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Tisztelt Vizsgázó! 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) jogszabályban rögzített feladata, 

hogy az ügykezelői alapvizsgához kapcsolódó ismeretanyagot időközönként hatályosítsa. A 

közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011 (VIII.31.) Korm. rendelet 3.§ (3) 

bekezdése kimondja, hogy az ügykezelői alapvizsga követelményrendszerét, országosan 

egységes oktatási programját, tananyagát és a követelményrendszeren alapuló vizsgatételeit 

kifejlessze, valamint szükség szerint - különösen amennyiben a jogszabályi változások 

indokolják - aktualizálja.  

 

A jogszabályi kötelezettségen alapuló hatályosítást, a tananyag átdolgozását a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézete (a továbbiakban: NKE VTKI) 

2014. augusztus 15-ig kihirdetett jogszabályok alapján zárta le. Az NKE VTKI fontosnak 

tartja, hogy a kormányzati és közszolgálati ügykezelők ismereteiket hatályosított tananyag 

alapján sajátítsák el és a 2014. szeptemberi vizsgaidőszak folyamán már a tankönyv lezárása, 

korábbi hatályosítása óta bekövetkezett jogszabályi módosulások is megjelenjenek a 

tananyagban, s egyben a számonkérés alapját is képezzék.  

 

A tananyag-kiegészítő dokumentumban minden az adott fejezetcímen belül végrehajtott 

módosítást az oldalszám és bekezdés feltüntetésével dőlt betűtípussal vastagon kiemelve 

jelöltük. Az új hatályos szövegrészek pirossal szedve találhatóak, míg a hatályát vesztett 

részek fekete áthúzással vannak jelölve. Az egyes módosítások indokolása dőlt betűvel az 

adott módosított szövegrészt követően került rögzítésre. A bemutatott változások 

tankönyvekbe történő átvezetéséről szeptember hónapban gondoskodunk. 

 

A tananyag-kiegészítő dokumentum kibocsátásával az NKE VTKI segítséget kíván nyújtani, 

hogy az ügykezelői alapvizsgára Ön a lehető legnaprakészebben tudjon felkészülni. 

 

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kívánva 

 

 

 

B u d a p e s t, 2014. augusztus 15. 

 

 

 

 

 

 

 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

  Vezető- és Továbbképzési Intézet 

  



 

 

I. FEJEZET 

A KÖZIGAZGATÁS FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 

 

1.   A KÖZIGAZGATÁS FELÉPÍTÉSE  

   1.1. A KÖZIGAZGATÁS FOGALMA, FELADATA  

7. oldal harmadik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A közigazgatás szervek jogalkotásra történő felhatalmazása elődlegesen az 

Alaptörvényből származik, amely alapján a Kormány, a miniszterelnök, a miniszterek, 

az önálló szabályozó szervek vezetői, és az önkormányzatok a feladatkörükbe tartozó 

kérdésekben rendeletet bocsáthatnak ki. Rendelettel a közigazgatási szervek vagy 

magasabb szintű jogszabály (törvény) felhatalmazása alapján, vagy elsődlegesen 

(máshol még nem rendezetten) szabályoznak társadalmi viszonyokat. 

Indokolás: A kiegészítés indoka, hogy az alponthoz tartozik a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal, melynek elnöke jogalkotó hatáskörrel rendelkezik. Ezen szervek, 

atipikus közigazgatási szervekként a közigazgatás részét képezik. 

 

 

2.  A KÖZIGAZGATÁS FELÉPÍTÉSE  

   2.1.    A KÖZIGAZGATÁS FOGALMA, FELADATA  

9. oldal negyedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Azt, hogy mely szervek minősülnek központi államigazgatási szervnek, törvény
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határozza meg. Eszerint a központi államigazgatási szervek a következők: 

1.  a Kormány; 

2.  a kormánybizottság; 

3.  a Miniszterelnökség; 

4.  3. a minisztériumok; 

5.  4. az autonóm államigazgatási szervek; 

6.  5. a kormányhivatalok; 

7.  6. a központi hivatalok; 

8.  7. a rendvédelmi szerv és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat; 

9.  8. az önálló szabályozó szervek. 

Indokolás: A központi államigazgatási szerveket A központi államigazgatási 

szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 

szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdése sorolja fel 

  



2.1.2. KORMÁNYBIZOTTSÁGOK (ÉS EGYÉB, A KORMÁNY MUNKÁJÁT SEGÍTŐ 

SZERVEK) 

11. oldal harmadik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A Kormány – bár viszonylag gyakran ülésezik – nem folyamatosan működő testület. 

Fontos, hogy a Kormány ülése elé kiérlelt, megfelelően előkészített, egyeztetett 

előterjesztések kerüljenek, ezért szükséges olyan szervek létrehozása, melyek az 

elkülönült ágazati szervek között megteremtik a koordinációt. Ezek a szervek 

többségükben szintén testületi formában működnek, feladatuk a Kormány 

tevékenységének segítése, az adminisztrációs szinten lévő központi, különös hatáskörű 

államigazgatási szervek közötti koordináció összhang biztosítása. 

Indokolás: Egy bekezdésen belül kétszer indokolatlan szerepeltetni a „koordináció” 

kifejezést, hiszen több magyar megfelelője is ismert. Javasolható helyette 

az „összhang”, vagy „együttműködés” szavak, vagy szinonimáinak 

használata. 

 

2.1.3. A MINISZTERELNÖKSÉG 

A Miniszterelnökség a miniszterelnök munkaszerve. Tevékenységét a miniszterelnök 

irányítja, és államtitkár vezeti. A Miniszterelnökségre eltérő rendelkezés hiányában a 

minisztériumra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni. 

 

A Miniszterelnökség figyelemmel kíséri a Kormány törvényalkotási programjának, 

munkatervének és programozási−munkaszervezési döntéseinek végrehajtását, 

közreműködik a Kormány parlamenti kapcsolatrendszerének összehangolásában, 

valamint kapcsolatot tart az Országgyűlés kormánypárti képviselő-csoportjaival. 

További feladatai a miniszterelnök személyéhez kapcsolódnak, így többek között 

ellátja a miniszterelnök személye körüli teendőket, segíti a miniszterelnök 

országgyűlési, kormányzati irányítással kapcsolatos szakmai, társadalompolitikai, kül-, 

biztonság- és nemzetpolitikai kérdésekkel összefüggő tevékenységét, valamint 

közvetíti a miniszterelnök eseti döntéseit a miniszterek és a kormányzati szervek felé. 

Indokolás: Tekintettel arra, hogy a Miniszterelnökség státusza jelentős mértékben 

megváltozott, és a 2014. évi XX. törvény 1. § (1) bekezdése is a 

minisztériumok közé sorolja, ezért már nem indokolt külön központi 

államigazgatási szervként történő szerepeltetése a tananyagban.  

Azonban tekintve, hogy a Miniszterelnökség az egyetlen nem szakpolitikai 

feladatokat ellátó minisztérium, ezért indokolt lehet a kormányzati 

koordinációs feladatköréből fakadó sajátosságának említése a 

Minisztériumok bemutatását tartalmazó 2.1.4. pontban. 

  



2.1.43. A MINISZTÉRIUMOK 

12. oldal második alcímének számozása az alábbiak szerint módosul: 

Indokolás: A Miniszterelnökséget bemutató 2.1.3. fejezet törlését követően a 

Minisztériumokról szóló fejezet sorszáma is változik. 

 

2.1.54. AUTONÓM ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK, A 

KORMÁNYHIVATALOK, A KÖZPONTI HIVATALOK, A 

RENDVÉDELMI SZERVEK ÉS AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERVEK 

13. oldal első alcímének számozása az alábbiak szerint módosul: 

Indokolás: A Miniszterelnökséget bemutató 2.1.3. fejezet törlését követően a 

Minisztériumokról szóló fejezetet követő fejezet sorszáma is változik. 

 

13. oldal első bekezdésének 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

3. a központi hivatalok (például az Országos Egészségbiztosítási Pénztár [OEP], 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat [ÁNTSZ] Országos 

Tisztifőorvosi Hivatal [OTH], az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság [ONYF]); 

Indokolás: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat több szervet is felölel; 

maga egy szervezetrendszer, melynek része az Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal, mely központi hivatal. Ezért a fogalom pontosítsa érdekében 

szükséges az intézmény megnevezésének megváltoztatása. 

 

 

13. oldal negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Míg a kormányhivatalokat törvény hozza létre és a Kormány irányítása mellett egy-egy 

miniszter felügyelete alatt állnak, addig a központi hivatalokat kormányrendelet hozza 

létre és ezeket miniszter irányítja. Az önálló szabályozó szervek jogállásáról az 

Alaptörvény rendelkezik, eszerint az Országy-gyűlés sarkalatos törvényben
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 a 

végrehajtó hatalom körébe tartozó egyes feladat- és hatáskörök ellátására és 

gyakorlására önálló szabályozó szerveket hozhat létre, melynek vezetőjét a 

miniszterelnök vagy − a miniszterelnök javaslatára − a köztársasági elnök nevezi ki. Az 

önálló szabályozó szerv vezetője törvényben kapott felhatalmazás alapján 

feladatkörében rendeletet ad ki. A rendvédelmi szervek speciális feladataik és 

jogállásuk miatt kerültek külön kategóriába. 

Indokolás: nyelvtani pontosítás; az Országgyűlés sorvégi szótagolása helytelenül: 

„Országy-gyűlés”, míg helyesen „Ország-gyűlés” ként írandó. 

 

 



   2.2. TERÜLETI (MEGYEI, JÁRÁSI) ÉS HELYI (VÁROSI, KÖZSÉGI) 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK  

2.2.1.  A KORMÁNYHIVATALOK  

2.2.1.1. A kormányhivatalok szervezete  

14. oldal harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A kormányhivatal szervezete a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett 

törzshivatalból, valamint az ágazati szakigazgatási szervekből áll, (melyek korábban 

a központi szakigazgatási szervek regionális szinten működő dekoncentrált szervei
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voltak) és járási, illetve a fővárosban fővárosi kerületi hivatalokból áll. A 

kormányhivatal szakigazgatási szerveihez tartozik például a Szociális és Gyámhivatal, 

az Építésügyi Hivatal, a Növény- és Talajvédelmi Iigazgatóság, a Földhivatal az 

ingatlanügyi feladatok ellátására, az Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv, 

a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, a Munkaügyi Központ, a Fogyasztóvédelmi 

Felügyelőség stb. Az integrált (összevont) szakigazgatási szervek kettős, megosztott 

irányítás alatt állnak, bizonyos irányítási jogköröket − melyek főként a szerv operatív 

működésével kapcsolatosak − a kormányhivatal törzshivatala gyakorol, míg a szakmai 

tevékenységgel összefüggő irányítási jogköröket az ágazati központi hivatal vezetője 

gyakorolja. A szakigazgatási szerv vezetőjét a kormánymegbízott nevezi ki és menti fel 

a szakmai irányító szerv vezetőjének egyetértésével. 

Indokolás: A járási (fővárosi kerületi) hivatalok felállítása miatt szükséges a kiegészítés.  

 

 

2.2.1.2. A Kormányhivatal feladatai 

14. oldal negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A törzshivatal feladatai  
A kormányhivatal a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően részt vesz 

a kormányzati célkitűzések területi megvalósításában. Ennek keretében a törzshivatal 

feladatai az alábbiak:  

- Koordinációs tevékenység (amelynek keretében gondoskodik a több ágazatot érintő 

kormányzati politikák, szándékok végrehajtásának területi összehangolásáról).  

- Ellenőrzési tevékenység (amelynek során egyrészről ellenőrzést gyakorol az 

államigazgatási szervek területi szakigazgatási szerveinek jogszerű működése felett, 

másrészről ellátja a helyi önkormányzatok működésének törvényességi felügyeletét).  

- Informatikai tevékenység (az illetékes miniszter irányítása alatt közreműködik a 

közigazgatási informatikai tevékenység területi összehangolásában, és ellátja a 

választásokkal, népszavazásokkal összefüggő informatikai feladatokat).  

- Képzést, továbbképzést szervező, összehangoló feladat (e feladatkörében a 

kormányhivatal a területi államigazgatási szervek kormánytisztviselőinek és a helyi 

önkormányzatok köztisztviselőinek tekintetében végzi a képzés, továbbképzés 

szervezését területi szinten, összhangban a kormányzati politikával).  

- A törzshivatal és a szakigazgatási szervek működtetésével összefüggő 

funkcionális feladatok.  

- Közreműködés a kormánymegbízottnak a megyei intézményfenntartó 

központokkal kapcsolatos feladatok ellátásában.  
- Véleményezési jogkör: véleményezi a központi államigazgatási szervek területi 

szervei, valamint a területi illetékességgel kizárólag államigazgatási feladatot ellátó 

más szervek vezetőinek kinevezését és felmentését, a létrehozására, átszervezésére, 



valamint jogállásuk és illetékességi területük módosítására vonatkozó előterjesztést, 

foglalkoztatottjai létszámára és költségvetésének a megállapítására vonatkozó 

javaslatokat. 

- Hatósági feladatok: az államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási hatósági 

jogkörben eljáró helyi önkormányzati szervek vonatkozásában jogosult szakmai-

koordinációs értekezletet összehívni, a polgármesteri hivatalnál, a közös 

önkormányzati hivatalnál, a megyei közgyűlés hivatalánál, a főpolgármesteri 

hivatalnál, a hatósági igazgatási társulásnál felügyeleti szervként ellenőrzést tartani. 

Indokolás: 2013. március 31-én a megyei intézményfenntartó központok megszűntek, 

ezért a kormánymegbízottaknak a megyei intézményfenntartó központokkal 

kapcsolatban nincsenek feladatai.(A 419/2012. (XII.29.) Korm. r. 4. § (2) 

bekezdés) 

 

2.2.2.  A KORMÁNYHIVATALOK  

15. oldal harmadik bekezdésének utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: 

A járásiok (fővárosi kerületi) hivatalok a megyei és fővárosi kormányhivatalok 

szervezeti egységeként, az államigazgatás legalacsonyabb szintű területi szervezeteként 

kerültek kialakításra. 

Indokolás: Nyelvtani és logikai hiba javítása. Nem” járás”, hanem „járási hivatal” a 

helyes szakkifejezés, a járás közigazgatási egység, a járási hivatal szervezeti egység. 

 

 

3. AZ ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS  

   3.2.    A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÍPUSAI  

16. oldal utolsó bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Sajátos önkormányzati típust képviselnek a kisebbségi nemzetiségi önkormányzatok,. 

amelyeket vValamely nemzeti vagy etnikai kisebbséghez nemzetiséghez tartozók 

érdekeik képviseletére a községekben, városokban és a főváros kerületeiben települési, 

a fővárosban és a megyében területi (együtt: helyi), valamint országos nemzetiségi 

önkormányzatot érdekeik képviseletére hozhatnak létre. A kisebbségi 

önkormányzatokról külön törvény rendelkezik. 

Indokolás: A vonatkozó törvény előírásai szerint az etnikum terminus technikus már 

nem használatos a roma nemzetiségűek megnevezésére, ahogy a kisebbség 

sem, helyettük a nemzetiség kifejezést használandó. 

 

3.3.    A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÍPUSAI  

17. oldal negyedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A kerületi önkormányzat köteles gondoskodni például az óvodai nevelésről, az általános 

iskolai nevelésről és oktatásról stb., a fővárosi önkormányzat pedig meghatározza 

például a főváros városfejlesztési és városrehabilitációs programját, valamint általános 

rendezési településszerkezeti tervét, megalkotja Budapest városrendezési szabályzatát 

stb. 



Indokolás: Megszűnt az általános rendezési terv fogalma, helyette a településszerkezeti 

terv kifejezés használatos (lásd Az épített környezet alakításáról szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 61. § (1) a) pontja)  

 

 

3.4.    A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE  

17. oldal ötödik bekezdésének szövege törlésre kerül: 

A magyar önkormányzati rendszer a települési önkormányzatokat tekinti az 

önkormányzati feladatok elsődleges címzettjeinek. A területi (megyei) önkormányzat 

szerepe kiegészítő jellegű. A területi (megyei) önkormányzat általában olyan 

közszolgáltatási feladatok címzettje, amelyeket települési szinten nem racionális (vagy 

gazdaságos) ellátni, illetve amelyeket a települési önkormányzatok nem tudnak ellátni. 

Ezek olyan feladatok, melyeknek hatóköre meghaladja a települési önkormányzatok 

határait, anyagi vagy személyi lehetőségeit. Ilyen például a természeti és kulturális 

javak védelme, az egészségügyi, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátás 

biztosítása, az idegenforgalmi feladatok ellátása stb. 

 Indokolás: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

újraszabályozta a különböző típusú önkormányzatok feladatainak 

megosztását. A jelenlegi szabályozásban már nem mutatható ki a 

szubszidiaritás elve a helyi önkormányzat és a területi, megyei 

önkormányzat kapcsolatában. Ezenkívül a megyei önkormányzatok 

egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi továbbá a természeti és kulturális 

javak védelmével kapcsolatos feladatai megszűntek, így az ezzel foglalkozó 

rész is felesleges a tananyagban. 

 

3.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSÉNEK 

ALAPVETŐ SZABÁLYAI  

3.5.1.    A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZERVEZETE  

3.5.1.1.  A képviselő-testület (közgyűlés)  

20. oldal ötödik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Az önkormányzati képviselők, illetve a polgármesterek választásáról szóló törvény 

határozza meg a különböző településeken megválasztható képviselők számát, illetve 

megválasztásuk módját. Az önkormányzati képviselő alapvető kötelessége a képviselő-

testület (közgyűlés) munkájában való részvétel. Az önkormányzati képviselő a 

képviselő-testületi munkában a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli 

választóinak érdekeit. A képviselő-testület (közgyűlés) – ha azt törvény nem zárja ki – 

jogosult hatáskörei gyakorlását a polgármesterre, a bizottságokra, a részönkormányzat 

testületére, a jegyzőre vagy az önkormányzati társulásra átruházni. Vannak azonban 

olyan hatáskörök, amelyeket a képviselő-testület (közgyűlés) nem ruházhat át, ilyen 

például a rendeletalkotás, a helyi népszavazás elrendelése, az intézményalapítás vagy a 

közterület elnevezése. 

  Indokolás: Az Ötv.-hez képest változott a jogosultak köre, akire hatáskörét a testület 

átruházhatja;  



3.5.1.5.  A jegyző  

22. oldal első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A képviselő-testület döntéseinek törvényességéért a jegyző felel, ezért ha az ülésen 

bármilyen törvénysértő dolgot észlel, köteles azt jelezni. A jegyző helyettesítésére, 

illetőleg az általa meghatározott feladatok ellátására a képviselő-testület – a jegyzőre 

vonatkozó szabályok szerint – aljegyzőt nevez ki (ez csak a községek tízezer főnél 

kevesebb lakosú települések önkormányzata és a tízezer főnél kevesebb együttes 

lakosságszámú települések közös önkormányzati hivatala esetében nem kötelező). 

  Indokolás: Az Ötv. 36. § (1) bekezdése hatályát vesztette; és A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § (1) bekezdés 

alapján a tízezer főnél kevesebb lakosú települések önkormányzatánál és a 

tízezer főnél kevesebb együttes lakosságszámú települések közös 

önkormányzati hivatalánál a polgármester - a jegyzőre vonatkozó szabályok 

szerint, a jegyző javaslatára - kinevezheti, más önkormányzatnál, közös 

önkormányzati hivatalnál kinevezi az aljegyzőt. 

 

3.5.1.7.  Önkormányzati társulások 

22. oldal negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Az Mötv. meghatározza, hogy mely célból lehet az önkormányzatoknak társulniuk, 

eszerint egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és 

a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására 

(például építéshatósági társulás, szabálysértési ügyek, intézményi társulás stb.). 

Indokolás: Tekintettel arra, hogy ezen feladatok már nem a jegyző hatáskörébe 

tartoznak ezért arra nézve társulás sem hozható létre. 

 

 

3.6. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS AZ EGYÉB ÁLLAMI SZERVEK 

KAPCSOLATÁNAK FŐBB ELEMEI  

23. oldal utolsó 24. oldalra átnyúló bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Az önkormányzatok ugyan széles körű autonómiával rendelkeznek, azonban 

működésük törvényességét meghatározott állami szervek ellenőrzik, törvénysértő 

döntéseit megsemmisíthetik. Az önkormányzat gazdálkodását az Állami 

Számvevőszék, egyéb tekintetben működését – ha külön eljárásnak nincs helye – a 

megyei kormányhivatal ellenőrzi. Az Országgyűlés elsősorban törvényalkotás során 

alakítja ki az önkormányzati működés kereteit. Egyedi döntéseket is hoz (ezek közül 

legjelentősebbek a területszervezésiek – megyék, a főváros és kerületei területére 

vonatkozók, illetve megyei jogú várossá nyilvánítás). 

Indokolás: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 61. § (1) 

bekezdésének hatályon kívül helyezése óta nincsen lehetőség megyei jogú 

város létrehozására. A Magyarország helyi önkormányzatairól
 
szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 21. § (3) bekezdése értelmében megyei jogú város a 

megyeszékhely város és az Országgyűlés által e törvény hatálybalépése előtt 



megyei jogúvá nyilvánított város. Kizárólag a megyeszékhelyek és a 

korábban azzá nyilvánítottak lehetnek megyei jogú városok.  

A Kormány előterjesztésére, az Alkotmánybíróság véleményének ismeretében 

feloszlathatja az alkotmányellenesen működő képviselőtestületet. A köztársasági elnök 

írja ki az önkormányzati választások időpontját, köztársasági biztost jelöl ki a 

feloszlatott önkormányzathoz, megbízza az illetékes kormányhivatal vezetőjét - ha az 

Országgyűlés a helyi képviselő-testületet feloszlatja -, hogy az új képviselő-testület 

megválasztásáig terjedő időre gyakorolja azokat a feladatokat és hatásköröket, 

amelyeket a jogszabály a polgármesternek állapít meg, halaszthatatlan esetben döntsön 

olyan ügyekben, amelyek a képviselő-testület átruházható hatáskörei, illetve dönt a 

községeket érintő területszervezési kérdésekben, továbbá a község várossá 

nyilvánításáról. A Kormány szabályozási joga csak törvény felhatalmazása alapján 

érvényesül, önállóan kizárólag a köztisztviselők képesítési előírásait határozhatja meg. 

Indokolás: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 94. § d) pontjának 

hatályon kívül helyezése óta nincsen lehetőség köztársasági biztos 

kinevezésére. Az ezzel kapcsolatos hatáskörök a kormánymegbízottra 

szálltak, ezért indokolt a feladatkör meghatározása a tananyagban.  

24. oldal második bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Az önkormányzatokkal kapcsolatos kormányzati feladatok felelőse a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter (jelenleg a belügyminiszter) és a területi 

közigazgatásért felelős miniszter (jelenleg a közigazgatási és igazságügyi 

miniszterelnökséget vezető miniszter), ezzel kapcsolatban legjelentősebb feladata a 

magasabb szintű állami döntések előkészítése, illetve megyei kormányhivatalok 

irányításán keresztül az önkormányzatok törvényes működésének segítése. Az egyéb 

miniszterek jogszabályban határozzák meg az önkormányzatok által ellátott 

közszolgáltatások szakmai követelményeit, és e tekintetben ellenőrzési joguk, az 

önkormányzatnak pedig adatszolgáltatási kötelezettsége van. 

Indokolás: A belügyminiszter, mint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 

korábban nem szerepelt a tananyagban, míg a területi közigazgatásért 

felelős miniszter ugyan szerepelt benne, azonban a kormányzati 

struktúraváltás eredményeként az már nem a KIM Miniszter, mivel a 

hatáskör címzettje módosult. 

  



4. KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA (MAGYARY 

PROGRAM)  

   4.2.    A KÖZIGAZGATÁSI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA  

25. oldal 2. sz. ábrája az alábbiak szerint módosul: 

Operatív tervdokumentumok 

- Ministart Miniszteri Program 

Indokolás: elírási hiba javítása  

  



II. FEJEZET 

A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK JOGVISZONYA 

 

1. A KÖZSZOLGÁLATI TISZTSÉGVISELŐK JOGVISZONYAINAK 

JELLEMZŐI, ELHATÁROLÁSA MÁS, MUNKAVÉGZÉSRE 

IRÁNYULÓ JOGVISZONYOKTÓL 

29. oldal 1. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 

A KÖZSZOLGÁLATI TISZTSÉGVISELŐK JOGVISZONYAINAK 

JELLEMZŐI, ELHATÁROLÁSA MÁS, MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ 

JOGVISZONYOKTÓL 

Indokolás: elírási hiba javítása 

 

29. oldal második bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A közszolgálati tisztviselők csoportosítása: 

               – az központi közigazgatási államigazgatási szerveknél dolgozó tisztviselők: 

    – a kormánytisztviselők,  

                     – kormányzati ügykezelők, 

Indokolás: Kttv. 1.§ c) pontja szerinti, jogi terminológiai pontosítás 

 

 

2. A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐKRE VONATKOZÓ JOGI 

SZABÁLYOZÁS  
 

30. oldal első és második bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseket a Kttv. tartalmazza. A törvény 

először a kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseket írja le részletesen, a 

törvény további részeiben a kormányzati ügykezelőkrekel, köztisztviselőkkelre és 

közszolgálati ügykezelőkkelre kapcsolatban vonatkozóan pedig már csak az ettől 

eltérő szabályokat tartalmazza.  

 

A továbbiakban a tananyag részletesen ismerteti a kormánytisztviselőkre vonatkozó 

szabályokat, majd a kormányzati ügykezelőkret érintő vonatkozó eltérő rendelkezéseket 

ismertetjük. A jelen tananyag a köztisztviselőkre és a közszolgálati tisztviselőkre 

ügykezelőkre vonatkozó eltérő rendelkezésekre nem tér ki. 

Indokolás: Stilisztikai javítás, szóismétlés, elírás korrigálása  

  



 

3. A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY  

3.1. A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY ALANYAI  

   30. oldal harmadik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A kormányzati szolgálati jogviszony egyik alanya az állam nevében kormányzati 

szolgálati jogviszonyt létesítő közigazgatási államigazgatási szerv, mint munkáltató. A 

munkáltatói jogokat az közigazgatási államigazgatási szerv hivatali szervezetének 

vezetője egy személyben (például a minisztériumokban a közigazgatási államtitkár) 

gyakorolja. 

 

 

30. oldal negyedik bekezdését követő 3. sz. ábra az alábbiak szerint módosul: 

A kormányzati szolgálati jogviszony másik alanya a kormánytisztviselő, illetve 

kormányzati ügykezelő, mint munkavállaló. 

 

A jogviszony 

alanyai 

 

 

 

 

               

 Indokolás: Kttv. 37.§ (1) bekezdése szerinti terminológia használata. 

 

 

3.2. A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS 

MEGSZŰNÉSE  

3.2.1. A KORMÁNYTISZTVISELŐK JOGVISZONYÁNAK KELETKEZÉSE  

30. oldal utolsó bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

 A jogviszony létesítésének feltételei: 

 – általános feltételek (magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, 

legalább középiskolai végzettség, valamint, ha az államigazgatási szerv 

feladatkörébe tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelése, 

felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik, egyéb (büntetőjogi 

vonatkozású) kizáró feltételek hiánya); 

 különös feltételek (idegennyelv-ismeret, meghatározott iskolai végzettség, 

szakképesítés, közigazgatási gyakorlat, vagyonnyilatkozat-tétel, nemzetbiztonsági 

ellenőrzés stb.).  

    Indokolás: Beiktatta az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő 

módosításáról szóló 2013. évi CCXLV. törvény 61. §. Hatályos: 2014. VII. 

1-től. 

Közigazgatási Államigazgatási  

szerv (munkáltató) 

Kormánytisztviselő, 

kormányzati ügykezelő 

(munkavállaló) 



 
3.2.1. A KORMÁNYTISZTVISELŐ JOGVISZONYÁNAK MEGSZŰNÉSE,  

MEGSZÜNTETÉSE  

33. oldal első bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A felmentett kormánytisztviselők elhelyezkedését, a közigazgatásban való megtartásukat 

szolgálja a tartalékállomány intézménye. A tartalékállományba helyezett 

kormánytisztviselő adatait a személyügyi központ kezeli a felmentés idejéig, abból a 

célból, hogy a központi közszolgálati nyilvántartásba kerül, ahol lehetőség szerint 

megpróbálnak számára másik közigazgatási szervnél a képzettségének és besorolásának 

megfelelő állást felajánlani ajánljanak fel. 

Indokolás: Megállapította a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő 

átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes 

kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 60. § (5) és 

(17). Hatályos: 2012. IX. 1-től. 

 

 

3.3. A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY TARTALMA  

3.3.2.  A KORMÁNYTISZTVISELŐ JOGAI  

34. oldal hatodik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 
 

A kormánytisztviselőt évi 25 munkanap alapszabadság illeti meg. Az 

alapszabadságon felül – besorolásától függően, illetve a törvényben meghatározott 

egyéb esetekben (pl. egészségkárosodás) – pótszabadságra is jogosult. 

Indokolás: Megállapította az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv 

hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. 

törvény 174. § (11). Hatályos: 2014. I. 1-től. 

 

35. oldal második bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 
 

A besorolási osztályokat fizetési fokozatokra osztják, amelyekbe a közszolgálatban 

eltöltött idő alapján kerül besorolásra a kormánytisztviselő. A kormánytisztviselő 

illetménye alapilletményből, valamint – a törvényben meghatározott feltételek esetén – 

illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll. Az illetmény kifizetésének költségét 

a munkáltató viseli, a fizetési számlához kapcsolódóan a kormánytisztviselő részére 

bankszámla-hozzájárulás adható. 

Indokolás: Megállapította az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2013. évi CCXLIII. törvény 15. § (4) – (5). Hatályos: 

2014. I. 1-től. 

 



 

3.4.   AZ ÜGYKEZELŐKRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK 

3.3.2.  A KORMÁNYTISZTVISELŐ JOGAI  

35. oldal hatodik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 
 

Az ügykezelők alkalmazási feltétele – a büntetlen előélet, a cselekvőképesség és a 

magyar állampolgárság mellett – a legalább középszintű szakképesítés megléte, 

valamint, ha az államigazgatási szerv feladatkörébe tizennyolcadik életévét be nem 

töltött személy nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik, egyéb 

(büntetőjogi vonatkozású) kizáró feltételek hiánya. A minimálisan megkövetelt iskolai 

végzettség szintje nem jelenti azt, hogy ettől magasabb iskolai végzettségű személlyel 

ne lehetne ügyviteli feladat ellátására kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni. A 

kormánytisztviselőktől eltérően ugyanakkor a magyar állampolgárság alól felmentés 

adható, ugyanis ügykezelői munkakörre kormányzati szolgálati jogviszony – a 

jogszabály által meghatározott fontos és bizalmas munkakör, valamint az ügykezelői 

osztályvezetői kinevezés kivételével – szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személlyel, vagy az Európai Szociális Kartáról szóló megállapodásban részt vevő 

ország állampolgárával is létesíthető, ha az illető a feladatkör ellátásához szükséges 

mértékű magyar nyelvismerettel rendelkezik. 

Indokolás: Beiktatta az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő 

módosításáról szóló 2013. évi CCXLV. törvény 66. §. Hatályos: 2014. VII. 

1-től. 

 

Összefoglalás 

36. oldal ötödik és hatodik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A tág értelemben vett közszolgálat (állami szolgálat) munkavégzés céljából létesített 

különleges jogviszony. A gazdasági szférában keletkezett munkaviszonyokat a munka 

törvénykönyve, a közszolgálati tisztviselői jogviszonyt külön törvény (a Kttv.) 

szabályozza. A közszolgálati tisztviselő gyűjtőfogalom, az államigazgatási központi 

közigazgatási szerveknél kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelők, az 

önkormányzatoknál köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők dolgoznak. Az 

ügykezelők a Kttv. hatálya alá tartoznak, de nem kormánytisztviselők / köztisztviselők. 

Az ügykezelő és a kormánytisztviselő / köztisztviselő közötti megkülönböztetés alapja 

az általuk ellátott tevékenység jellege, és nem az iskolai végzettségük. A Kttv.-nek az 

ügykezelőkre vonatkozó fejezetei csak azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyek 

eltérnek a kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályoktól. 

  

A kormányzati szolgálati közszolgálati tisztviselői jogviszony egyik alanya az 

államigazgatási közigazgatási szerv, mint munkáltató, másik alanya a 

kormánytisztviselő (vagy köztisztviselő), illetve a kormányzati ügykezelő, mint 

munkavállaló. A kormányzati szolgálati jogviszony létrejöttének általános és különös 

feltételei vannak. A kormányzati szolgálati jogviszony kinevezéssel jön létre. A 



jogviszony csak kivételesen, a törvényben meghatározott esetekben szűnhet meg. A 

jogviszony tartalma a kormánytisztviselőket megillető jogokból és terhelő 

kötelezettségekből áll. A kormánytisztviselőnek vannak általános – minden 

munkaviszonyra jellemző – kötelezettségei, és sajátos, a kormányzati szolgálati létből 

eredő többletkötelezettségei. 

Indokolás: Pontosítás, a fejezet tartalmával való összhang megteremtése 

  



III. FEJEZET 

A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS SZABÁLYAI 

 

 

1. A HATÓSÁGI JOGALKALMAZÁS ÉS ELJÁRÁSJOG JELENTÉSE,  

ALAPELVEI 

1.2. A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI JOG 

37. oldal második bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Minden törvény alapját, így A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) alapját is az Alaptörvény 

képezi. Az Alaptörvény értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a 

hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A 

hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket meghozni, 

indokolni. Ha az ügyfélnek jogellenesen kárt okoznak illetve kártérítési kötelezettségük 

van, illetve a nem jogszabályszerű eljárásuk következtében személyiségi jogában 

megsértett ügyfél számára sérelemdíjat fizetnek ha az ügyfélnek jogellenesen kárt 

okoznának. A Ket. egyrészt előírja, hogy milyen esetekben kell döntést hoznia a 

hatóságnak – illetve a lehetséges döntés tartalmát –, másrészt meghatározza a döntéshez 

vezető ügyintézés menetét, az eljárás szereplőit, határidőit és egyéb elemeit. 

 

Indokolás: Megállapította az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv 

hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. 

törvény 110. § (1). Hatályos: 2014. III. 15-től. 

 

1.3. A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI ALAPELVEI 

40. oldal 1. sz. táblázat második oszlopának szövege az alábbiak szerint módosul: 

Ügyféli jogokat és ügyféli 

kötelezettségeket meghatározó 

alapelvek 

                                                      3.       Az ügyfél kártérítéshez, 

     sérelemdíjhoz való joga; 

   

Indokolás: Megállapította az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv 

hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. 

törvény 110. § (1). Hatályos: 2014. III. 15-től. 

 

 

 



2. A KET. HATÁLYA, A HATÓSÁGI ÜGY, AZ ÜGYFÉL ÉS A HATÓSÁG  

2.2. AZ ÜGYFÉL  

41. oldal negyedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Bizonyos ügyekben – például egy létesítménnyel kapcsolatos eljárásban – ide kell érteni 

a létesítmény hatásterületén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosát jogát és bejegyzett 

jogszerű használóját, vagyis a különböző haszonélvezeti jogok, illetve más 

ingatlanhasználattal kapcsolatos jogok gyakorlóit is. 

Indokolás: Elírás miatt javítandó. 

 

 

4.  A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS SZAKASZAI  

4.1. AZ ELSŐFOKÚ ELJÁRÁS (ALAPELJÁRÁS)  
 

4.1.9. KIZÁRÁS INTÉZMÉNYE A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSBAN  

46. oldal nyolcadik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Relatív kizárási ok akkor áll fenn, ha az ügyintézőtől nem várható el az ügy tárgyilagos 

részrehajlás-mentes megítélése. Ebben az esetben a kizárás lehetőségmérlegelés 

kérdése, melyben a hatóság vezetője dönt.  

Például, ha az ügyfél az ügyintéző régi barátja vagy éppen haragosa. 

 Indokolás: Pontosítás miatt javaslom kiegészíteni. 

 

4.1.11. A HATÓSÁG DÖNTÉSEI, A HATÁROZAT FAJTÁI  

47. oldal hatodik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Végzéssel dönt a hatóság az úgynevezett eljárási kérdésekben, például szakértő 

kirendeléséről, az eljárásban végzéssel határoz valamint a végrehajtási eljárás során. 

Indokolás: Stilisztikai javítás és pontosítás. 

 

47. oldal kilencedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A hatóság által a jogszabályban meghatározott esetekben, valamint az egyébként 

hatáskörébe tartozó eljáráshoz kapcsolódóan az ügyfél kérelmére valamely tény, állapot 

adat, jogosultság, vagy egyéb adatállapot igazolására kiállított okiratot, valamint a 

hatósági nyilvántartásban való bejegyzést (módosítást, javítást, törlést) határozatnak kell 

tekinteni. Az ilyen határozat jellegű okiratokat nevezzük hatósági bizonyítványnak, 

illetve hatósági igazolványnak. 

Indokolás: Megállapította a kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 

2013. évi CCXVIII. törvény 10. § (8). Hatályos: 2014. I. 1-től. 



 

47. oldal kilencedik (utolsó) bekezdését követő kiegészítés:  

Ha a hatóság az előírt határidőben nem hoz döntést, és az ügyfél kérelme valamilyen jog 

megszerzésére (pl. működési engedély) irányul, a „hallgatás – beleegyezés” elve alapján 

az ügyfelet megilleti a kérelmezett jog gyakorlása. Ugyanilyen megfontolásból, ha a 

szakhatóság az előírt határidőn belül nem ad ki állásfoglalást, hozzájárulását 

megadottnak kell tekinteni. 

Indokolás: Megállapította a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, 

valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény 48. §. 

Hatályos: 2014. I. 1-től. 

 

4.2.  JOGORVOSLATI ELJÁRÁS 

49. oldal utolsó (50. oldalra áthúzódó) bekezdésének és az 50. oldal első bekezdésének 

szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az első- és másodfokon eljáró közigazgatási hatóságok az általuk hozott döntések hibáit 

saját hatáskörükben orvosolhatják. Ha a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt 

sért, a saját döntését módosíthatja vagy visszavonhatja. A döntés határozat 

módosításának, visszavonásának határozat és végzés esetén egyaránt helye van. 

 

A hatóság a saját döntésének módosítását vagy visszavonását egy alkalommal, a döntés 

határozat közlésétől számított 1 éven belül teheti meg. A döntés hivatalbóli 

módosítására vagy visszavonására csak akkor kerülhet sor, ha az jóhiszeműen szerzett 

és gyakorolt jogokat nem sért. 

Indokolás: Ket. 114. § szerinti pontosítás. 

   
 

4.3.  VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS  
 

4.1.9. KIZÁRÁS INTÉZMÉNYE A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSBAN  

50. oldal utolsó bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Ha a határozat kötelezettségeket tartalmaz, és a kötelezettségek teljesítésére felhívott 

személy azokat nem teljesíti, a hatóság közigazgatás további feladata, hogy végrehajtási 

eljárás keretében rákényszerítse a kötelezettet a határozatban foglaltak teljesítésére. 

Indokolás: A szöveg egyértelműsége miatti pontosítás. 

  



IV. FEJEZET 

A KÖZIGAZGATÁS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA 
 

2.  ELEKTRONIKUS IKTATÁS 

   2.1. AZ ELEKTRONIKUS IKTATÓRENDSZEREK TÍPUSAI  

59. oldal 6. bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az elektronikus iktatókönyv pontosan az, aminek a neve mutatja. Tulajdonképpen 

ennek bevezetésekor annyi történik, hogy a papír alapú iktatókönyvet elektronikus 

nyilvántartásra cseréljük. Fontos követelmény a rendszerrel szemben, hogy meg kell 

felelnie a köziratokról, a közlevéltárakról, és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 

1995. évi LXVI. törvény, valamint a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható 

iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 27/2014. (IV. 

18.) KIM rendelet a 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendeletet által előírt 

követelményrendszernek. 

Indokolás: a 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendeletet 2014. IV.18.-ával 

hatályon kívül helyezte a 27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet  

 

60. oldal harmadik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az elektronikus iratkezelő rendszer annyiban tér el az elektronikus iktatókönyvtől, 

hogy itt nem csupán az iratok nyilvántartása elektronikus, hanem a teljes 

iratkezelési folyamat. Ez annyit jelent, hogy a beérkező iratok tartalma az érkezést 

követően bekerülnek a rendszerbe, és onnan kezdve az irat elektronikus példánya éli az 

életét. Az irat útja elektronikusan követhető, annak szignálása szintén elektronikus 

módon történik. 

Indokolás: stilisztikai változtatás 

 

   2.3. SZABÁLYOK  

62. oldal 1. bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A szervezetnél használt elektronikus iratkezelő rendszernek meg kell felelnie néhány 

fontos követelménynek. Az első és talán legfontosabb, hogy a rendszernek meg kell 

felelnie a köziratokról, a közlevéltárakról, és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 

1995. évi LXVI. törvény, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben, illetve a közfeladatot 

ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott 

követelményekről szóló 27/2014. (IV. 18.) KIM a 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM 

együttes rendeletet rendeletben foglaltaknak. 

Indokolás: a 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendeletet 2014. IV.18.-ával 

hatályon kívül helyezte a 27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet  

 



   2.4. BIZTONSÁG  

2.4.3.  FELELŐSÖK, FELADATOK, FELELŐSSÉGI KÖRÖK 

63. oldal 6. bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A szervezet vezetője: feladatai a legszerteágazóbbak, összefoglalva a szervezet IT 

biztonsági környezetének az és informatikai rendszerének fenntartásához szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 

Indokolás: stilisztikai változtatás 

 

3.  ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS 

   3.1. ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS  

3.1.1.  ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS 

67. oldal 2. bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Titkosítás és a kriptográfiai eljárások 

A kriptográfia, magyarul rejtjelzés az emberek azon igényének kielégítésére alakult ki, 

hogy illetéktelenek elől eltitkolják mondanivalójukat. A közlendő titkosítása nagyon 

korai igény az emberiség történetében, már az ókorból is rendelkezünk rejtjelzési 

emlékekkel. A rejtjelzés az évek során hatalmas fejlődésen esett át, de az alapvető 

jellemzők nem változtak. 

Indokolás: stilisztikai változtatás 

 

3.1.2.  SZEÜSZ  

70. oldal 6. bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A szolgáltatókra érvényes szabályok: SZEÜSZ az elektronikus ügyintézési 

felügyeletnek elektronikus űrlapon tett bejelentés alapján nyújtható.  A szolgáltatás 

nyújtásának ideje alatt a szolgáltató vállalja, hogy informatikai infrastruktúrája megfelel 

a törvényi előírásoknak, rendelkezik a szükséges informatikai működtetési 

szabályzatokkal és eljárásrendekkel, illetve képes biztosítani a kezelt adatok védelmét. 

A szolgáltatás megszüntetéseét abban az esetben lehetséges, ha a szolgáltató erről a 

felügyeletet értesíti, illetve szándékát az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint 

közzé teszi. Az értesítést követően 90 nappal az érintett szolgáltatás megszűntethető. 

megelőzően a szolgáltató köteles értesíteni a felügyeletet a szolgáltatás 

megszüntetéséről. Amennyiben a szolgáltatás megszűnése a közigazgatás működésében 

zavart okozhat. úgy a felügyelet jogosult a szolgáltatás megszűntetését  A megszüntetés 

szükség esetén 6 hónappal elhalasztaniható. Megszüntetni kötelezően előírt szolgáltatást 

nem lehet. 

Indokolás: stilisztikai változtatás 

 



3.1.2.  SZEÜSZ  

70. oldal 8. bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A Ket.-ben előírtak alapján az állam Kormány az alábbi SZEÜSZ-öket köteles az 

ügyfelek számára nyújtani:….. 

Indokolás: pontosítás a Ket. alapján  

 

3.1.2.  SZEÜSZ  

72. oldal utolsó francia bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

[A Ket.-ben előírtak alapján az állam Kormány az alábbi SZEÜSZ-öket köteles az 

ügyfelek számára nyújtani:] 

 

 A törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben kötelezően 

nyújtandóként előírt további szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás. 

(pl.:Interaktív virtuális ügyfélszolgálat, Személyre szabott ügyintézési felület, 

Elektronikus űrlap) 

 

Indokolás: pontosítás a 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet alábbi módosításai alapján:  

- 252/2013. (VII. 4.) Korm. rendelet 2. § (2). Hatályos: 2013. X. 1-től. 

- 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 30. § (18). Hatályos: 2014. I. 1-től. 

 

3.1.4.  ÜGYFÉLKAPU/HIVATALI KAPU  

73. oldal 2. bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az ügyfélkapu kifejezetten közigazgatási ügyfelek (természetes, vagy jogi személyek) 

számára nyújtott elektronikus ügyintézési, illetve azonosítási lehetőség. 

Indokolás: stilisztikai változtatás 

 

3.1.4.  ÜGYFÉLKAPU/HIVATALI KAPU  

74. oldal 3. bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A Hivatali Kapu része a központi elektronikus szolgáltató rendszernek, melyen 

keresztül a csatlakozott szervezet (hivatal) hozzáfér a központi rendszer által 

számára biztosított szolgáltatásokhoz. Fontos, hogy a Hivatali Kapu kifejezetten 

szervezetek számára érhető el. 

Indokolás: stilisztikai változtatás 

  



 

 

V. FEJEZET 

ÜGYVITEL, ÜGYKEZELÉS 
 

 

2. AZ ÜGYIRATKEZELÉS SZABÁLYOZÁSA 

79. oldal ötödik bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

A kormány 2003-ban hívta életre a közfeladatot ellátó szervek egységes iratkezeléséről 

szóló projektet, s létrehozta a Kormányzati Iratkezelési Felügyeletet (KIF). 2010-től a 

köziratok kezelésének szakmai irányítása a közigazgatásért és igazságügyért felelős 

miniszter  hatáskörébe került és ezen feladatkörét a Kormányiroda útján látja el
28

. 2014 

júliusától a köziratok kezelésének szakmai irányítása a belügyminiszter hatáskörébe 

került 
28

. Az iratkezelés felügyelete igen sokrétű. A központi közigazgatási szervek 

iratkezelésének szakmai felügyeletén túl összehangolja a közfeladatot ellátó szervek 

egészére vonatkozóan az elektronikus iratkezelés és ügyintézés fokozatos bevezetésével 

összefüggő feladatok végrehajtását.  

 

Indoklás: A törlés a 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése és a 

152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet hatályba lépése miatt szükséges. 
 
 

79. oldal lap alján található lábjegyzet az alábbiak szerint módosul: 

28 
1995. évi LXVI. törvény, 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet, 17/2010. (VIII.31.) KIM 

utasítás,  
28  

152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet 

 

Indoklás: A törlés a 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése és a 

152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet hatályba lépése miatt szükséges. 

 

 

80. oldal harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

A 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM rendelet szabályozza a 2007. január 1-től az 

újonnan beszerzett, majd 2008. január 1-től a már meglevő elektronikus iratkezelési 

szoftverek alkalmazhatóságát, a tanúsítás követelményrendszerét.  

A 27/2014. (IV.18.) KIM rendelet szabályozza a közfeladatot ellátó szerveknél 

alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményeket, az 

elektronikus iratkezelési szoftverek alkalmazhatóságát, a tanúsítás 

követelményrendszerét.  

Indoklás: A törlés a 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM rendelet hatályon kívül 

helyezése és a 27/2014. (IV.18.) KIM rendelet hatályba lépése miatt 

szükséges. 

 

  



2.1. AZ ÜGYIRATKEZELÉS IRÁNYÍTÁSA, FELÜGYELETE 

80. oldal hetedik kezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

A levéltári törvény 8/A. § alapján a köziratok kezelésének szakmai irányítását a 

Kormány által kijelölt miniszter – 2010. május 29-től a közigazgatásért és igazságügyért 

felelős miniszter – látja el, aki e feladatkörét a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium (a továbbiakban: KIM) szervezeti keretein belül, a Kormányiroda útján 

végzi. – a belügyminiszter látja el. 

 

Indoklás: A törlés a 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése és a 

152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet hatályba lépése miatt szükséges. 
 

81. oldal 3. sz. táblázata az alábbiak szerint módosul:  

 

Egyedi iratkezelési szabályzat 

Szerv Kiadja Egyetértési jogot gyakorol 

központi államigazgatási szerv központi államigazgatási szerv 

Magyar Nemzeti Levéltár vagy 

az illetékes szaklevéltár és a 

KIM* a belügyminiszter
 

önkormányzati hivatal jegyző (főjegyző) 

az illetékes közlevéltár vagy 

Budapest Főváros Levéltára és a 

kormányhivatal 

közfeladatot ellátó egyéb szerv közfeladatot ellátó szerv illetékes közlevéltár 

Egységes iratkezelési szabályzat 

Szerv Kiadja Egyetértési jogot gyakorol 

fővárosi és megyei 

kormányhivatalok 

szakmai irányítást ellátó 

miniszter**  

Magyar Nemzeti Levéltár és 

KIM* a belügyminiszter
* 

Magyar Honvédség honvédelmi miniszter 
Hadtörténelmi Levéltár és a 

KIM* a belügyminiszter
*
 

rendvédelmi szervek (kivéve a 

polgári nemzetbiztonsági 

szolgálatok) 

szakmai irányítást ellátó 

miniszter 

Magyar Nemzeti Levéltár és a 

KIM* a belügyminiszter
*
 

bíróságok 
Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 
Magyar Nemzeti Levéltár 

ügyészség legfőbb ügyész Magyar Nemzeti Levéltár 

közjegyzők, bírósági 

végrehajtók és ezek kamarái 

közigazgatásért és 

igazságügyért felelős miniszter  

igazságügyért felelős miniszter 

KIM* a belügyminiszter
*
 és a 

kultúráért felelős miniszter 

*a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter 

**A közigazgatási és igazságügyi miniszter 20/2013. (VI. 25.) KIM utasítása 

Indoklás: A törlés a 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése és a 

152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet hatályba lépése miatt szükséges.  



3. AZ ÜGYIRATKEZELÉS FOLYAMATA 

   3.6.   IKTATÁS 

3.6.2.    ELEKTRONIKUS IKTATÁS 

97. oldal lap alján található lábjegyzet az alábbiak szerint módosul: 

50 
24/2006. (IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelete    

   27/2014. (IV.18.) KIM rendelet 

Indoklás: A törlés a 24/2006. (IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendeletének hatályon 

kívül helyezése és a 27/2014. (IV.18.) KIM rendelet hatályba lépése miatt 

szükséges. 

 
 

97. oldal hetedik és azt követő bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:  

 

Az ISZ-nek az elektronikus ügyiratok céljaira legalább kétféle elnevezési mechanizmust 

kell biztosítania, ezek párhuzamosan is használhatók legyenek (egyedi azonosító jelet – 

iktató számot, ill. szöveges címet). 

Az ISZ a szerv iratkezelési szabályzatában foglaltak figyelembevételével biztosítja az 

elektronikus iktatókönyvek: 

 létrehozását, 

 kezelését, 

 lezárását, 

 biztonságos tárolását, 

 nyomtatását, 

 exportálását. 

 

Az elektronikus iktatókönyv folyamatos számozással működik (a főszám és alszám 

folyamatos sorszám, amelyet a szoftverben beállított számláló automatikusan képez).  

 

Az ISZ-ben lehetőséget kell biztosítani olyan iktatókönyvrendszer létrehozására, mely 

igazodik a szerv meglévő iratkezelési szabályzatához. Lehetővé kell tennie az 

iktatókönyvek lezárását és új iktatókönyvek létrehozását. Biztosítani kell, hogy a zárás 

után a rendszerbe az adott évre, az adott elektronikus iktatókönyvbe ne lehessen több 

iratot iktatni. Az iktatókönyv zárásának részeként el kell készíteni az iktatókönyv 

időbélyegzővel ellátott, hiteles elektronikus változatát. 

 

A rögzítés során az irat legyen iktatókönyvbe iktatható, az előírt (meta)adatok köre 

automatikus és/vagy manuális módon legyen társítható a rögzítendő irathoz. Szükség 

esetén (téves iktatás) lehetővé kell tennie az iratok újbóli iktatását, átiktatását vagy egy 

iktatás sztornózását. E funkciók használata esetén az eredeti iktatási információk is 

maradjanak meg, és a téves iktatásnál kiadott iktatószám ne legyen ismételten kiadható. 

 

Elektronikus iktatókönyv esetén az utólagos módosítás tényét a jogosultsággal 

rendelkező munkatárs azonosítójával és a javítás idejének megjelölésével naplózni kell. 

A naplóban követhetően kell rögzíteni az eredeti és a módosított adatokat. 

 



Az ISZ-ben mindenki csak a jogosultságának megfelelően dolgozhat. A jogosultságot az 

illetékes vezető jogosultságkérő lapon
1
 ígényelheti.  

 

Biztosítani kell az (előírt formátumban érkező) elektronikus iratok nyilvántartásba 

vételét és megfelelő tárolását, valamint elektronikus feldolgozását és/vagy papíralapú 

feldolgozási folyamatba továbbítását. Minden iratnak egyedi azonosítóval kell 

rendelkeznie.  

 

Biztosítani kell, hogy a papíralapú, az elektronikus, illetve a vegyes ügyiratok bármely 

kombinációban egymáshoz rendelhetők legyenek. 

 

Az ISZ biztosítja az iktatási számrend folytonosságát és az iktatás nyomon 

követhetőségét. 

Az ISZ az elektronikus iktatókönyvek létrehozása során, az egyedi azonosítás céljából 

biztosítja a strukturált numerikus vagy alfanumerikus hivatkozási kódot vagy ezek 

tetszőleges kombinációját, amelyet az iktatószám elemeiként az irathoz rendel. 

Az elektronikus iktatókönyveknek iktatókönyvi és iktatási metaadatokat kell kezelnie, 

úgy, hogy az előírt (meta)adatok köre az iktatott irathoz, ügyirathoz társítható legyen. 

Az ISZ az eredeti iktatásra vonatkozó metaadatok megtartása mellett biztosítja az iratok, 

ügyiratok iktatását és az iktatás érvénytelenítését. 

Az ISZ biztosítja a lezárt iktatókönyvek megváltoztathatatlanságát, 

visszakereshetőségét, sértetlenségét, azok hiteles, elektronikusan archivált példányainak 

elkészítésével és tárolásával. 

Az iratok kezelésével kapcsolatos követelmény, hogy az ISZ biztosítsa az iratok 

szignálását, továbbítását, expediálását, kiadmányozását, kézbesítését, postázását és 

ezeknek a műveleteknek a csoportos végrehajtását. 

Az ISZ támogatja a papír alapú iratok és az elektronikus iratok összerendelését, a 

vegyes ügyiratok létrehozását és kezelését. Biztosítja a jogosultság szerinti 

felhasználást, megjelenítést, a keresési funkciókat és a statisztikák, kimutatások 

készítését. 

Az irattári feladatok támogatása során az ISZ biztosítja az ügyiratok irattári 

kezelését, levéltárba adását, selejtezését. 

Biztonsági követelmény, hogy az irat adattartalmának megismerését, az adatok 

kezelését az ISZ csak az arra jogosult felhasználó számára biztosítja. 

Az ISZ biztosítja a jogosultságok differenciált meghatározását az elektronikusan 

támogatott ügyintézési cselekmények és a manuális ügyintézési gyakorlatnak 

megfelelően egyaránt. 

                                                           
51 Iratmintatár Jogosultság igénylő lap  nem szerepel az Iratmintatárban 



Az ISZ-nek minden adatváltozást és műveletet naplóznia kell. Az eseménynapló rögzíti 

és tárolja az iratokkal, az elektronikus érkeztető nyilvántartással és az elektronikus 

iktatókönyvekkel kapcsolatos összes iratkezelési eseményt (pl: a lekérdezést, rögzítést, 

módosítást, átadást érintő műveletet). 

 

Indoklás: A törlés a 24/2006. (IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendeletének hatályon 

kívül helyezése és a 27/2014. (IV.18.) KIM rendelet hatályba lépése miatt 

szükséges. 

 

 

 

5. AZ IRATKEZELÉS ELLENŐRZÉSE 

112. oldal lap alján található lábjegyzet az alábbiak szerint módosul: 

66 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

  
Belügyminisztérium  

Indoklás: A törlés a 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése és a 

152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet hatályba lépése miatt szükséges. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

115. oldal harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Interoperabilitás hiánya: a szabályozás (24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes 

rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel 

szemben támasztott követelményekről) csak általánossággal foglalkozik az iratkezelési 

szoftverek és egyéb igazgatási szoftverek közötti interoperabilitás feltételrendszerével. 

 

Indoklás: A törlés a 24/2006. (IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendeletének hatályon 

kívül helyezése és a 27/2014. (IV.18.) KIM rendelet hatályba lépése miatt 

szükséges. A KIM rendelet már nemcsak általánosságokat fogalmaz meg, 

hanem az új rendeletben megjelennek az interoperabilitással kapcsolatos 

követelmények is, így a megoldásra váró problémák közül kihagyható. 

  



VI. FEJEZET 

ADATVÉDEMI  ÉS TITKOS ÜGYIRATKEZELÉSI ISMERETEK 
 

 

1.  ADATVÉDELEM ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG 

   1.1. AZ ADATVÉDELEM LÉNYEGI TARTALMA  

1.1.1.  ALAPFOGALMAK 

1.1.1.2. Különleges adat   

117. oldal negyedik bekezdés szövege az alábbiak szerint módosul: 

Különleges adat:  

– Faji eredetre, nemzeti és etnikai kisebbséghez nemzetiséghez tartozásra, politikai 

véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, 

érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó adat, illetve 

– egészségi állapotra, káros kóros szenvedélyre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi 

személyes adat. 

Indokolás: 1. módosítás: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

232. §-a módosította az információs önrendelkezés jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 3.a) pontjában 

szereplő fogalmat.  

2. módosítás: stilisztikai  

3. módosítás: az információs önrendelkezés jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 3.b) pontjának 

megfelelően pontosított kifejezés. 

 

 

   1.2. INFORMÁCIÓSZABADSÁG  

1.2.1.  KÖZÉRDEKŰ ADAT ÉS KÖZÉRDEKBŐ NYIVÁNOS ADAT  

121. oldal 3. bekezdés utolsó mondatának szövege az alábbiak szerint módosul:  

A közérdekből nyilvános személyes adatok kizárólag a célhoz kötött adatkezelés 

elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek. 

Indokolás: az információs önrendelkezés jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 26. § (2) bekezdésének megfelelően pontosított 

kifejezés 

  



3.2.1. A NYILVÁNOSSÁG ALÓL MENTESÜLŐ NEM NYILVÁNOS ADATOK 

121. oldal 6. bekezdés 4. felsorolásának szövege az alábbiak szerint módosul: 

- amelyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 2013. évi V. törvény 

rendelkezése szerint üzleti titoknak minősülnek.  

Indokolás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. március 15-ei 

hatálybalépése miatt szükséges módosítás 

 

4. A TITKOS ÜGYKEZELÉS ELMÉLETI ALAPISMERETEI 

 
   2.4. A MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS SZABÁLYAI  

124. oldal felsorolásában a 12. pont szövege az alábbiak szerint módosul: 

[Feladat- és hatáskörében minősítésre jogosult:] 

12. a Kormány tagja, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár,  

Indokolás: a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényt módosító 2014. 

évi XXI. törvény 2014. június 6-i hatálybalépése miatt szükséges módosítás  

 
   2.6. A FELÜLVIZSGÁLAT  

2.6.1.  A FEÜLVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉNEK MEGJELENÍTÉSE 

130. oldal 7. bekezdés 1. mondatának szövege az alábbiak szerint módosul: 

Amennyiben a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő a minősítési szint 

csökkentéséről, valamint az érvényességi idő módosításáról külön iratban rendelkezett, 

ebben az esetben a titkos ügykezelőnek kell feltüntetnie a döntést a konkrét minősített 

adat hordozóján vagy az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon 

elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállományban, oly módon, hogy rögzíti: 

Indokolás: stilisztikai változtatás 

 

2.8.   A MINŐSÍTETT ADATOK BÜNTETŐJOGI VÉDELME 

131. oldal táblázata az alábbiak szerint módosul: 

„civil” maximum  „hivatalos”maximum  

Visszaélés szigorúan titkos minősítésű 

adattal:  

1 – 5 évig  2–8 évig  

Visszaélés titkos minősítésű adattal:  – 3 évig  1–5 évig  

Visszaélés bizalmas minősítésű adattal:  – 1 évig  – 2 évig  

Visszaélés korlátozott terjesztésű minősítésű 

adattal:  

elzárás  – 1 évig  

Indokolás: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 265. § (2) bekezdés 

d) pontjának megfelelően pontosított kifejezés 

 

 



2.8.2. A MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES BIZTONSÁGI 

FELTÉTELEK: 

135. oldal hatodik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Ez a feladat egészült ki 2003-ban az EU minősített adatok védelmének szakmai 

felügyeletével, majd 2010-ben, a Mavtv. hatályba lépésével a nemzeti minősített 

adatok hatósági felügyeletével., így attól kezdve a A Nemzeti Biztonsági Felügyelet 

minősített adatvédelmi hatóságként működik önálló feladat-és hatáskörrel a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Belügyminisztérium szervezeti keretében. 

Indokolás: a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 

rendelet 2014. június 06-i hatálybalépése miatt szükséges módosítás 

  



FOGALOMTÁR 

(VI. fejezet: az adatvédelmi és titkos ügyirat kezelési ismeretekkel összefüggésben) 

 

162. oldal első fogalma az alábbiak szerint módosul: 

Különleges adat  

A személyes adatok fokozottabb törvényi védelem alá eső köre: faji eredetre, a nemzeti 

és etnikai kisebbséghez nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti 

szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, 

kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat. 

Indokolás: a tankönyv VI. fejezet 117. oldal 4. bekezdés módosításával összhangban: a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 232. §-a módosította 

az információs önrendelkezés jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 3. § 3 a) pontjában szereplő fogalmat.  


