem bocsátott tervezeteket 

is közzé kell tenni a honlapon. 

9. § (1) A honlapon megadott elektronikus 

levélcímen keresztül bárki véleményt nyilváníthat 

a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából 

közzétett tervezetről, koncepcióról. A vélemények 

beérkezéséről 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 véleményezők 

listájának közzététele, valamint a 12. §-ban 

meghatározott utólagos véleményezés céljából - 

legkésőbb a véleményezett jogszabály 

hatálybalépésétől számított másfél évig kezeli. 

Amennyiben a véleményezett jogszabály nem lép 

hatályba, a véleményező nevét és elektronikus 

levélcímét legkésőbb a vélemény beérkezését 

követő egy éven belül törölni kell. 

(4) A véleményező adatainak kezeléséhez 

szükséges hozzájárulást a (3) bekezdésben foglalt 

adatkezelések tekintetében megadottnak kell 

tekinteni. E tényre és a véleményező adatait érintő 

adatkezelés szabályaira a vélemény megadása 

előtt a véleményező figyelmét megfelelően fel kell 

hívni. 

(5) A közzétett tervezeteket a közzétételtől 

számított 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 
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hatálybalépéséhez igazodóan megfelelő idő álljon 

rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez és a 

vélemények kifejtéséhez, továbbá a jogszabály 

előkészítőjének arra, hogy a beérkezett 

véleményeket, javaslatokat érdemben 

mérlegelhesse. 

(2) A véleményezési határidő megegyezik a 

kormányzati szervekkel való egyeztetésre bocsátás 

során megállapított határidővel, kivételes esetben 

a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter ettől 

eltérő időtartamot is meghatározhat. 

11. § (1) A jogszabály előkészítéséért felelős 

miniszter mérlegeli a beérkezett véleményeket és 

azokról, valamint az elutasított vélemények 

esetében az elutasítás indokairól tipizált 

összefoglalót készít, amelyet a honlapon a 

véleményezők listájával együtt közzétesz. A 

jogszabály előkészítéséért felelős minisztert 

egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli. 

(2) Az (1) bekezdés alapján elkészítendő 

összefoglalót törvény esetén az Országgyűléshez 

történő benyújtást, kormányrendelet és miniszteri 

rendelet esetén a kihirdetést követően kell 

közzétenni. 

(3) A közzétett törvénytervezethez beérkezett 

véleményeket a törvényjavaslatot tárgyaló 

országgyűlési bizottság kérésére a bizottság 

részére hozzáférhetővé 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 

egyidejűleg, valamint 

b) a hatálybalépést követően 

ba) törvény esetében szükség szerint, de 

legalább egy év elteltével, 

bb) kormányrendelet és miniszteri rendelet 

esetében a jogszabály előkészítéséért felelős 

miniszter döntése alapján 

arra, hogy a jogszabály hatályosulásával 

kapcsolatos észrevételeket, problémákat, valamint 

a jogszabály módosítására vonatkozó javaslatokat 

bárki jelezhesse a jogszabály előkészítőjének. 

(2) A jogszabályok hatályosulásával kapcsolatos 

vélemények megtételének lehetőségéről - kivéve 

az utólagos hatásvizsgálattal egyidejűleg történő 

véleményezést - elektronikus úton értesíteni kell 

mindazokat, akik a jogszabálytervezet előzetes 

egyeztetése 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 

miniszter stratégiai partnerségi megállapodásokat 

alakít 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 

stratégiai 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 

információkhoz való hozzáférés szabályait, 

e) a megállapodás időtartamát. 

(5) A megállapodást a honlapon mindenki 

számára 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 meghatározta. 

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 
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biztosíthat meghatározott jogszabály 

véleményezésében való részvételre. 

(3) A közvetlen egyeztetés során a stratégiai 

partner által írásban megtett véleményeket a 

törvényjavaslatot tárgyaló országgyűlési bizottság 

kérésére a bizottság részére hozzáférhetővé kell 

tenni. 

15. § (1) A személyes részvétellel történő 

egyeztetés 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 

rendeletben állapítsa meg az e törvényben foglalt 

jogszabálytervezetek és koncepciók elektronikus 

úton történő közzétételének és véleményezésének 

részletszabályait. 

19. § (Hatályon kívül helyezve.) 

20. § (1) A lobbista és a lobbitevékenységgel 

érintett 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 

egyidejűleg lezárja, a folyamatban lévő 

nyilvántartásba vételi és törlési eljárást pedig 

megszünteti. Az e törvény hatálybalépésekor 

folyamatban lévő bírságolási eljárást le kell 

folytatni. A nyilvántartásban foglalt adatokat a 

nyilvántartást vezető szerv 2014. január 1-jén 

törli. 
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5. KÖZÉRDEKŰ  ÖNKÉNTES  TEVÉKENYSÉG 

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

módosításokkal egységes szerkezetben 
Az Országgyűlés elismeri a társadalom 

tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok 

öntevékenységét kifejező, a személyeknek és 

közösségeiknek más vagy mások javára 

ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes 

tevékenységét. Annak érdekében, hogy e jelentős 

társadalmi erőforrás a közcélok elérése érdekében 

is mind hatékonyabban mozgósíthatóvá váljon, az 

Országgyűlés a jelen törvény megalkotásával 

meghatározza a közérdekű önkéntes tevékenység 

alapvető szabályait, továbbá kedvezmények és 

garanciák biztosításával ösztönözni kívánja az 

állampolgárok és szervezeteik részvételét a 

társadalom előtt álló feladatok megoldásában, a 

közcélok elérésében. A kitűzött célok elérése és a 

közérdekű önkéntes tevékenységben való 

társadalmi részvétel jogi feltételeinek 

megteremtése érdekében az Országgyűlés a 

következő törvényt alkotja: 

1. § (1) A törvény hatálya 

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

személynél, jogi személynél és egyéni cégnél (a 

továbbiakban: fogadó szervezet) Magyarországon 

végzett, 

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

bekezdésének a)-e) pontja szerinti fogadó 

szervezetnél Magyarország 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 

tevékenységre, 

d) a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

szerinti közösségi szolgálatra. 

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

kívüli 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 

tevékenységi körben ellenszolgáltatás nélkül 

végzett tevékenység, 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 

jogviszony keretében végzik, így különösen 

polgári jogi jogviszonyban egyesület, alapítvány 

vagy közalapítvány kezelő szervének, vagy vallási 

közösség tagjaként. 

(2) Ellenszolgáltatásnak minősül minden olyan 

vagyoni előny, amelyhez az önkéntes vagy közeli 

hozzátartozója a közérdekű önkéntes 

tevékenységhez kapcsolódóan jut. 

(3) Nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó 

szervezet által 

a) az önkéntesnek adott, a közérdekű önkéntes 

tevékenység ellátásához szükséges munkaruházat, 

védőfelszerelés és -anyag, 

b) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátása 

érdekében szükséges utazásnak, szállásnak, 

étkezésnek az önkéntes részére történő biztosítása, 

illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az 

önkéntes részére történő megtérítése, valamint - a 

személyi jövedelemadóról szóló törvény 

kiküldetési rendelvényre vonatkozó szabályai 

megfelelő alkalmazásával - az önkéntes részére 

kiküldetési rendelvény alapján a saját 

személygépkocsi fogadó szervezet érdekében 

történő használatára tekintettel kifizetett azon 

összeg, amely nem haladja meg a saját 

személygépkocsi munkáltató érdekében történő 

használatára tekintettel bizonylat nélkül 

elszámolható költségtérítésként kifizethető 

összegének nagyságát, 

c) az önkéntesnek a közérdekű önkéntes 

tevékenység biztonságos ellátása érdekében 

biztosított védőoltás, szűrővizsgálat és más 

betegségmegelőző szolgáltatás, 

d) az önkéntes részére biztosított - a közérdekű 

önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - 

iskolarendszeren kívüli képzés költségei, 

e) az önkéntes tulajdonában álló, a közérdekű 

önkéntes tevékenység ellátásához szükséges állat 

élelmezésének, ellátásának, képzésének 
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biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt 

költségének az önkéntes részére történő 

megtérítése, 

f) az önkéntes tulajdonában vagy használatában 

álló eszköz - közérdekű önkéntes tevékenység 

ellátása érdekében történő - működtetéséhez 

szükséges feltételeknek az önkéntes részére 

történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal 

igazolt költségének megtérítése, 

g) az önkéntesnek a közérdekű önkéntes 

tevékenység során bekövetkező halála, testi 

sérülése, egészségkárosodása esetére kötött élet-, 

egészség- és baleset-biztosítás, illetve annak díja, 

valamint az önkéntes által okozott kár 

megtérítésére, illetve az önkéntes által elkövetett 

személyiségi jogi jogsértésért járó sérelemdíj 

megfizetésére kötött felelősségbiztosítás, illetve 

annak díja, 

h) az önkéntesnek külföldön végzett közérdekű 

önkéntes tevékenység esetén, illetve a 

Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező nem 

magyar állampolgár által végzett közérdekű 

tevékenység esetén adott napidíj, ha annak egy 

hónapra számított összege nem haladja meg a 

kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi 

összegének húsz százalékát, 

i) az önkéntesnek a közérdekű önkéntes 

tevékenységéért nyújtott jutalom, feltéve, hogy 

annak éves összege nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér mindenkori havi összegének 

húsz százalékát. 

(4) Több fogadó szervezettel önkéntes 

jogviszonyban 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 

végzett 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 juttatások 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 

személy vagy vallási tevékenységet végző 

szervezet a hitéleti, a közcélú és a működésével 

összefüggő tevékenysége körében; 

f) a jogszabályban meghatározott 

közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz 

kapcsolódóan a közszolgáltatásait igénybe 

vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében a 

magyarországi székhelyű, illetve magyar hatóság 

által kiadott működési engedéllyel rendelkező, 

jogképes 

fa) szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

szolgáltató, 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) 

alpontokban foglaltak a továbbiakban együtt: 

fogadó intézmény]; 

g) a nem jogképes fogadó intézmény fenntartója 

a fogadó intézmény jogszabályban meghatározott 

közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz 

kapcsolódóan a fogadó intézmény 

közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott 

többletszolgáltatások körében. 

(2) Építésiengedély-köteles munkában való 

részvételre 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 

alapján köteles az általa nyújtott szolgáltatás során 

okozott kár megtérítésére, illetve a személyiségi 

jogi jogsértésért járó sérelemdíj megfizetésére 

felelősségbiztosítási szerződést kötni, önkéntest 

akkor foglalkoztathat, ha a felelősségbiztosítási 

szerződés kiterjed 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 

betöltötte. 
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(2) Az önkéntes elláthat minden olyan 

tevékenységet, 

a) amelyre vonatkozóan megfelel a 

jogszabályokban meghatározott képesítési, 

egészségügyi, nyilvántartásba 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 jogszabály nem zárja ki. 

(3) Aki a fogadó szervezettel fennálló más 

jogviszony keretében ellenszolgáltatás fejében 

munkát végez, a munkakörébe tartozó feladatokat 

a fogadó szervezetnél önkéntes jogviszonyban 

nem végezheti. 

(4) Aki a fogadó szervezetnél jogszabályi 

kötelezésen, 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 

tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági 

viszonyban áll. Ez a korlátozás nem vonatkozik a 

köznevelési intézmény által szervezett és a tanulói 

jogviszonnyal, kollégiumi tagsági viszonnyal 

összefüggő kötelezettséget nem érintő 

táboroztatási tevékenységre és egyéb közösségi 

programokra. 

(6) A harmadik országbeli állampolgárok 

beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 

hatálya alá tartozó személy (a továbbiakban: 

harmadik országbeli állampolgár) - ide nem értve 

a menekültként vagy menedékesként elismert, 

bevándorolt, illetve letelepedett személyt - 

közérdekű önkéntes tevékenységet akkor 

végezhet, ha 

a) a fogadó szervezet az önkéntes által okozott 

kár megtérítésére, illetve az önkéntes által 

elkövetett személyiségi jogi jogsértésért járó 

sérelemdíj megfizetésére felelősségbiztosítási 

szerződést kötött, 

b) az önkéntes szállása, ellátása és visszautazása 

biztosított, valamint 

c) az önkéntes egészségügyi szolgáltatásra 

jogosult, vagy rendelkezik az egészségügyi 

szolgáltatások költségét fedező biztosítással. 

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

személy, illetve a cselekvőképességében a 

közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében 

részlegesen korlátozott nagykorú személy olyan 

közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, 

amely megfelel életkorának, testi, értelmi és 

erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, 

valamint amely nem veszélyezteti egészségét, 

fejlődését és tankötelezettségének teljesítését. 

(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött 

önkéntes és a cselekvőképességében a közérdekű 

önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen 

korlátozott nagykorú önkéntes közérdekű 

önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet. 

(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött 

önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 

óra és 6 óra között nem végezhet. 

(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött 

önkéntes által a közérdekű önkéntes 

tevékenységre fordítható 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 

tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes 

által a közérdekű 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 

önkéntes részére a közérdekű önkéntes 

tevékenység befejezése és másnapi megkezdése 

között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell 

biztosítani. 

6. § (1) A közérdekű önkéntes tevékenység 

önkéntes jogviszony keretében végezhető, amely a 

fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött 

önkéntes szerződéssel jön létre. Az önkéntes 

szerződésben meg kell határozni 

a) a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát, 

b) a közérdekű önkéntes tevékenység 

ellátásának helyét, 

c) a közérdekű önkéntes tevékenységre 

fordítandó időt és a pihenőidőt, valamint 

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

szerinti juttatásokat, amelyeket az önkéntesnek 

biztosítanak, és rendelkezni kell azokról az 

önkéntes szerződés megszűnésének esetére. 

(2) A fogadó intézménynél, illetve annak 

fenntartójánál végzett közérdekű önkéntes 

tevékenység esetén jogszabály meghatározhatja az 

önkéntes szerződés további kötelező tartalmi 

elemeit is. 

(3) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú 

személy és a cselekvőképességében a közérdekű 

önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen 
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korlátozott nagykorú személy önkéntes szerződést 

csak a törvényes képviselő beleegyezésével 

köthet. 

(4) Kiskorúsága miatt cselekvőképtelen 

önkéntes esetén az önkéntes jogviszonnyal 

kapcsolatos jognyilatkozatokat a törvényes 

képviselő teszi meg, de az önkéntes szerződés 

megkötéséhez és módosításához 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 közérdekű önkéntes 

tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott 

nagykorú önkéntes esetén legalább 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. 

(6) A fogadó szervezet az írásba foglalt 

önkéntes szerződést annak megszűnésétől 

számított öt évig megőrzi. 

7. § (1) Az önkéntes szerződés megszűnik 

a) az önkéntes halálával vagy 

cselekvőképtelenné válásával, 

b) a fogadó szervezet jogutód nélküli 

megszűnésével, természetes személy esetén 

halálával, 

c) a vállalt közérdekű önkéntes tevékenység 

teljesítésével, 

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 

határozat 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 

önkéntes és a cselekvőképességében a közérdekű 

önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen 

korlátozott nagykorú önkéntes az önkéntes 

szerződést a törvényes képviselője hozzájárulása 

nélkül is felmondhatja. 

(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött 

önkéntes 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 

önkéntes, illetve a cselekvőképességében a 

közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében 

részlegesen korlátozott nagykorú önkéntes esetén 

a közérdekű önkéntes tevékenység folyamatos, 

szakszerű felügyeletét. 

(2) Ha az önkéntes szerződés másként nem 

rendelkezik, a fogadó szervezet gondoskodik 

a) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátása 

érdekében szükséges utazásról, szállásról és 

étkezésről, ha a közérdekű önkéntes tevékenységet 

külföldön végzik, vagy az önkéntes 

Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező nem 

magyar állampolgár, 

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

biztosítási szerződés megkötéséről és a biztosítási 

díj megfizetéséről. 

9. § (1) Az önkéntes köteles 

a) a közérdekű önkéntes tevékenységet a 

vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai 

előírások, valamint a fogadó szervezet utasításai 

szerint személyesen végezni, és 

b) a közérdekű önkéntes tevékenység során 

tudomására jutott személyes adatot, üzleti és 

egyéb titkot megőrizni. 

(2) Az önkéntes köteles megtagadni az utasítás 

teljesítését, ha annak végrehajtása más személy 

életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül 

veszélyeztetné. 

(3) Az önkéntes nem köteles a fogadó szervezet 

utasításait teljesíteni, ha annak végrehajtása 

a) az önkéntes életét, testi épségét vagy 

egészségét közvetlenül veszélyeztetné, vagy 

b) jogszabályba vagy az önkéntes szerződésbe 

ütközik. 
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(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 

kötelezettségének eleget tett. 

10. § (1) Az önkéntes által az önkéntes 

jogviszonnyal összefüggésben harmadik 

személynek okozott kárért a fogadó szervezet 

felel. Amennyiben a kárt az önkéntes felróható 

magatartása okozta, - az önkéntes szerződés eltérő 

rendelkezése hiányában - a fogadó szervezet az 

önkéntestől követelheti kárának megtérítését. 

(2) Amennyiben az önkéntes bizonyítja, hogy 

a) a testi sérüléséből, illetve 

egészségkárosodásából eredő kára, vagy 

b) a tulajdonában vagy használatában álló, a 

közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához 

szükséges dologban a közérdekű önkéntes 

tevékenység végzésének helyén keletkező kára 

az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben 

következett be, a fogadó szervezet akkor mentesül 

a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt 

működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy 

kizárólag az önkéntes 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 

foglalkoztatását, és a bejelentett adatokban 

bekövetkező változásokat. A bejelentést a 

miniszter által e célra rendszeresített és a 

miniszter által vezetett minisztérium honlapján, 

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről 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 

közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésétől 

számított tizenöt napon belül kell eleget tenni. Az 

1. melléklet 1-3. pontja szerinti adatokban 

bekövetkező változást az azt követő tizenöt napon 

belül kell bejelenteni. 

(3) A bejelentéshez csatolni kell 

a) helyi önkormányzatok társulása esetén a 

társulási 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 

nyilvántartásba vett adataira vonatkozóan 

kiállított, harminc napnál nem régebbi igazolást; 

d) egyéni vállalkozó esetén az egyéni 

vállalkozók nyilvántartásába történő 

bejelentkezésről, illetve a változásbejelentésről 

kiadott, az egyéni vállalkozó hatályos adatait 

tartalmazó igazolás (igazolások) másolatát, vagy 

az egyéni vállalkozónak az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásában szereplő hatályos adatait 

igazoló, harminc napnál nem régebbi 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 bíróság nyilvántartásából szerzi be, 

illetve ellenőrzi, 

b) az egyéni vállalkozó nem csatolta a (3) 

bekezdés 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 személy adatait a miniszter a bevett 

egyházak nyilvántartásából szerzi be, illetve 

ellenőrzi. 

(4b) A cégjegyzékben nyilvántartott fogadó 

szervezet cégkivonatát a miniszter a 

cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen 

lekérdezéssel 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. 
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(7) Az (1)-(2) bekezdések szerinti 

változásbejelentés azon adatok tekintetében, 

amelyeket más nyilvántartás közhitelesen 

tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az 

adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető 

szerv - ha ezt tőle a fogadó szervezet kéri - az (2) 

bekezdésben meghatározott határidőn belül 

értesíti a családpolitikáért felelős minisztert. 

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

bejelentett adatokról a miniszter a fogadó 

szervezetek nyilvánossága és az önkéntesek 

védelme érdekében nyilvántartást vezet. 

(1a) A fogadó szervezetek nyilvántartása 

hatósági 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. 

(2) A nyilvántartásba vételről a miniszter 

kizárólag 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 

önkéntes nem foglalkoztatható. 

(3) A nyilvántartásban szereplő adatokat a 

miniszter a Civil Információs Portálon közzéteszi. 

(4) A miniszter a nyilvántartásban szereplő 

adatokat átadja a munkaügyi hatóságnak és a 

munkavédelmi hatóságnak az önkéntesek 

jogszabályszerű foglalkoztatásának ellenőrzése 

céljából. 

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

munkavédelmi hatóság, az adóhatóság, a fogadó 

szervezet szakmai vagy törvényességi 

ellenőrzését, illetve felügyeletét ellátó szerv 

észleli, hogy a fogadó szervezet 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 

határozatban - a jogsértés súlyának 

figyelembevételével - legfeljebb egy évre 

megtiltja a fogadó szervezetnek önkéntes 

foglalkoztatását, és az általa vezetett 

nyilvántartásban feltünteti 

a) a fogadó szervezet nevét, székhelyét és 

adószámát, 

b) a tilalom kezdetének és megszűnésének 

időpontját. 

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

jogviszonnyal kapcsolatos jogok és 

kötelezettségek gyakorlása, valamint a 

jogviszonnyal kapcsolatos hatósági ellenőrzés 

érdekében - nyilvántartást vezet azokról az 

önkéntesekről, akikkel a megkötött önkéntes 

szerződést nem foglalták írásba. A nyilvántartás 

tartalmazza 

a) az önkéntes természetes személyazonosító 

adatait, valamint, ha az önkéntes nem magyar 

állampolgár, az állampolgárságát, 

b) az önkéntes lakóhelyét, ennek hiányában 

tartózkodási, illetve szálláshelyét, 

c) kiskorú önkéntes és a cselekvőképességében 

a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében 

részlegesen korlátozott önkéntes esetén a 

törvényes képviselő természetes személyazonosító 

adatait és lakóhelyét, ennek hiányában 

tartózkodási helyét, 

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

meghatározottakat, 

e) a közérdekű önkéntes tevékenység 

megkezdésének időpontját, valamint 

f) azt az időpontot, amikor a jogviszony hatálya 

megszűnik. 

(2) A fogadó szervezet a nyilvántartást az 

önkéntes 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 megőrzésére jogszabály vagy 

határozat alapján kötelezett őrzi. 

(3) A fogadó szervezet az önkéntesre vonatkozó 

tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak 

törvényben meghatározott esetben vagy az 

önkéntes hozzájárulásával közölhet. Az 

önkéntesre vonatkozó adatok statisztikai célra 

felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - 

személyazonosításra alkalmatlan módon - 

átadhatóak. 

15. § (1) Ha e törvény másként nem 

rendelkezik, az önkéntes szerződés megkötésére, 

érvénytelenségére, módosítására, teljesítésére, 

megszűnésére, a szerződésszegésre, a törvényes 

képviselő közreműködésére, az önkéntes 

jogviszonnyal kapcsolatos jogok gyakorlására és a 

kötelezettségek teljesítésére, valamint a 
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kárviselésre és a kártérítésre a Polgári 

Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni. 

(2) E törvénynek az önkéntes jogviszonyra 

vonatkozó szabályaitól - ha e törvény vagy 

nemzetközi szerződés kivételt nem tesz - az 

önkéntes szerződésben érvényesen eltérni nem 

lehet. 

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

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

harmadik hónap első napján lép hatályba. 

(2) Ez a törvény a harmadik országok 

állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, 

javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes 

szolgálat céljából történő beutazásának 

feltételeiről szóló, 2004. december 13-i 

2004/114/EK tanácsi irányelv 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 

nyilvántartási száma. 

2. A fogadó szervezet kapcsolattartójának 

neve, beosztása és elérhetősége. 

3. A fogadó szervezet telephelye, 

telefonszáma, elektronikus levélcíme vagy más 

olyan, a kapcsolat felvételéhez szükséges adata, 

amelynek nyilvántartásba való felvételét kéri. 

4. Az önkéntesek közreműködésével ellátni 

kívánt tevékenységi körök és tevékenységek, 

valamint a fogadó szervezet nyilatkozata arról, 

hogy ezek a tevékenységi körök és 

tevékenységek megfelelnek 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 

önkéntest foglalkoztatni, 

5.3. a cselekvőképességében a közérdekű 

önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen 

korlátozott 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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17. Kivonat az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi 

LXXXIV. törvényből 
 

*** 

Önkéntes jogviszony 

17. § (1) Az egészségügyi szolgáltatók 

feladatainak ellátásában - a közérdekű 

önkéntes tevékenységről szóló törvény 

rendelkezései szerint - önkéntesként 

a) az egészségügyi dolgozó, 

b) hivatásszerűen nem közvetlen 

betegellátással foglalkozó egészségügyi 

szakképesítéssel rendelkező személy, 

c) minden egészségügyi képesítést nem 

igénylő feladat ellátásában segítséget adni 

kívánó személy 

részt vehet. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott személy önkéntesként 

működhet közre a szolgáltató által nyújtott 

egészségügyi szolgáltatásokban. Az 

egészségügyi dolgozóval kötött önkéntes 

szerződésnek tartalmaznia kell a 9. §-ban 

meghatározottakat. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 

személy a szakmai gyakorlata megőrzése 

céljából, önkéntesként jogosult a 

betegellátásban részt venni. 

(4) Az (1) bekezdés a) és b) pontja 

szerinti önkéntes csak olyan egészségügyi 

tevékenység végzésében működhet közre, 

amelyre nézve rendelkezik az adott 

egészségügyi tevékenység végzésére, 

illetve az abban való közreműködésre 

jogosító szakképesítéssel, és egészségi 

állapota alapján az adott egészségügyi 

tevékenység végzésére alkalmas. 

(5) Az egészségügyi szolgáltató a 

betegellátás biztonsága érdekében 

megkövetelheti a beteg jó közérzetét, testi-

lelki egyensúlyát és életvitelét segítő 

tevékenységben részt vevő, (1) bekezdés c) 

pontja szerinti önkéntes egészségi 

alkalmasságának vizsgálatát. 

(6) Az önkéntes segítő egészségügyi 

dolgozó által - kizárólag az egészségügyi 

tevékenysége végzésével a betegnek - 

okozott kár esetén a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló törvény alapján a 

foglalkoztató által követelhető kártérítés 

mértéke gondatlan károkozás esetén nem 

haladhatja meg 

a) az (1) bekezdés a) vagy b) pontja 

szerinti, egészségügyi szakképesítéssel 

rendelkező személy esetében az 

egészségügyi szolgáltatónál azonos 

munkakörben, azonos gyakorlati idővel 

foglalkoztatott egészségügyi dolgozó 

munkabére, illetménye, ilyen egészségügyi 

dolgozó hiányában az adott 

szakképesítéssel rendelkező egészségügyi 

dolgozók - Kjt. szabályainak 

alapulvételével meghatározott besorolási 

osztályhoz és fokozathoz tartozó - garantált 

illetménye alapján számított távolléti díja, 

b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti, 

egészségügyi szakképesítéssel nem 

rendelkező személy esetében a minimálbér 

négy havi összegét. Szándékos 

károkozás esetén a teljes kárt kell 

megtéríteni. 

(7) Az első szakorvosi, szakfogorvosi, 

szakgyógyszerészi és klinikai 

szakpszichológusi szakképzésben részt 

vevő személynek a képzés ideje alatt, 

önkéntes segítői jogviszonyban végzett 

egészségügyi tevékenysége - a 

költségtérítéses képzésben részt vevő nem 

magyar állampolgár, valamint 

hontalanként elismert személy kivételével - 

a képzés megszerzéséhez szükséges 

szakmai gyakorlatként nem ismerhető el. 

A különböző jogviszonyban 

foglalkoztatott egészségügyi 

dolgozók együttműködése 

18. § (1) Az egészségügyi szolgáltató 

által nyújtott ellátásokban közreműködő 

egészségügyi dolgozók, függetlenül a 

munkavégzésre irányuló jogviszonyuk 

típusától, a (2) bekezdésben foglalt 

szabályzat szerint kötelesek az 

egészségügyi tevékenység végzése során 

együttműködni. 

(2) Az az egészségügyi szolgáltató, 

amely az egészségügyi szolgáltatásait több 

típusú jogviszony keretében ténykedő 

egészségügyi dolgozók közreműködésével 

nyújtja, szabályzatban köteles rendezni a 



157 

 

feladatok ellátása során az egyes 

dolgozókat megillető utasításadási 

jogosultságokat. 

(3) A szabályzat kidolgozását a szakmai 

kamarák ajánlások összeállításával 

segíthetik elő. 

 

***
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18. Kivonat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényből 
 

*** 

Adóalapba nem tartozó, illetőleg 

költségnek nem számító tételek 

7. § (1) A jövedelem kiszámításánál nem kell 

figyelembe venni a következő bevételeket: 

………… 

y) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 

törvény alapján az önkéntesnek nyújtott, 

ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatást; 

*** 
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11. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez 

*** 

A vállalkozói költségek elszámolásáról 

*** 

I. Jellemzően előforduló költségek 

……….. 

 

29. az önkéntest foglalkoztató egyéni vállalkozó 

által az önkéntesnek nyújtott, a közérdekű 

önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján 

ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatás, ha az 

önkéntest az egyéni vállalkozó gazdasági-

vállalkozási tevékenysége érdekében 

foglalkoztatta. 

 

*** 
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19. Kivonat a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. 

törvényből 
 

*** 

III. Fejezet 

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 

ELLÁTÁSAI ÉS AZ ELLÁTÁSRA 

JOGOSULTAK 

A biztosítottak 

5. § (1) E törvény alapján biztosított 

…………. 

g) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés 

alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő 

vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát 

végző személy - a külön törvényben 

meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet 

végző személy kivételével - amennyiben az e 

tevékenységéből származó, tárgyhavi 

járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér 

harminc százalékát, illetőleg naptári napokra 

annak harmincad részét, 

 

*** 

A társadalombiztosítás egyes ellátásaira 

jogosultak 

Baleseti ellátásra jogosultak 

15. § (2) Baleseti egészségügyi szolgáltatásra 

jogosult, aki 

………….. 

f) külön törvény alapján közérdekű önkéntes 

tevékenységet végez. 
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20. Kivonat a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényből 
 

1. § (1) E törvény hatálya kiterjed 

a) arra a természetes és jogi személyre, aki, 

illetve amely a tizennyolcadik életévét betöltött 

természetes személyt foglalkoztatásra irányuló 

jogviszony - ideértve az egyszerűsített 

foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára létesített 

munkaviszonyt is -, továbbá harmadik országbeli 

állampolgárt vagy fiatal munkavállalót 

foglalkoztatásra irányuló jogviszony, illetve a (4) 

bekezdésben meghatározott jogviszonyok alapján 

foglalkoztat, 

b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény (a továbbiakban: Mt.) XVI. fejezetében 

meghatározott munkaerő-kölcsönzés esetén a 

kölcsönbeadóra és a kölcsönbevevőre, valamint az 

iskolaszövetkezet által nyújtott szolgáltatás esetén 

az iskolaszövetkezetre és a szolgáltatás fogadójára 

(a továbbiakban együtt: foglalkoztató). 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a 

törvény hatálya kiterjed 

a) a külföldön letelepedett és határokon átnyúló 

szolgáltatásnyújtás céljából munkavállalót 

Magyarországra küldő munkáltatóra (a 

továbbiakban: külföldi munkáltató), 

b) a külföldi munkáltató munkavállalójának az 

Mt. 295. § alapján történő munkavégzésére. 

(2a) A törvény hatálya kiterjed az Mt. hatálya 

alá nem tartozó munkáltatóra, a nemzetközi 

magánjog szabályai szerint imperatív 

rendelkezések, valamint azon jogszabályi 

rendelkezések tekintetében, amelyektől az Mt. 

szabályai szerint megállapodás útján nem lehet 

eltérni. 

(3) E törvény alkalmazásában - a (4) 

bekezdésben foglalt kivétellel - foglalkoztatásra 

irányuló jogviszonynak minősül minden olyan 

jogviszony, amelyben a szolgáltatás tárgya a 

foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett 

munka. 

(4) Nem foglalkoztatásra irányuló jogviszony 

keretében történik 

a) a Polgári Törvénykönyvben szabályozott 

vállalkozási szerződés, valamint megbízási 

szerződés alapján végzett munka, továbbá, 

b) a Polgári Törvénykönyvben szabályozott 

közkereseti társaság és betéti társaság tagjának 

személyes közreműködése, valamint a korlátolt 

felelősségű társaság tagjának 

mellékszolgáltatásként nyújtott személyes 

közreműködése, 

c) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 

2005. évi LXXXVIII. törvényben (a 

továbbiakban: Köt.) szabályozott önkéntes 

szerződés alapján végzett közérdekű önkéntes 

tevékenység, 

d) a szövetkezet tagjának a szövetkezet részére 

kifejtett személyes közreműködése, ha a tag a 

személyes közreműködést vállalkozási vagy 

megbízási szerződés - ideértve a szövetkezetekről 

szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 

10/B. § (2) bekezdése szerinti megállapodást is - 

alapján teljesíti, 

e) az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés 

alapján végzett munka. 

 

………… 

 

9. § (1) E törvény a kihirdetését követő 30. 

napon lép hatályba, rendelkezéseit a 

hatálybalépést követően indult ügyekben kell 

alkalmazni. 

 

…………. 

 

(3) E törvény alkalmazásában 

c) fiatal munkavállalón a Köt. alapján 

közérdekű önkéntes tevékenységet végző, 

tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt, 

is érteni kell. 

 

*** 
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21. Kivonat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

1991. évi IV. törvényből 
 

*** 

Fogalommeghatározások és záró 

rendelkezések 

58. § (5) E törvény alkalmazásában 

………… 

e) kereső tevékenység: - az 1-5. pontban 

foglaltak figyelembevételével - minden olyan 

munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső 

tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a 

személyt is, aki külön törvény szerint egyéni 

vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági 

társaság tevékenységében személyes 

közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében 

történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a 

társaság vezető tisztségviselője vagy a társasági 

szerződésben közreműködési/munkavégzési 

kötelezettsége/joga fel van tüntetve. 

………… 

1. A külön törvény alapján végzett közérdekű 

önkéntes tevékenység nem minősül kereső 

tevékenységnek. 

 

*** 
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22. Kivonat a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a 

közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletből 
 

*** 

4. § (5) A közérdekű önkéntes tevékenységről 

szóló törvény szerinti önkéntes munka egy órára 

jutó értékének számításánál a mindenkori kötelező 

legkisebb havi munkabér százhatvanad részét kell 

figyelembe venni. 

 

*** 

5. § (4) E rendelet alkalmazásában nem minősül 

adománynak 

a) a közérdekű önkéntes tevékenység keretében 

végzett munka, 

b) a köznevelésről szóló törvény alapján végzett 

közösségi szolgálat, 

c) az egészségügyről szóló törvény alapján 

adományozott szerv, szövet. 

 

*** 
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23. Kivonat a közszolgálati tisztviselőkről szóló  2011. évi CXCIX. törvényből 
 

*** 

 

6. § E törvény alkalmazásában 

……….. 

4. egyéb jogviszony: különösen a 

munkaviszony, állami vezetői szolgálati 

jogviszony, fennálló kormányzati szolgálati 

jogviszony esetén közszolgálati jogviszony 

(fennálló közszolgálati jogviszony esetében 

kormányzati szolgálati jogviszony), állami 

szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, 

bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti 

szolgálati, illetve munkaviszony, ügyészségi, 

hivatásos (szerződéses) szolgálati jogviszony, 

ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, bedolgozói 

munkaviszony, a munkavégzési kötelezettséget 

magában foglaló szövetkezeti tagsági viszony, a 

szakcsoporti tagsági viszony, a vállalkozási és 

megbízási szerződésen alapuló, valamint a 

személyes közreműködéssel járó gazdasági és 

polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként 

végzett tevékenység, az ügyvédi és az egyéni 

vállalkozói tevékenység, valamint a tudományos, 

oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint 

jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység 

végzésére irányuló jogviszony, a nevelőszülői 

foglalkoztatási jogviszony, a közérdekű önkéntes 

tevékenység végzésére irányuló jogviszony és az 

állami projektértékelői jogviszony; 

 

*** 

Együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség 

84. § (1) Nem létesíthető kormányzati szolgálati 

jogviszony, ha a kormánytisztviselő ezáltal 

hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), 

ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne. 

(2) A külpolitikáért felelős miniszter a 

külszolgálati hálózat tekintetében, illetve az 

európai uniós ügyek koordinációjáért felelős 

miniszter az Állandó Képviselet tekintetében - ha 

jogszabály másként nem rendelkezik - az (1) 

bekezdésben foglalt tilalom alól különösen 

indokolt esetben felmentést adhat. 

85. § (1) A kormánytisztviselő nem lehet helyi 

önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati 

képviselő annál az önkormányzatnál, amely az őt 

alkalmazó államigazgatási szerv illetékességi 

területén működik. 

(1a) A központi államigazgatási szerv és a 

fővárosi és megyei kormányhivatal 

kormánytisztviselője nem lehet 

a) helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke, 

elnökhelyettese, 

b) országos nemzetiségi önkormányzat elnöke, 

elnökhelyettese, továbbá 

c) nemzetiségi önkormányzat képviselője. 

(2) A kormánytisztviselő további jogviszonyt - 

tudományos, oktatói, művészeti, lektori, 

szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi 

tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási 

jogviszony és az állami projektértékelői 

jogviszony (a továbbiakban együtt: gyakorolható 

tevékenység), továbbá a közérdekű önkéntes 

tevékenység kivételével - csak a munkáltatói 

jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével 

létesíthet. A gyakorolható tevékenység végzésére 

irányuló jogviszonyt, valamint a közérdekű 

önkéntes tevékenység végzésére irányuló 

jogviszonyt, annak létesítését megelőzően a 

munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban be kell 

jelenteni, ha e jogviszony keretében végzett 

tevékenység a kormánytisztviselő munkaköri 

feladataival közvetlenül összefügg. 

(3) A kormánytisztviselő a (2) bekezdésben 

foglaltaktól eltérően a gyakorolható tevékenység, 

továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység 

végzésére irányuló jogviszonyt kizárólag a 

munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes 

engedélye alapján létesíthet, ha a munkavégzés 

időtartama részben azonos a kormánytisztviselő 

beosztás szerinti munkaidejével. 

 

*** 

 

87. § (1) A vezetői munkakört betöltő 

kormánytisztviselő a gyakorolható tevékenység, 

valamint a 85. § (4) bekezdés c) pontja szerint 

kivételesen folytatható tevékenység végzésére 

irányuló jogviszony kivételével további 

jogviszonyt nem létesíthet. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 

vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő a 

munkáltatói jogkör gyakorlójának az előzetes 

engedélye alapján 
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a) viselhet egyesületben, érdek-képviseleti 

szervezetben, valamint szövetkezetben tisztséget, 

b) folytathat közérdekű önkéntes tevékenységet, 

c) lehet alapítvány, közalapítvány kezelő 

szervezetének tagja, illetve elnöke, 

d) elláthat edzői, versenybírói játékvezetői 

tevékenységet, 

e) folytathat tanszékvezetői tevékenységet, 

f) lehet állami alapító vagy az általa létrehozott 

szervezet által önállóan, vagy más állami 

alapítóval, állami alapító által létrehozott 

szervezettel vagy államháztartáson kívüli 

szervezettel közösen alapított (köz)alapítványban 

felügyelő bizottsági tag, 

g) lehet felsőoktatási intézmény oktatási 

feladatokat is ellátó belső szervezeti egységének 

vezetője. 

(3) Vezetői munkakört betöltő 

kormánytisztviselő összeférhetetlenségére az (1) 

és (2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően 

egyebekben a kormánytisztviselőre vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. 

(4) A 85. § (4) bekezdés c) pontját és (5) 

bekezdését a vezetői munkakört betöltő 

kormánytisztviselő esetében akkor is alkalmazni 

kell, ha a tisztségviselés, a tagság ellátása további 

jogviszony létesítésével jár. 

 

*** 
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24. Kivonat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényből 
 

*** 

44. § (1) A közalkalmazott a munkaidejét nem 

érintő további munkavégzésre irányuló jogviszony 

létesítését - a tudományos, oktatói, művészeti, 

lektori, szerkesztői, a jogi oltalom alá eső szellemi 

tevékenység, a közérdekű önkéntes tevékenység, 

valamint az állami projektértékelői jogviszony 

kivételével - köteles a munkáltatónak előzetesen 

írásban bejelenteni, amely összeférhetetlenség 

esetén a további jogviszony létesítését írásban 

megtiltja. 

(2) A munkáltatónak a munkavégzésre irányuló 

további jogviszony létesítését megtiltó 

intézkedése ellen munkaügyi jogvita 

kezdeményezhető. 

(3) Ha a munkáltató az összeférhetetlenségről 

nem az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján 

szerez tudomást, a tudomásszerzéstől számított öt 

munkanapon belül írásban felszólítja a 

közalkalmazottat az összeférhetetlenség 

megszüntetésére. 

(4) Ha a közalkalmazott az (1) bekezdés szerinti 

tiltás vagy a (3) bekezdés szerinti felszólítás 

kézhezvételét követő harminc napon belül az 

összeférhetetlenséget nem szünteti meg, a 

munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt 

azonnali hatállyal megszünteti. 

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat kell 

alkalmazni a további jogviszony létesítésének 

megtiltására, illetve a már fennálló 

összeférhetetlenség jogkövetkezményeire 

vonatkozóan akkor is, ha az összeférhetetlenség a 

41. §, valamint a 43/A-43/D. § alapján áll fenn. 

 

*** 
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25. Kivonat a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényből 
 

*** 

2. § E törvény alkalmazásában 

………… 

24. más kereső tevékenység: a munkaviszony, a 

munkavégzési kötelezettséggel járó szövetkezeti 

tagsági viszony, a vállalkozási és a megbízási 

szerződés, a gazdasági társaság tagja esetén a 

tényleges személyes közreműködés, a vezető 

tisztségviselői vagy a felügyelő bizottsági tagsági 

tevékenység ellátására irányuló jogviszony, az 

egyéni vállalkozási tevékenység, az egyéni cég 

tagjaként végzett tevékenység, az ügyvédi 

tevékenység, valamint a tudományos, az oktatói, a 

művészeti, a lektori, a szerkesztői, valamint a jogi 

oltalom alá eső szellemi tevékenység végzésére 

irányuló jogviszony, továbbá a közérdekű 

önkéntes tevékenység végzésére irányuló 

jogviszony, 

 

*** 

 

81. § (1) Az állomány tagja más kereső 

tevékenységet csak a munkáltatói jogkört 

gyakorló előzetes engedélyével létesíthet, kivéve a 

tudományos, az oktatói, a művészeti, a lektori, a 

szerkesztői, valamint a jogi oltalom alá eső 

szellemi tevékenység (a továbbiakban együtt: 

szellemi tevékenység) végzésére irányuló, továbbá 

a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére 

irányuló jogviszonyt. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az állomány 

tagja a szellemi tevékenység, továbbá a közérdekű 

önkéntes tevékenység végzésére irányuló 

jogviszonyt 

a) a létesítését megelőzően köteles bejelenteni, 

ha e jogviszony keretében végzett tevékenység a 

szolgálati feladataival közvetlenül összefügg, 

b) kizárólag előzetes engedély alapján létesíthet, 

ha a munkavégzés időtartama érinti a szolgálati 

beosztás szerinti szolgálatteljesítési idejét. 

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően az állomány 

tagja köteles előzetesen bejelenteni, ha olyan 

gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő vagy 

felügyelőbizottsági tag, amely önkormányzati, 

köztestületi többségi tulajdonban, vagy tartósan 

állami tulajdonban van, vagy az állami tulajdonos 

különleges jogokat biztosító részvény alapján 

delegálja, továbbá, ha a társaságban az állami 

közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke - a 

tőkepiacról szóló törvény rendelkezései alapján 

számítva - legalább 50%. 

(4) Az (1) bekezdéstől eltérően az állomány 

miniszteri rendeletben meghatározott vezetői 

beosztást betöltő tagja más kereső tevékenységet 

nem folytathat. 

(5) A (4) bekezdéstől eltérően az állomány 

miniszteri rendeletben meghatározott vezetői 

beosztást betöltő tagjának a munkáltatói jogkört 

gyakorló előzetes engedélye szükséges 

a) a (2) és a (3) bekezdés szerinti jogviszony 

létesítéséhez, 

b) egyesületben, érdekképviseleti szervezetben, 

valamint szövetkezetben tisztség viseléséhez, 

c) alapítvány, közalapítvány kezelő szervezete 

tagi, vagy elnöki feladatainak ellátásához, 

d) állami alapító vagy az állami alapító által 

létrehozott szervezet által önállóan, vagy más 

állami alapítóval, állami alapító által létrehozott 

szervezettel vagy államháztartáson kívüli 

szervezettel közösen alapított (köz)alapítványban 

felügyelőbizottsági tagsághoz, 

e) az edzői, a versenybírói, a játékvezetői 

tevékenység végzéséhez, és 

f) a tanszékvezetői tevékenység folytatásához. 

(6) Az állomány tagja a szolgálati feladathoz 

kapcsolódó közszerepléséért tiszteletdíjat nem 

fogadhat el. 

(7) Az (1)-(3) és az (5) bekezdés szerinti 

előzetes engedély megadásáról vagy elutasításáról 

a munkáltatói jogkört gyakorló a szolgálati 

érdeket mérlegelve dönt. Nem adható engedély, ha 

a más kereső tevékenység ellentétes a Honvédség 

feladataival vagy a szolgálat kötelességszerű, 

pártatlan ellátását, illetve a Honvédség tekintélyét 

veszélyezteti. 
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