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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. §-

ának (3) bekezdése kimondja, hogy az NKE feladata az ügykezelői alapvizsga 

követelményrendszerének, országosan egységes oktatási programjának, tananyagának és a 

követelményrendszeren alapuló vizsgatételeinek kifejlesztése, valamint szükség szerint ‒ 

különösen, amennyiben a jogszabályi változások indokolják ‒ aktualizálása.  

 

A jogszabályi kötelezettségen alapuló hatályosítást, a tananyag átdolgozását a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési 

Központja (a továbbiakban: NKE ÁKK VTKK) a 2018. július 01-jéig kihirdetett jogszabályok 

alapján zárta le. Az NKE ÁKK VTKK azonban fontosnak tartja, hogy a kormányzati és 

közszolgálati ügykezelők ismereteiket hatályosított tananyag alapján sajátítsák el, és a 2018. 

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 a bekezdés feltüntetésével, dőlt betűtípussal, vastagon kiemelve 

jelöltünk. Az új, hatályos szövegrészeket pirossal szedtük, míg a hatályát vesztett részek fekete 

áthúzással szerepelnek. Az egyes módosítások indoklásait dőlt betűvel, az adott módosított 

szövegrészt követően rögzítettük. A bemutatott változások tankönyvekbe történő átvezetéséről 

szeptemberben gondoskodunk. 

 

A tananyag-kiegészítő dokumentum kibocsátásával az NKE ÁKK VTKK segítséget kíván 

nyújtani, hogy az ügykezelői alapvizsgára Ön a lehető legnaprakészebben tudjon felkészülni. 

 

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kívánva: 

 

 

Budapest, 2018. augusztus 22. 

 

 

 

                   Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

                                                                                         Államtudományi és Közigazgatási Kar 

                                                                                                  Vezető- és Továbbképzési Központ 
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I. FEJEZET A KÖZIGAZGATÁS FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 
 

1.2. A KÖZIGAZGATÁS RENDSZERE: ÁLLAMIGAZGATÁS, ÖNKORMÁNYZATI 

IGAZGATÁS 

 

Az államigazgatási szervek: 

- jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörrel, igazgatási jogosítványokkal 

rendelkeznek; 

- államigazgatási feladatokat látnak el; 

- önálló döntési jogkörrel rendelkeznek; 

- rendszerint hivatali formában működő szervek, melyek élén egyszemélyi felelős 

vezető áll, 

- aki egyben a hatáskörök és igazgatási jogosítványok címzettje is; 

- szervezetüket, működésüket általában jogszabály határozza meg; 

- a központi költségvetésben meghatározott, önálló költségvetéssel rendelkeznek; 

- a működésükhöz szükséges állami tulajdonban lévő vagyont kezelik; 

felettes államigazgatási szerv – végső soron a kormány – irányítása alatt állnak. 

általában felettes államigazgatási szerv(ek) irányítása alatt állnak 

 

Indokolás: jogszabályi változás (2018.évi V. tv.) 

2.1.A KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK  

9. oldal  

Az államigazgatás központi szervei az általuk képviselt igazgatási ágazat csúcsán helyezkednek 

el. Hasonló jellegű és feladatkörű államigazgatási szerv felettük már nincs. (Például a 

Nemzetgazdasági Pénzügyminisztérium feladata, hogy a rendelkezésére álló gazdaságpolitikai 

eszközökkel és az uniós források hatékony felhasználásával elősegítse egy versenyképes, gyors 

növekedésre képes, magas hozzáadott értéket előállító, innovatív, tudásalapú gazdaság 

kialakulását.) 

Indokolás: jogszabályi változás (2018. évi V. tv.) 

Azt, hogy mely szervek minősülnek központi államigazgatási szervnek, törvény3 határozza 

meg. Eszerint a központi államigazgatási szervek a következők:  

1. a Kormány;  

2. a kormánybizottság;  

3. a minisztériumok;  

4. Miniszterelnöki Kormányiroda 

5. az autonóm államigazgatási szervek;  

6. a kormányhivatalok;  

7. a központi hivatalok;  

8. a rendvédelmi szerv és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat;  

9. az önálló szabályozó szervek.  

 

Indokolás: jogszabályi változás (2018.évi V. tv.) 

 



4 
 

2.1.2.KORMÁNYBIZOTTSÁGOK (ÉS EGYÉB, A KORMÁNY MUNKÁJÁT SEGÍTŐ 

SZERVEK)  

11. oldal 

2.1.2.KORMÁNYBIZOTTSÁGOK (ÉS EGYÉB, A KORMÁNY MUNKÁJÁT SEGÍTŐ 

SZERVEK)  

21.2. A miniszterelnök és a Kormány munkáját segítő szervek 

A testületi típusú szervek mellett a Kormány munkáját  

 kormánybiztosok,  

 miniszterelnöki biztos és  

 miniszteri biztos segíti.  

 

A Miniszterelnöki Kormányiroda: 

A miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezeteként működő különös hatáskörű 

központi államigazgatási szerv, amelyet a miniszterelnök közvetlenül irányít, élén pedig 

közigazgatási államtitkár áll. A miniszterelnök határozza meg a Kormány általános politikáját, 

és irányítja ennek végrehajtását, amelyet vagy közvetlenül vagy a Miniszterelnöki 

Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján végez. 

Indokolás: jogszabályi változás (2018.évi V. tv.) 

2.2.2. JÁRÁSI (KERÜLETI) HIVATALOK  

A lakosság széles körét érintő, nagy tömegben jelentkező igazgatási feladat- és hatásköröket 

jellemzően az állampolgárok számára könnyen elérhető távolságra fekvő szervezetekhez 

telepítik. Ezeket a feladatokat a kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalai látják el. 

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok a megyei és fővárosi kormányhivatalok szervezeti 

egységeként, az államigazgatás legalacsonyabb szintű területi szervezeteként kerültek 

kialakításra. 

Indokolás: lektori vélemény alapján pontosítás 

3. AZ ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS 

Az Alaptörvény kinyilvánítja, hogy a község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye 

választópolgárainak közösségét megilleti a helyi önkormányzás joga. Az önkormányzáshoz való 

jog alkotmányos alapjog, amely jelenti egyrészt a választópolgárok közösségét érintő helyi 

közügyek önálló, demokratikus intézését, másrészt a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében 

való gyakorlását. 

Indokolás: Az Alaptörvény nem nyilvánítja ki a helyi önkormányzáshoz való jogot 

 

3.5.1.2. A polgármester  

20. oldal 

A polgármester javaslatára, a polgármester munkájának segítésére, helyettesítésére, a 

képviselő-testület tagjainak sorából köteles, illetve jogosult egy vagy több alpolgármestert 

választani. 
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A polgármester javaslatára, a polgármester munkájának segítésére, helyettesítésére, a 

képviselő-testület alpolgármestert választ. 

Indokolás: lektori vélemény alapján pontosítás 

3.6. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS AZ EGYÉB ÁLLAMI SZERVEK 

KAPCSOLATÁNAK 

FŐBB ELEMEI 

22. oldal 

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. 

A Kormány a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter 

irányításával, a kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi 

felügyeletét. 

Az Országgyűlés elsősorban törvényalkotás… 

Indokolás: lektori vélemény alapján pontosítás 
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II. FEJEZET A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK 

JOGVISZONYA 
 

 

3.3.1. A KORMÁNYTISZTVISELŐK KÖTELEZETTSÉGEI 

36. oldal 

A felsőfokú végzettségű kormánytisztviselőnek a kinevezésétől számított egy éven belül, a 

középfokú végzettségű kormánytisztviselőnek két éven belül közigazgatási alapvizsgát kell 

tennie. A felsőfokú végzettségű kormánytisztviselő a kinevezéstől számított három éven belül 

közigazgatási szakvizsga letételére is kötelezett. A felsőfokú végzettségű állami tisztviselők 

közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséget a vezető beosztású állam tisztviselők 

kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséget kell szerezzenek. 

Indokolás: jogszabályi változás alapján pontosítás (2016. évi LII. törvény) 
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III. FEJEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS SZABÁLYAI 

41. OLDAL:III. FEJEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS SZABÁLYAI1 

 

1. Lábjegyzet módosítása 

Indokolás: Ákr. vonatkozásában új tankönyvek jelentek meg. 

 

Módosított változat: 

III. FEJEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS SZABÁLYAI2 

 

53. OLDAL: 3.3.1. Kérelemre induló jogorvoslati eljárások 

 

A közigazgatási per résztvevői egyrészről a bíróság, másrészről a felperes, aki a per indítására 

jogosult és az alperes, aki ellen a pert indítják. 

 

Indokolás: Kiegészítés szükséges az Alaptörvény hetedik módosítására tekintettel. 

 

Módosított változat: 

A közigazgatási per résztvevői egyrészről a közigazgatási bíróság, másrészről a felperes, aki a 

per indítására jogosult és az alperes, aki ellen a pert indítják. 

 

Megjegyezendő, hogy Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása következtében az 

Alaptörvény 25. cikk kimondja, hogy a bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet látnak el. 

Bíróság a rendes és a közigazgatási bíróság. A rendes bíróságok döntenek büntetőügyben, 

magánjogi jogvitában és törvényben meghatározott egyéb ügyben. A rendes bírósági szervezet 

legfőbb szerve a Kúria, amely biztosítja a rendes bíróságok jogalkalmazásának egységét, a 

rendes bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz. A közigazgatási bíróságok döntenek 

közigazgatási jogvitákban és törvényben meghatározott egyéb ügyben. A közigazgatási 

                                                           
1 E tananyagrész alapjául szolgált, lásd részletesen: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény magyarázatát, BALOGH-BÉKESI Nóra: Alapelvek a közigazgatási hatósági eljárásban. Új Magyar 

Közigazgatás, 2016. 8. évfolyam, 4. szám, 12–17.; BOROS Anita: Javaslatok a közigazgatási hatósági eljárás 

(újra)szabályozásához. Új Magyar Közigazgatás, 2016. 8. évfolyam, 4. szám, 1–11.; Az Ákr. újításait lásd: HAJAS 

Barnabás: Általános közigazgatási rendtartás, Ket. kontra Ákr. Új Magyar Közigazgatás, 2016. 8. évfolyam, 4. 

szám, 18–25., A fogalmak vonatkozásában felhasználtuk: PATYI András (szerk.): Hatósági eljárásjog a 

közigazgatásban, Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2012. és POLLÁK Kitti (szerk..): Közigazgatási 

eljárások, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet, Budapest, 2016. munkáit. 
2 E tananyagrész alapjául szolgált, lásd részletesen: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény magyarázatát, PETRIK Ferenc (szerk.): Az általános közigazgatási rendtartás magyarázata, A 

közigazgatási eljárás szabályai I., HVG Orac Kiadó, Budapest, 2017., BOROS Anita – DARÁK Péter (szerk.): Az 

általános közigazgatási rendtartás szabályai. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest,  2018., BALOGH-BÉKESI 

Nóra: Alapelvek a közigazgatási hatósági eljárásban. Új Magyar Közigazgatás, 2016. 8. évfolyam, 4. szám, 12–

17.; BOROS Anita: Javaslatok a közigazgatási hatósági eljárás (újra)szabályozásához. Új Magyar Közigazgatás, 

2016. 8. évfolyam, 4. szám, 1–11.; Az Ákr. újításait lásd: HAJAS Barnabás: Általános közigazgatási rendtartás, 

Ket. kontra Ákr. Új Magyar Közigazgatás, 2016. 8. évfolyam, 4. szám, 18–25., A fogalmak vonatkozásában 

felhasználtuk: PATYI András (szerk.): Hatósági eljárásjog a közigazgatásban, Dialóg Campus Kiadó, Budapest–

Pécs, 2012, POLLÁK Kitti (szerk..): Közigazgatási eljárások, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és 

Továbbképzési Intézet, Budapest, 2016. és VÉRTESY László: ÁKR-képzés kormányablak ügyintézők számára. 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2018. munkáit.  
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bírósági szervezet legfőbb szerve a Közigazgatási Felsőbíróság, amely biztosítja a 

közigazgatási bíróságok jogalkalmazásának egységét, a közigazgatási bíróságokra kötelező 

jogegységi határozatot hoz.” 

 

56. OLDAL: 3.3.3. Semmisség 

 

Az Ákr. szabályoz olyan eseteket, amelyek olyan súlyos hibában szenvednek, hogy a döntésben 

lévő hiba nem orvosolható, így a döntést meg kell semmisíteni az általánosan irányadó 

határidőkre és a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra való tekintet nélkül. Semmis a 

döntés, ha  

 az ideiglenes intézkedést kivéve, az ügy nem tartozik az eljáró hatóság hatáskörébe, 

 azt a szakhatóság kötelező megkeresése nélkül vagy a szakhatóság állásfoglalásának 

figyelmen kívül hagyásával hozták meg, 

 a döntést hozó testületi szerv nem volt jogszabályszerűen megalakítva, nem volt 

határozatképes, vagy nem volt meg a döntéshez szükséges szavazati arány, 

 annak tartalmát bűncselekmény befolyásolta, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetését 

jogerős ítélet megállapította, vagy ilyen ítélet meghozatalát nem a bizonyítottság hiánya 

zárja ki, 

 az ügyész a vádemelést elhalasztotta és annak tartama eredményesen telt el, 

 a tartalma a közigazgatási bíróság adott ügyben hozott határozatával ellentétes, vagy 

 annak meghozatala során valamely, törvényben meghatározott súlyos eljárási 

jogszabálysértést követtek el. 

 

Indokolás: 2017: CXCVII. törvény miatt szükséges módosítás 
 

Módosított változat: 

 

Az Ákr. szabályoz olyan eseteket, amelyek olyan súlyos hibában szenvednek, hogy a döntésben 

lévő hiba nem orvosolható, így a döntést meg kell semmisíteni az általánosan irányadó 

határidőkre és a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra való tekintet nélkül. Semmis a 

döntés, ha  

 az ideiglenes intézkedést kivéve, az ügy nem tartozik az eljáró hatóság hatáskörébe, 

 azt a szakhatóság kötelező megkeresése nélkül vagy a szakhatóság állásfoglalásának 

figyelmen kívül hagyásával hozták meg, 

 a döntést hozó testületi szerv nem volt jogszabályszerűen megalakítva, nem volt 

határozatképes, vagy nem volt meg a döntéshez szükséges szavazati arány, 

 annak tartalmát bűncselekmény befolyásolta, feltéve, hogy a bűncselekmény 

elkövetését jogerős ügydöntő határozat megállapította, vagy ilyen határozat 

meghozatalát nem a bizonyítottság hiánya zárja ki, 

 az ügyészség feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott és annak tartama 

eredményesen telt el, 

 a tartalma a közigazgatási bíróság adott ügyben hozott határozatával ellentétes, 

 az eljárásba további ügyfél bevonásának lett volna helye, vagy 

 valamely súlyos eljárási jogszabálysértést törvény semmisségi oknak minősít. 
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IV. FEJEZET 

A KÖZIGAZGATÁS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA 
 

1.1 A SZÁMÍTÓGÉP 

60. oldal az alábbi szöveggel indul: 

A szerver az informatikában olyan számtógépet vagy szoftvert jelent, amely más számítógépek 

számára a rajta tárolt vagy előállított adatok felhasználását, hardver erőforrásainak kihasználását, 

illetve más szolgáltatások elérését teszi lehetővé.  

A szerverek feladata … 

Indokolás: pontosítás, értelmezés megkönnyítése 

 

1.3 HÁLÓZATOK 

63. oldal az alábbi szöveg törlésre kerül: 

A hálózatok fejlődése a történelem során  

Az első, közigazgatásban elterjedt számítógéprendszerek úgynevezett terminálszerver 

architektúrában működtek. Ez annyit jelentett, hogy egy központi szerverrel voltak összekötve a 

célfeladatra felkészített terminálok, amelyek önállóan nem voltak működőképesek. A terminál 

ebben az időben egy telexbillentyűzet és egy monitor volt. A rendszer használata nem volt 

általános, célfeladatokra találták ki. Ebben az időszakban a számítógépek használata még egy 

elkülönült csoport privilégiuma volt, amelynek tagjai viszonylag ritkán tartottak kapcsolatot a 

felhasználókkal. A következő lépés az intelligens terminál megjelenése volt. Ez általában annyit 

jelentett, hogy gyengébb személyi számítógépet kapcsoltak egy központi szerverhez. Az intelligens 

terminál önállóan működőképes, saját operációs rendszerrel rendelkező eszköz volt, mely a 

szerveren tárolt adatokat dolgozta fel. Ezen rendszerek elterjedése adta a személyi számítógépet 

ténylegesen a felhasználók kezébe. Az intelligens terminálok már mikroprocesszorral felszerelt 

számítógépek voltak, melyek korlátozott mértékű önálló feladatvégzésre is alkalmasak voltak. 

Ebben az időszakban jelentek meg azok a szoftverek, amelyek megkönnyítették a felhasználók 

számára a számítógépek kezelését. A következő mérföldkő a munkaállomások széles körű 

elterjedése volt. Ezek az eszközök önállóan, szerver nélkül is működőképes, akár haza is vihető 

munkaeszközök. Gyakori a munkáltatók körében, hogy olyan hordozható munkaállomásokkal 

látják el munkatársaikat, amelyek a munkaidő végén a hálózatról lecsatlakoztatva hazavihetők. 

Használatuk tette elérhetővé a XXI. századi társadalmakban a távmunka lehetőségét. Ezzel a 

megoldással egy újabb problémával kerültünk szembe, mégpedig az adatbiztonság témakörével. 

Pontosan ez a távmunka generálta a későbbiekben a vékony kliensrendszerek kialakulását. Ezek 

olyan eszközök, melyek kizárólag a szerverek felé irányuló hálózati kapcsolat kiépítésére 

alkalmasak. Rendelkeznek ugyan saját operációs rendszerrel, de ez nem a hétköznapi értelemben 

használt operációs rendszer. A kliens elindítását követően a felhasználó a terminálszerver által 

kiajánlott szolgáltatásokat használhatja, a számára elérhető adatokkal. A rendszer használata 

biztonságosnak tekinthető, mert ezen eszközök alkalmazásával az adatok nem kerülnek ki a 

szerverről. A terminálszerver-rendszer kialakítható tisztán hardveres megoldással, de gyakori, 

hogy az operációs rendszerbe beépített szoftveres megoldást alkalmazzuk. 

Indokolás: pontosítás, magyarázó szövegrészek csökkentése 
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1.4 CSOPORTMUNKA 

64. oldal második bekezdés szövege az alábbiak szerint módosul: 

A csoportmunka napjainkban meglehetősen gyakran hangoztatott fogalom, melynek tartalma nem 

mindig ismert a munkavállalók számára. A csoportmunka általában egy feladat vagy projekt 

végrehajtására szerveződő egység, mely igényli a csoporttagok közötti kooperációt. Fontos 

jellemzője a csoporton belüli pozitív egymásrautaltság. A csoportmunka tulajdonképpen nem 

más, mint amikor több munkavállaló közösen végzi el a vállalt feladatokat. Ez 

tulajdonképpen a projektszemléletű működés egyik legjobb módszere. Lehetőséget biztosít arra, 

hogy egy-egy projektet a szervezeten belül egymástól eltérő csoportok valósítsanak meg úgy, 

hogy tevékenységüket nem korlátozza a szervezetben egyébként érvényben lévő, a szervezeti 

hierarchiához kötődő jogosultsági rendszer. Ennek elősegítése érdekében csoportmunka-

támogató rendszereket használunk 

Indokolás: pontosítás, fogalmi tisztázás 

 

1.5 ADATBIZTONSÁG 

64. oldal hatodik bekezdés második felsorolási pont az alábbiak szerint módosul: 

- Sértehetetlenség: Sértetelenség: Az adat tartalma és tulajdonságai az elvárttal megegyeznek, 

azaz az adat keletkezése és felhasználása között abban nem történt változás. 

Indokolás: pontosítás, jogszabályi megfelelés biztosítása (2013. évi L. törvény) 

 

2.1 AZ ELEKTRONIKUS IKTATÓRENDSZEREK TÍPUSAI 

66. oldal ötödik bekezdés szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az államigazgatásban használt elektronikus iktatórendszerek rendkívül heterogén egyre 

egységesebb képet mutatnak, köszönhetően annak a kormányzati törekvésnek, mely ösztönözi az 

egységes iktató és dokumentumkezelő rendszer használatát. Az egységes kormányzati iratkezelő 

rendszeren felül több alacsonyabb vagy magasabb fejlettségi szintű rendszer is működik. Gyakran 

előfordul, hogy a külső és belső iratok iktatása egy szerven belül is különböző rendszerekkel 

történik. 

Indokolás: pontosítás, gyakorlati változások átvezetése 

2.1 AZ ELEKTRONIKUS IKTATÓRENDSZEREK TÍPUSAI 

66. oldal hetedik bekezdés szövege az alábbiak szerint módosul: 

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

bevezetésekor annyi történik, hogy a papíralapú 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, a 

közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rendelet, valamint a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel 

szemben támasztott követelményekről szóló 27/2014. (IV. 18.) KIM 3/2018 (II.21.) BM rendelet 

által előírt követelményrendszernek. 

Indokolás: pontosítás, jogszabály változás átvezetése (3/2018 (II.21.) BM rendelet) 
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2.1 AZ ELEKTRONIKUS IKTATÓRENDSZEREK TÍPUSAI 

67. oldal második bekezdés szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az elektronikus iktatókönyv hátrányai:  

-  Az iratok útja nehezen követhető nyomon: ennek oka az, hogy az iratok ebben az esetben 

továbbra is papíralapon kerülnek szignálásra, az ügyintézői ív is papíralapú, a benne foglaltak 

az elektronikus rendszerben nem követhetők.  

- Az ügyintézői ív papír alapú: az ügyintézői íven található utasítások, megjegyzések nem 

kerülnek be a rendszerbe. 

-  Nem kezeli a rendszer az elektronikusan érkezett iratokat: az elektronikusan érkező iratokat a 

rendszer nem fogadja, az az általános gyakorlat, hogy ezeket az anyagokat kinyomtatják, és a 

papíralapúakkal megegyező módon kezelik. 

- A KÉR rendszerből érkező anyagok kezelése problémás: a KÉR rendszerből az elektronikusan 

érkeztetett anyagok kezelése ebben a rendszerben nyomtatást követően a papír alapú iratokkal 

megegyezően történik. 

-  Az irattárba helyezés a hagyományos módon történik: az iratokat irattárazáskor az irattári 

tervben foglaltaknak megfelelően dossziékba kell /helyezni, amelyek előbb a kézi, majd a 

központi irattárban kerülnek elhelyezésre. A rendszerrel nem váltható ki a papírok mozgatása, 

azok fizikai lerakása. 

-  Nehéz az iratok visszakeresése: visszakereséskor az iratokat a hagyományos irattárban a 

papírdossziék között kell megkeresni. 

Indokolás: pontosítás, napi gyakorlat átvezetése 

2.3 SZABÁLYOK 

69. oldal első bekezdés 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 3/2018. (II.21) 

BM rendeletben foglaltaknak 

Indokolás: pontosítás, jogszabály változás átvezetése (3/2018 (II.21.)BM rendelet) 

2.3 SZABÁLYOK 

69. oldal harmadik bekezdés szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az államigazgatási szerveknél az iktatás gyakorlata rendkívül heterogén képet mutatott, melynek 

egységesítésére, valamint az e-közigazgatási szolgáltatások körének bővítése, minőségének 

javítása érdekében a Kormány az 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozatával egységes kormányzati 

ügyiratkezelő rendszer 2015. január 1-jei határidővel történő létrehozásáról döntött. 

Indokolás: pontosítás, jogszabály változás átvezetése 

 

 



12 
 

2.4 EKEIDR 

69. oldalre az alábbi szöveg kerül beszúrásra: 

2.4 EKEIDR 

Az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében került sor az Egységes központi 

elektronikus irat- és dokumentumkezelés rendszerének megvalósítására. A rendszer célja a 

kormányhatározatban meghatározott szervek tekintetében egységes irat és dokumentumkezelő 

rendszer kialakítása, mellyel kiváltható az eddig működő egymástól eltérő iratkezelési gyakorlat 

és alkalmazás. 

A kialakított rendszernek fontos tulajdonsága amellett, hogy megfelel a jogszabályban előírt, a 

közfeladatot ellátó szerveknél használható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott 

követelményekről szóló jogszabályban foglaltaknak, alkalmas az elektronikus ügyintézés során 

keletkező elektronikus iratok megfelelő kezelésére, illetve az elektronikus ügyintézés 

iratkezelésével kapcsolatos KEÜSZ-ök megvalósítására. 

Az EKEIDR egy szerver-kliens architektúrájú alkalmazás. A szerver lehet a szervezetnél helyben, 

vagy a szolgáltató kezelésében. Magát a rendszert minden felhasználó egy webes felületen 

keresztül éri el. A felhasználók a rendszerben hitelesítést követően dolgozhatnak. A hitelesítés a 

meglévő címtár információi alapján történik. A rendszer beállítható SSO hitelesítésre is, ilyenkor 

a felhasználó hitelesítő adatait a rendszer az operációs rendszertől veszi át.  

A rendszer képes szervezetenként több különböző iktatókönyv kezelésére, különböző 

felhasználói szerepkörök kezelésére, elektronikusan érkezett iratok kezelésére, valamint a 

különböző KEÜSZ-ökben előírt adattovábbításra. 

Az EKEIDR rendszer használata a meghatározott kormányzati szerveken túl a megyei 

közigazgatási szervekre is kiterjesztésre került. 

A fejezetszámok ezt követően folyamatosan javításra kerülnek. 

Indokolás: pontosítás, jogszabály változás átvezetése 

2.5.2 AZ ADATOK OSZTÁLYBA SOROLÁSA, KAPCSOLÓDÓ 

TEVÉKENYSÉGEK ÉS SZABÁLYOK 

70. oldal harmadik bekezdés után az alábbi táblázatok kerülnek beszúrásra: 

Biztonsági osztály Osztályba sorolás követelményei 

1. osztály 

ha a szervezet nem üzemeltet és nem fejleszt elektronikus 

információs rendszert, és saját hatáskörben erre más 

szervezetet vagy szolgáltatót sem vesz igénybe 

2. osztály 

ha a szervezet az 1. szinthez rendelt jellemzőkön túl olyan 

elektronikus információs rendszert használ, amely személyes 

adatokat kezel, és a szervezet jogszabály alapján kijelölt 

szolgáltatót vesz igénybe. 
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3. osztály 

ha a szervezet 2. szinthez rendelt jellemzőkön túl szakfeladatait 

támogató elektronikus információs rendszert használ, de nem 

üzemelteti azt. A szervezet kritikus adatot, nem minősített, nem 

közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot kezel, központi 

üzemeltetésű, és több szervezetre érvényes biztonsági 

megoldásokkal védett elektronikus információs rendszerek 

vagy zárt célú elektronikus információs rendszer 

felhasználója, illetve feladatai támogatására más külső 

szolgáltatót vesz igénybe 

4. osztály 

ha a szervezet a 3. szinthez rendelt jellemzőkön túl elektronikus 

információs rendszert vagy zárt célú elektronikus információs 

rendszert üzemeltet vagy fejleszt 

5. osztály 

ha a szervezet a 4. szinthez rendelt jellemzőkön túl európai 

létfontosságú rendszerelemmé és a nemzeti létfontosságú 

rendszerelemmé törvény alapján kijelölt rendszerelemek 

elektronikus információs rendszereinek üzemeltetője, 

fejlesztője, illetve az információbiztonsági ellenőrzések, 

tesztelések végrehajtására jogosult szervezet. 

 
 

1. biztonsági 

osztály 

2. biztonsági 

osztály 

3. biztonsági osztály 4. biztonsági 

osztály 

5. biztonsági osztály 

adatvesztés nem kezel 

jogszabályok 

által védett adatot 

személyes adat 

sérülhet 

különleges személyes 

adat, vagy nagy 

mennyiségű 

személyes adat 

sérülhet 

különleges 

személyes adat 

nagy 

mennyiségben 

sérülhet 

különleges személyes 

adat kiemelkedően 

nagy mennyiségben 

sérülhet 

személyi 

biztonság 

- - - személyi 

sérülések esélye 

megnőhet 

emberi élet kerülhet 

közvetlen veszélybe, 

nagyszámú sérült 

várható 

anyagi kár az anyagi kár a 

szervezet 

költségvetéséhez 

képest 

elhanyagolható 

az anyagi kár 

eléri a szervezet 

költségvetésének 

1 %-át 

az anyagi kár eléri a 

szervezet 

költségvetésének 5 

%-át 

az anyagi kár 

eléri a szervezet 

költségvetésének 

10 %-át 

az anyagi kár eléri a 

szervezet 

költségvetésének 15 

%-át 

nemzeti 

adatvagyon 

- - - - a nemzeti adatvagyon 

helyreállíthatatlanul 

sérülhet 

társadalmi 

működőképesség 

- - - - létfontosságú 

információs rendszer 

rendelkezésre állása 

nem biztosított 

társadalmi hatás káresemény 

esetén nincs 

bizalomvesztés 

a szervezeten 

belül kezelhető 

bizalomvesztés állhat 

elő a szervezeten 

belül 

bizalomvesztés a 

szervezeten 

belül, 

jogszabályok 

betartása 

elmaradhat 

súlyos 

bizalomvesztés az 

érintett szervezettel 

szemben 

ügymenet - csekély értékű 

védett adat, vagy 

elektronikus 

információs 

rendszer sérülhet 

érzékeny 

folyamatokat kezelő 

rendszer vagy 

információt képező 

adat sérülhet 

nagyértékű 

információt 

képező adat, 

vagy különösen 

érzékeny 

adatokat kezelő 

IT rendszer 

jelentősen 

sérülhet 

nagy értékű üzleti 

titkot, vagy kiemelten 

érzékeny 

folyamatokat kezelő 

IT rendszer, vagy 

információt képező 

adat tömegesen vagy 

jelentősen sérülhet 

Káresemény Jelentéktelen Csekély Közepes Nagy Kiemelkedően nagy 

 

Indokolás: pontosítás, jogszabály értelmezése 
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2.6 Adatvédelem, GDPR 

73. oldalra az alábbi szöveg kerül beszúrásra: 

2.6 Adatvédelem, GDPR 

2018. május 25.-én hazánkban is hatályba lépett az uniós Általános Adatvédelmi Rendelet, a 

GDPR (General Data Protection Regulation).  

A rendelet a természetes személyek személyes adatainak védelmével és a személyes adatok 

szabad áramlásával kapcsolatosan fogalmaz meg szabályokat. 

Definiálja a személyes adat, és a különleges adat fogalmát kiterjesztve őket az eddigi 

szabályzatokban foglaltakhoz képest. 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 

azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 

azonosítható. 

A jogszabályban lefektetett alapelvek az alábbiak: 

- jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság: a személyes adatokat jogszerűen, 

tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kell kezelni; 

- célhoz kötöttség: a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból lehet 

kezelni; 

- adattakarékosság: a személyes adatok azadatkezelés céljának megfelelőek és relevánsak kell 

legyenek; 

- pontosság: a kezelt személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük; 

- korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, 

amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljának eléréséig teszi lehetővé; 

- integritás és bizalmas jelleg: az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy a személyes 

adatok biztonsága biztosítva legyen. 

Az adatkezelés abban az esetben jogszerű, ha: 

- hozzájárulás 

- szerződés teljesítése 

- jogi kötelezettség teljesítése 

- az érintett létfontosságú érdekének védelme 

- az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése 

kötődik hozzá. 

 

A jogszabály a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az érintett számára fontos 

jogosultságokat vezet be: 

- tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelőnek az érintettet tájékoztatnia kell a kezelt adatok 

forrásáról és az adatkezelés körülményeiről; 



15 
 

- hozzáférési jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra, hogy 

a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ha igen, akkor az adatokhoz való 

hozzáféréshez is jogosult; 

- helyesbítéshez való jog: az érintett kérésére az adatkezelő a pontatlan adatkat késedelem nélkül 

helyesbíti; 

- törléshez való jog: az adatkezelő az érintett kérésére – amennyiben nem áll fenn ezt 

megakadályozó jogviszony vagy jogszabályi kötelezettség – késedelem nélkül törli az érintettre 

vonatkozó személyes adatokat; 

- az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett kérésére az adatkezelőaz adatok tárolására 

korlátozza az adatkezelést amíg a korlátozásra előírt feltételek teljesülnek; 

- az adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult a rá vonatkozó, az adatkezelő által 

kezelt adatok széles körben használt formátumban való megigénylésére az adatkezelőtől, illetve 

ezen adatok átadására más adatkezelő részére; 

- tiltakozáshoz való jog: az érintettnek joga van a személyes adatok kezelése ellen tiltakoznia. 

Az adatkezelőnek adatkezelési nyilvántartást kell vezetni. Az adatkezelési nyilvántartás 

adattartalma az alábbi: 

-  az adatkezelő neve, elérhetősége, adatvédelmi tisztviselőjének neve, elérhetősége; 

- az adatkezelés célja; 

- az érintettek és a személyes adatok kategóriáinak ismertetése; 

- azon címzettek kategóriája, akikkel a személyes adatokat közlik; 

- harmadik országba való továbbításra vonatkozó információk; 

- adatkategóriák törlésére vonatkozó határidők; 

- az adatbiztonság garantálása érdekében hozott szervezési és technikai intézkedések leírása. 

A nyilvántartási kötelezettség nem vonatkozik a 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató 

szervezetekre. 

Minden adatkezelő köteles adatvédelmi tisztviselőt kijelölni. Az adatvédelmi tisztviselő felügyeli 

az adatkezelés során a jogszabályi előírások betartását, ezzel kapcsolatosan szakmai tanácsokat ad 

és együttműködik a felügyeleti hatósággal. Az adatvédelmi tisztviselő lehet az adatkezelő 

alkalmazottja, vagy szerződéses partnere. 

Az adatkezelő szervezetek jogszabályi megfelelésének megkönnyítésére az adatkezelő csatlakozhat 

a felügyeleti hatóság által jóváhagyott magatartási kódexhez, vagy lehetősége az adatkezelési 

rendszerek és folyamatok tanúsíttatására a hatóság által akkreditál tanúsító szervezettel. 

Minden tagállam az adatvédelmi irányelvek, valamint a vonatkozó jogszabályokbetartásának 

ellenőrzésére független felügyeleti hatóságot jelöl ki. 

Európai Adatvédelmi Testület 

Az Európai Adatvédelmi Testület a GDPR jogszabály betartásának ellenőrzésére, illetve a tagállami 

felügyeleti hatóságok koordinálására létre hozott szervezet. 

Tagjai: 

- tagállamok felügyeleti hatóságainak vezetője 

- az európai adatvédelmi biztos 

vagy ezek képviselője. 
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Kártérítési kötelezettség 

Minden adatfeldolgozó egyetemes felelősséggel tartozik az általa kezelt adatok tekintetében. 

Adatvédelmi incidens esetén az incidensből eredő károkért az érintettek kártérítésre jogosultak. A 

kártérítés az adatkezelőt terheli kivéve azon eseteket, amikor az incidens az adatkezelő szabályos, 

gondos adatkezelése ellenére következett be. 

Az adatkezelő a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek elmulasztása esetén legfeljebb 

10 000 000,- EUR, vagy az előző év teljes éves világpiaci forgalmának 2 %-át kitevő összegű 

közigazgatási bírsággal sújtható. A két összeg közül súlyos jogszabálysértés esetén a magasabbat 

kell választani. 

Az adatkezelő a jogszabályban foglalt alapelvek megsértése, az érintettek jogainak megsértése, vagy 

a felügyeleti hatóság utasításainak figyelmen kívül hagyása esetén legfeljebb 20 000 000,- EUR, 

vagy az előző év teljes éves világpiaci forgalmának 4 %-át kitevő összegű közigazgatási bírsággal 

sújtható. A két összeg közül súlyos jogszabálysértés esetén a magasabbat kell választani. 

A jogszabály nem vonatkozik a nemzetbiztonsági, a kül- és biztonságpolitikai célú adatkezelésre. 

Indokolás: pontosítás, jogszabály változás átvezetése (EU 2016/679 rendelet) 

3.1.1 ELEKTROMIKUS ALÁÍRÁS 

77. oldal negyedik bekezdés szövege az alábbiak szerint módosul: 

Ez a kettős kulcshasználat tette lehetővé az elektronikus aláírás kialakítását. A folyamat során az 

üzenet feladója az elkészült dokumentumból egy szabványos eljárással egy lenyomatot, 

úgynevezett hash-t készít. A lenyomatot titkosítja a saját titkos kulcsával, majd elküldi a 

címzettnek a dokumentumot és a lenyomatot. A címzett a dokumentumból az ismert eljárással 

létrehozza a lenyomatot, majd az aláírt lenyomatot, amit a feladótól kapott, annak nyílt kulcsával 

dekódolja. A két lenyomatnak meg kell egyeznie, az aláírás akkor hiteles. Ha az aláírás hiteles, 

akkor a két lenyomat egymással megegyezik. 

Indokolás: pontosítás 

3.1.2 SZEÜSZ 

81. oldal hetedik bekezdés után az alábbi szöveg kerül beszúrásra: 

- Központi kormányzati szolgáltatási busz: tanúsítvány alapú titkosított adatforgalom 

segítségével biztosítja az E-ügyintézési törvényben előírt informatikai együttműködés biztonságos 

feltételeit. Kizárólag adattovábbítást végez, a továbbított üzenet tartalmát nem ismeri, 

Indokolás: pontosítás, jogszabály változás átvezetése (451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet) 

3.1.3 KÖZPONTI ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 

82. oldal negyedik bekezdés az alábbiak szerint kerül módosításra: 

Magában foglalja: 

 – a nemzeti távközlési gerinchálózatot (NTG); 

 – a kormányzati portált; 

 – a kormányzati ügyfél-tájékoztató központot; 

 – az ott megjelenő szolgáltatásokat; 
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 – és ügyintézési lehetőségeket; 

 – valamint azok fenntartóit és üzemeltetőit; 

 – továbbá biztosítja az ügyfelek számára az elektronikus ügyfélkapu létesítésének lehetőségét. 

- Hivatali Kapu, 

- biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás, 

- elektronikus tárhely és központi rendszercím, 

- központi archiválási szolgáltatás, 

- elektronikus fizetéseket és elszámolást biztosító rendszer 

- központi ügyfélszolgálat. 

A 10. ábra törlésre kerül. 

Indokolás: pontosítás, technológiai változások átvezetése 

 

3.1.6 KORMÁNYZATI ADATTREZOR 

85. oldal első bekezdés után az alábbi szöveg kerül beszúrásra: 

3.1.6 KORMÁNYZATI ADATTREZOR 

Az E-ügyintézési törvény előírja az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok biztonságos 

tárolását, mely szükség esetén a rendszer visszaállítására is alkalmas. 

A megfelelő mentési – archiválási gyakorlat kialakításának, valamint az archivált adatok 

megfelelő tárolásának elősegítésére kiadásra került a 466/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az 

elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló kormányzati adattrezorról. 

Az adattrezor a NISZ által kiépített és működtetett olyan megbízható geo redundáns tároló 

rendszer, amely alkalmas az elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtó szervezetek archivált 

adatainak online feltöltésére, tárolására és igény esetén a szervezet részére történő 

visszajuttatására. 

Az adattrezor működtetője a mentések tartalmát nem ismeri, azokat a mentést készítő szervezet a 

feltöltést megelőzően titkosítja. A titkosítás kulcsa a mentést készítő szervnél található. A kulcs 

megsemmisülése esetén a mentés nem használható, ezért a kulcs egy példányát a kulcskibocsátó 

szervezet megőrzi, és igény esetén a mentést készítő szerv részére átadja. 

A mentés adattrezorba szállításának folyamata: 

- a kötelezett szerv az archiválási szabályzatában előírtak szerint elkészíti a mentést hordozható 

adathordozóra – előre láthatólag 2018 októberig használnak adathordozót, azt követően a 

titkosított mentést online feltölti a NISZ által biztosított alkalmazás segítségével - . 

- a kötelezett szerv az adathordozókat nyilvántartásba veszi, és elzárja a rendelkezésére bocsátott 

speciális dobozba; 

- a dobozokat az Állami Futárszolgálat összegyűjti és a megfelelő biztonsági feltételek betartása 

mellett átadja az őrzésért felelős szervnek; 

- az őrzésért felelős szerv a dobozokat nyilvántartásba veszi, és gondoskodik a megbízható 

tárolásáról. 
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1. ábra Kormányzati Adattrezor tájékoztató nap, Belügyminisztérium, 2018. január 23-24. Bereczki Ferenc prezentációja 12. 
számú dia 

 

A mentés vészhelyzeti kikérésének folyamata: 

- a mentésre kötelezett szerv hivatalos levélben kikéri a NISZ-től az érintett dobozt; 

- a NISZ a biztonságos tárolóból eltávolítja a dobozt és azt dokumentált módon átadja az Állami 

Futárszolgálatnak; 

- a visszaszállított dobozokat az Állami Futárszolgálat helyreállítás céljából átadja a kötelezett 

szervnek. 

 

2. ábra Kormányzati Adattrezor tájékoztató nap, Belügyminisztérium, 2018. január 23-24. Bereczki Ferenc prezentációja 14. 
számú dia 
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Figyelembe véve, hogy a szerveknek rendszeres időközönként teljes és inkrementális (eltérés) 

mentést kell készítenie az elektronikus szolgáltatást nyújtó rendszerről, a lejárt, aktualitását 

vesztett mentéseket tartalmazó dobozok és adathordozók rendszeres időnként visszaszállításra 

kerülnek a kötelezett szervek részére. 

Indokolás: pontosítás, jogszabály változás átvezetése (466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet) 
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V. FEJEZET ÜGYVITEL, ÜGYKEZELÉS 

88. oldal 

1. AZ ÜGYVITELI MUNKA HELYE ÉS SZEREPE A SZERVEZETBEN 

Mivel a szervezet hatékonyságát befolyásoló tényezőről van szó, az ügyviteli rendet a 

közigazgatási szervek alapvetően a Szervezeti és Működési Szabályzatukban határozzák meg, 

amelyhez szervesen kapcsolódik az Iratkezelési Szabályzat és az Irattári terv. Rendkívül 

fontos továbbá az érintettek szakmai felkészítése. Az ügyintézőnek, ügykezelőnek ismernie kell 

a szervezet tevékenységéhez kapcsolódó legfontosabb jogszabályi előírásokat és a szerv egyéb 

közjogi szervezetszabályzó eszközeit, eljárásokat, valamint az ügyviteli munkát segítő irodai 

eszközöket és az azokon futó programok használatát. 

Indokolás: jogszabályi változás 

89. oldal 

2. AZ ÜGYIRATKEZELÉS SZABÁLYOZÁSA 

2014 júliusától a köziratok kezelésének szakmai irányítása a belügyminiszter hatáskörébe 

tartozik.2 Az iratkezelés felügyelete igen sokrétű. A belügyminiszter 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. 

Módosított szöveg: 

A köziratok kezelésének szakmai irányítása a belügyminiszter hatáskörébe tartozik2. Az 

iratkezelés felügyelete igen sokrétű. A belügyminiszter 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. 

Lábjegyzetben változás: 1995. évi LXVI. törvény, 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet.  

Indokolás: jogszabályi változás 

90. oldal 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvényt (Ket.) hatálybalépése után, az elektronikus ügyintézés lehetőségének biztosításával 

felmerült az elektronikus iratkezelés informatikai feltételrendszerének a szabályozása is. 

Módosított változat: 

Az elektronikus ügyintézés széles körű elterjedése szükségessé tette az elektronikus iratkezelés 

informatikai feltételrendszerének átfogó szabályozását, amely igényt tovább erősített az 
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elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény hatálybalépése. 

Indokolás: jogszabályi változás miatt pontosítás 

90. oldal harmadik bekezdése: 

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

Módosított változat: 

A 3/2018. (II. 21.) BM rendelet szabályozza a 

Indokolás: jogszabályi változás 

95. oldal: 

2.3. AZ EGYSÉGES KORMÁNYZATI ÜGYIRATKEZELŐ RENDSZER 

Az EKÜR érkeztető rendszerébe bevont szervek: 

Módosított változat: 

1. Miniszterelnökség,  

2. Belügyminisztérium,  

3. Emberi Erőforrások Minisztériuma,  

4. Agrárminisztérium, 

5. Igazságügyi Minisztérium,  

6. Külgazdasági és Külügyminisztérium,  

7. Pénzügyminisztérium,  

8. Innovációs és Technológiai Minisztérium,  

9. Miniszterelnöki Kormányiroda 

10. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal  

11. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal  

12. Nemzetstratégiai Kutatóintézet  

13. Nemzeti Örökség Intézete  

14. Magyar Nyelvstratégiai Intézet  

15. Információs Hivatal  

16. Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum  

17. VERITAS Történetkutató Intézet  

18. Fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalaik  

19. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal  

20. Nemzeti Védelmi Szolgálat  

21. Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ  

22. Rendőrség, Független Rendészeti Panasztestület  

23. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat  

24. Alkotmányvédelmi Hivatal  

25. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi, helyi szervei  



22 
 

26. Büntetés-végrehajtási Szervezet  

27. Terrorelhárítási Központ  

28. Nemzetközi Oktatási Központ  

29. Országos Vízügyi Főigazgatóság 

30. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  

31. Oktatási Hivatal  

32. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő   

33. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  

34. Nemzeti park igazgatóságok  

35. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet  

36. Országos Meteorológiai Szolgálat  

37. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság  

38. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság  

39. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség  

40. Magyar Bányászati és Földtani  Szolgálat  

41. Országos Atomenergia Hivatal  

42. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

Indokolás: jogszabályi változás miatt pontosítás 

97. oldal 

A speciális kivételek közé tartoznak: 

Módosított változat: 

- a büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartottak, továbbá az idegenrendészeti őrzött 

szálláson, közösségi szálláson elhelyezettek küldeményei;  

- a Magyar Közlöny szerkesztőségének küldeményei;  

- a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként, illetve a családtámogatásokkal, a 

fogyatékossági támogatással, a vakok személyi járadékával, a bányászati 

keresetkiegészítéssel vagy a nagycsaládos gázdíjkedvezménnyel kapcsolatos 

feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok és járási (fővárosi kerületi) 

hivatalok eljárásaiban keletkezett küldemények, amelyeknek - kormányrendeletben 

meghatározott esetben - a központilag történő érkeztetését, digitalizálását, iktatását, 

illetve kézbesítését a Magyar Államkincstár végzi;  

- a diplomáciai és konzuli küldemények, valamint a Magyarországon akkreditált 

diplomáciai testületek küldeményei;  

- a különleges digitalizálási eljárást igénylő küldemények;  

- a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott 

biztonsági okmányok;  

- a kegyelmi ügyek;  

- a nemzetközi elfogatóparancs;  

- a nemzetbiztonsági kérdőív, a nemzetbiztonsági ellenőrzés eredményeit tartalmazó 

dokumentumok;  
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- a rendszerbe bekapcsolt szervek iratkezelési szabályzatában meghatározott egyes 

iratok;  

- a rendszerbe bekapcsolt szervek iratkezelési szabályzatában meghatározott azon 

küldemények, amelyek kezelésére a szerv iratkezelési szabályzata speciális 

rendelkezéseket tartalmaz és digitalizálásukról a szerv gondoskodik;  

- a sikertelen kézbesítés miatt a feladónak visszaküldött küldemények; 

- a feladóhoz visszaérkezett tértivevények;  

- a fővárosi és megyei kormányhivatal és járási (kerületi) hivatala  lakáscélú állami 

támogatási feladataival kapcsolatos küldemények; 

- a megyei kormányhivatal átruházási megállapodásból eredő, a kifizető ügynökségi 

feladatok tekintetében az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (társ)finanszírozott 

támogatási és kifizetési kérelmekkel, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból társfinanszírozott intézkedésekkel kapcsolatos egyes kérelemkezelési, a 

tagállami költségvetésből finanszírozott támogatási és kifizetési kérelmekkel, valamint 

az intézkedésekkel összefüggő helyszíni vizsgálatokkal kapcsolatos egyes ellenőrzési 

feladataival kapcsolatos küldemények.  

Indokolás: jogszabályi változás miatt pontosítás 

100. oldal 

3.1. KÜLDEMÉNYEK ÁTVÉTELE 

–– a Ket. 169/A. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott szervezet. 

Módosított változat: 

A 2018. január 1-től a Ket-et felváltó Ákr. 37. §-a értelmében az illetékes hatóság vagy – ha 

azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki – a kormányablak. 

Indokolás: jogszabályi változás 

101. oldal 

3.1.2. ELEKTRONIKUS IRATOK ÁTVÉTELE 

A Ket. szerinti ügyintézési rendelkezés által érintett eljárásokban az elektronikus úton érkezett 

irat átvételét (érkeztetését) és hitelességének ellenőrzését követően a közfeladatot ellátó szerv 

– ha a küldő az azonosításához szükséges adatait megadta – az ügyintézési rendelkezések 

nyilvántartásában ellenőrzi, hogy a küldő az elektronikus kapcsolattartást, illetve annak 

alkalmazott módját választotta- e. Ha a küldő nem az elektronikus kapcsolattartást, illetve annak 

alkalmazott módját választotta, a közfeladatot ellátó szerv az iratot nem tekinti benyújtottnak, 

és erről a küldőt értesíti. 

Módosított változat: 

Az ügyintézési rendelkezés által érintett eljárásokban az elektronikus úton érkezett irat átvételét 

(érkeztetését) és hitelességének ellenőrzését követően a közfeladatot ellátó szerv – ha a küldő 
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az azonosításához szükséges adatait megadta – az ügyintézési rendelkezések nyilvántartásában 

ellenőrzi, hogy a küldő az elektronikus kapcsolattartást, illetve annak alkalmazott módját 

választotta-e. Ha a küldő nem az elektronikus kapcsolattartást, illetve annak alkalmazott módját 

választotta, a közfeladatot ellátó szerv az iratot nem tekinti benyújtottnak, és erről a küldőt 

értesíti. 

Indokolás: jogszabályi változás miatt pontosítás 

102. oldal 

Módosított változat: 

Az elektronikus iratot elektronikus adathordozón (például: CD, DVD, SD kártya, mobil 

winchester) átvenni csak papíralapú kísérőlappal20 lehet. Az adathordozót és a kísérőlapot a 

továbbiakban mint iratot és mellékelt iratot kell kezelni. A kísérőlapon a címzés adatai mellett 

fel kell tüntetni a számítógépes adathordozón lévő irat(ok) tárgyát, fájlnevét, fájltípusát, azt, 

hogy rendelkezik-e elektronikus aláírással, valamint az adathordozó paramétereit is. Átvételkor 

ellenőrizni kell a kísérőlapon feltüntetett azonosítók valóságtartalmát. 

Indokolás: pontosítás 

106. oldal 

3.3. ÉRKEZTETÉS 

Elektronikus úton érkezett elektronikus iratok esetén a felbontás és érkeztetés automatikusan, 

egyidejűleg történik. A Ket. szerinti elektronikus ügyintézés során az érkeztető azonosító szám 

képzése a külön jogszabályban foglaltak szerint történik. 

Módosított változat: 

Elektronikus úton érkezett elektronikus iratok esetén a felbontás és érkeztetés automatikusan, 

egyidejűleg történik. Az elektronikus ügyintézés során az érkeztető azonosító szám képzésére 

a KEIR-ben foglaltak alapján kerül sor. 

Indokolás: jogszabályi változás 

111. oldal 

3.6.2. ELEKTRONIKUS IKTATÁS 

30-as lábjegyzet: 

30 27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet 

Javaslat: 

3/2018. (II. 21.) BM rendelet 

Indokolás: jogszabályi változás 
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VI. FEJEZET 

ADATVÉDELMI ÉS TITKOS ÜGYIRAT KEZELÉSI ISMERETEK 

 

1. ADATVÉDELEM ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG 

1.1.  AZ ADATVÉDELEM LÉNYEGI TARTALMA  

131. oldal második bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az Alaptörvény VI. cikke értelmében mindenkit megillet a személyes adatok védelméhez való 

jog. E jogunk gyakorlásakor meghatározott keretek között szabadon rendelkezhetünk a 

személyünkkel kapcsolatos adatokról, információkról, illetve nyomon követhetjük adataink 

kezelését. Az adatvédelemmel kapcsolatos törvényi előírásokat a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 

2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint 

más uniós és magyar jogszabályok tartalmazzák. 

Indokolás: pontosítás és jogszabályváltozás, a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet kötelező alkalmazása. 

 

1.1.1.  ALAPFOGALMAK  

1.1.1.1. Személyes adat 

131. oldal harmadik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az Infotv. A GDPR értelmező rendelkezéseiben foglaltak szerint egy azonosított vagy 

azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információszemélyes adatnak 

tekintendő. Személyes adatai csak élő embereknek lehetnek, ezért e jogukat is csak az egyének 

érvényesíthetik. Az egyént, akit megillet személyes adatainak védelme, a GDPR fogalmi 

meghatározásával összhangban érintettnek nevezzük. 

Indokolás: jogszabályváltozás, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

(EU) 2016/679 rendelet kötelező alkalmazása. 

 

1.1.1.2. Különleges adat 

132. oldal negyedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Különleges adat a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 

meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adat, a genetikai és a biometrikus 

adat, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális 

irányultságára vonatkozó személyes adatok.: 

- faji eredetre; 

- nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más 

világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre 

vonatkozó adat, illetve  
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– egészségi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes 

adat. 

Indokolás: jogszabályváltozás, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

(EU) 2016/679 rendelet kötelező alkalmazása. 

 

1.1.1.3. Adatkezelés 

132. oldal ötödik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek 

összessége. E meghatározás alapján tehát nagyon sokféle tevékenység tartozhat az adatkezelés 

fogalmi körébe, így egyebek között a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás 

vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy 

egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, 

törlés, illetve megsemmisítés. 

Indokolás: jogszabályváltozás, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

(EU) 2016/679 rendelet kötelező alkalmazása. 

 

1.1.2.  AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE  

132. oldal hatodik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az Infotv. A GDPR meghatározza a személyes adat jogszerű kezelésének feltételeit. 

Személyes adat alapvetően akkor kezelhető, ha:  

– ahhoz az érintett hozzájárulását adja,  

– az adatkezelés egy szerződés teljesítéséhez szükséges, 

– az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, 

– az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges, 

– az adatkezelés közérdekű vagy közhatalmi feladat végrehajtásához szükséges, 

– az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

– ahhoz az érintett hozzájárulását adja,  

– azt valamely törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott 

körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli, – illetve 

egyes esetekben ahhoz az adatkezelőnek jogszerű, arányos és méltányolható érdeke 

fűződik.   

Indokolás: jogszabályváltozás, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

(EU) 2016/679 rendelet kötelező alkalmazása. 

 



27 
 

 

 

132. oldal hetedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Ennek megfelelően megkülönböztethetünk önkéntes és kötelező adatkezeléseket. 

Önkéntes adatkezelésről akkor beszélhetünk, amikor az érintett személyes adatait 

szabad akaratából adja meg. Kötelező adatkezelésként tekintünk a jogszabályban 

elrendelt adatkezelésekre, például a nagy állami nyilvántartások üzemeltetése során 

végzett tevékenységekre (személyi adat- és lakcímnyilvántartás, bűnügyi 

nyilvántartás) minden más jogalap alapján végzett adatkezelésre. Példaként 

említhető a jogszabályban elrendelt adatkezelések, például a nagy állami 

nyilvántartások üzemeltetése során végzett tevékenységek (személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás, bűnügyi nyilvántartás). 

Indokolás: jogszabályváltozás, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

(EU) 2016/679 rendelet kötelező alkalmazása. 

 

133. oldal első bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az Infotv. A GDPR meghatározása szerint a hozzájárulás „az érintett akaratának 

önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel 

félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy 

egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhezaz érintett akaratának önkéntes, konkrét és 

megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett 

nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 

beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez”. 

Indokolás: jogszabályváltozás, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

(EU) 2016/679 rendelet kötelező alkalmazása. 

 

133. oldal negyedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Különleges adatok esetében törvény előírása hiányában az adatkezelés akkor jogszerű, ha 

ehhez az érintett írásbeli kifejezett hozzájárulását adja. 

Indokolás: jogszabályváltozás, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

(EU) 2016/679 rendelet kötelező alkalmazása. 

 

133. oldal hatodik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult eljárásban az eljárás lefolytatásához 

szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. 
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Indokolás: jogszabályváltozás, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

(EU) 2016/679 rendelet kötelező alkalmazása. 

 

133. oldal hetedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Ilyen adatkezelés például, mikor a polgár a jegyzőnél birtokvédelmi eljárást 

kezdeményez, vagy mikor az illeték mértékének csökkentését vagy részletekben történő 

befizetését kéri, és ezért vélelmezzük, hogy vagyoni helyzetével, jövedelmi viszonyaival 

kapcsolatos adatainak kezeléséhez hozzájárul. 

Indokolás: jogszabályváltozás, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

(EU) 2016/679 rendelet kötelező alkalmazása. 

 

133. oldal kilencedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55. § (5) bekezdése Az adózás rendjéről 

szóló 2017. évi CL. törvény 263. §-a alapján az állami adóhatóság a negyedévet követő 

harminc napon belül honlapján negyedévenként közzéteszi azoknak természetes személy 

adózóknak a nevét és lakóhelyét, akiknek a terhére az előző negyedév során véglegessé 

vált határozatban tízmillió forintot meghaladó összegű adóhiányt állapított meg akiknek 

a negyedév utolsó napját megelőző 180 napon át az adóhatóságnál nyilvántartott 

adótartozása folyamatosan meghaladta a 10 millió forintot. 

Indokolás: jogszabályváltozás, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény hatályba lépése. 

 

133. oldal tizedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A kötelező adatkezeléseknél az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét 

és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét a 

törvényben vagy önkormányzati rendeletben kell meghatározni. Az adatkezelést 

elrendelő jogszabályban kell meghatározni az adatkezelés tárgyát képező adatok típusát, 

az érintetteket, azokat a jogalanyokat, amelyekkel a személyes adatok közölhetők, illetve 

az ilyen adatközlés céljait, az adatkezelés céljára vonatkozó korlátozásokat, az adattárolás 

időtartamát és az adatkezelési műveleteket, valamint egyéb adatkezelési eljárásokat, így 

a törvényes és tisztességes adatkezelés biztosításához szükséges intézkedéseket is. 

Indokolás: jogszabályváltozás, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

(EU) 2016/679 rendelet kötelező alkalmazása. 

 

133. oldal tizenegyedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az önkéntes és kötelező adatkezelések jogszerűségéhez egyaránt elengedhetetlen az is, 

hogy az adatkezelők tiszteletben tartsák az Infotv.-ben a GDPR-ban lefektetett elveket. 
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Indokolás: jogszabályváltozás, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

(EU) 2016/679 rendelet kötelező alkalmazása. 

 

134. oldal első bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Alapvető elvárás, hogy a személyes adatok felvétele tisztességes, jogszerű és átlátható 

törvényes legyen. E követelmény alapján az adatkezelők mindenkor a jogszabályoknak 

megfelelően és az érintett érdekeit is szem előtt tartva kötelesek eljárni a személyes 

adatokkal végzett műveletek során. Az adatkezelésnek pedig mindenkor átláthatónak kell 

lennie az érintett számára. Azt azonban, hogy a törvényesség és a tisztességesség 

követelménye megfelelő módon érvényesül-e, mindig a konkrét adatkezelési 

körülmények ismeretében lehet csak eldönteni. 

Indokolás: jogszabályváltozás, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

(EU) 2016/679 rendelet kötelező alkalmazása. 

 

134. oldal második bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az Infotv. értelmében a személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell 

tekinteni, ha az érintett véleményét megismerni kívánó személy – például aláírásgyűjtés 

keretében – az érintetett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy a 

személyes adatokat a törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes 

megkeresés nem üzleti célra irányul. 

Indokolás: jogszabályváltozás, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

(EU) 2016/679 rendelet kötelező alkalmazása. 

 

134. oldal ötödik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az adatkezelő által előre meghatározott cél determinálja az adatkezelés körébe bevont 

adatok fajtáját és mennyiségét is. Ehhez kapcsolódik az adattakarékosság 

adatminimalizálás elve, amelynek értelmében kizárólag az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas személyes adat kezelhető, a 

cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 

Indokolás: jogszabályváltozás, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

(EU) 2016/679 rendelet kötelező alkalmazása. 

 

134. oldal hatodik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A Ket. 17. § (2) bekezdése szerint a közigazgatási hatóságok az ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevőjének azonosítása céljából kezelhetik az érintett természetesszemély-azonosító 

adatait (neve, születési neve, születési ideje, születési helye, anyja neve és lakcíme), 
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valamint külön jogszabályban meghatározott személyes adatait. E rendelkezés tehát azt 

jelenti, hogy a hatóságok kizárólag a Ket.-ben felsorolt adatokat (adatminimalizálás elve) 

kezelhetik az érintett azonosítása céljából (célhoz kötöttség elve). Az Ákr. 36. § (1) 

bekezdése alapján a közigazgatási hatóságok az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevőjének 

azonosítása céljából kezelhetik az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges 

adatokat és elérhetőségét. E rendelkezés tehát azt jelenti, hogy a hatóságok kizárólag az 

azonosításhoz szükséges adatokat (adattakarékosság elve) kezelhetik az érintett 

azonosítása céljából (célhoz kötöttség elve). 

Indokolás: jogszabályváltozás, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény hatályba lépése. 

 

134. oldal hetedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Fontos alapelv továbbá az adatminőség elve, amely szerint az adatkezelés során 

biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét. Az adatkezelőnek 

továbbá törekednie kell arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges 

ideig lehessen azonosítani. Ez a követelmény ugyanakkor azt is magában fogalja, hogy – 

amennyiben az adatkezelés célja már megszűnt, vagy az adott cél eléréséhez az 

információk már nem szükségesek –, az adatokat törölni kell. Fontos alapelv továbbá a 

pontosság elve, amely szerint az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, 

teljességét és naprakészségét. A korlátozott tárolhatóság elve alapján pedig az 

adatkezelőnek továbbá törekednie kell arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés 

céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Ez a követelmény ugyanakkor azt is 

magában fogalja, hogy – amennyiben az adatkezelés célja már megszűnt, vagy az adott 

cél eléréséhez az információk már nem szükségesek –, az adatokat törölni kell. 

Indokolás: jogszabályváltozás, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

(EU) 2016/679 rendelet kötelező alkalmazása. 

 

1.1.3.  AZ ÉRINTETT RENDELKEZÉSE AZ ADATKEZELÉS SORÁN  

135. oldal első bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az Infotv. A GDPR az érintett számára biztosítja, hogy adatai kezelését annak teljes 

folyamatában nyomon követhesse. Kérésére mind a kötelező, mind az önkéntes 

nyilvántartások adatkezelője tájékoztatni köteles arról, hogy mely adatait kezeli. A 

tájékoztatás, melyet az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn 

belül, legfeljebb azonban egy hónapon 25 napon belül köteles megadni, általában 

ingyenes. 

Indokolás: jogszabályváltozás, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

(EU) 2016/679 rendelet kötelező alkalmazása. 
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135. oldal második bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Amennyiben az érintett azt észleli, hogy adatai hibásan szerepelnek a nyilvántartásban, 

ennek helyesbítését is kezdeményezheti, törlési kérelmének az adatkezelő azonban csak 

akkor tehet eleget, ha adatait hozzájárulás alapján kezeli, jogszabályban előírt, kötelező 

adatkezelések esetében erre nincsen lehetőség. Amennyiben az érintett azt észleli, hogy 

adatai hibásan szerepelnek a nyilvántartásban, ennek helyesbítését is kezdeményezheti, 

törlési kérelmének az adatkezelő azonban kötelező adatkezelések esetében nem tehet 

eleget. 

Indokolás: pontosítás és jogszabályváltozás, a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet kötelező alkalmazása. 

 

1.1.4.  ADATBIZTONSÁG 

135. oldal negyedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az ügykezelői munka szempontjából nem elhanyagolható a GDPR az Infotv. 

adatbiztonságra vonatkozó követelménye. E szerint az adatkezelő az adatokhoz való 

jogosulatlan hozzáférés és felhasználás megakadályozása érdekében köteles gondoskodni 

az adatok biztonságáról, a szervezetnek olyan belső szabályozást kell kialakítania és 

betartatnia, melyek az adat- és titokvédelmet szolgálják.  

Indokolás: jogszabályváltozás, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

(EU) 2016/679 rendelet kötelező alkalmazása. 

 

1.2.A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG  

136. oldal nyolcadik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A NAIH gondoskodik a polgárok alapjogi védelméről. Ennek megfelelően a hatóságnál 

bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet. Emellett a NAIH hatósági jogkörrel is 

rendelkezik, ezért bizonyos esetekben – adatvédelmi hatósági eljárás keretében – 

szankciókkal, akár 20 millió euróig forintig terjedő bírsággal is sújthatja a jogsértő 

adatkezelőket. 

 


