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Törvények

2022. évi XXI. törvény
a honvédelmi adatkezelésekről*
Az Országgyűlés Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak,
lakosságának és anyagi javainak védelme, a honvédelmi adatkezelésekbe tartozó személyes adatok védelmének biztosítása
érdekében a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Értelmező rendelkezések és általános szabályok
1. §

(1) E törvény alkalmazásában
a)
behívhatósági korhatár:
aa)
a Magyar Honvédségnél (a továbbiakban: Honvédség) 2011. január 1-jét követően hivatásos,
szerződéses, önkéntes tartalékos, hallgatói, honvéd tisztjelölti vagy altisztjelölti katonai szolgálatot,
illetve honvédelmi szervezetnél katonai alapkiképzést, alapfelkészítést vagy annak valamely
modulját teljesített hadkötelesek esetén a katonai szolgálat felső korhatára,
ab)
az aa) alpontba nem tartozó hadkötelesek esetén annak az évnek a december 31. napja, amelyben
50. életévüket betöltik,
b)
biometrikus adat: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 3b. pontja szerinti adat,
c)
honvédelemben közreműködő szerv: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Hvt.) 11. §-a szerinti, a honvédelmi felkészülés egyes feladatainak ellátásában részt vevő
szerv és szervezet,
d)
honvédségi nyugdíjas: az a korábban kormányzati szolgálati-, közszolgálati-, állami vezetői szolgálati-,
politikai szolgálati-, biztosi-, kormánytisztviselői-, közalkalmazotti-, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,
illetve munkaviszonyban vagy polgári alkalmazottként, kinevezett polgári alkalmazottként foglalkoztatott
személy, aki a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumban
(a továbbiakban: minisztérium), a miniszter közvetlen alárendeltségében vagy fenntartói irányítása alatt
álló szervezetben, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál (a továbbiakban: KNBSZ) vagy honvédségi
szervezetnél állt foglalkoztatási jogviszonyban, és
da)
akinek nyugdíjazását közvetlenül megelőző utolsó foglalkoztatási jogviszonya ezen szervezetek
valamelyikével állt fent, vagy
db)
aki ezen szervezetekkel fennálló jogviszonyának megszűnése és nyugdíjba vonulása között új
jogviszonyt nem létesített, feltéve, hogy a két időpont között eltelt idő az 1 évet nem haladja meg,
e)
hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott személy,
f)
igénybevételi hatóság: a gazdasági és anyagi szolgáltatás a védelmi és biztonsági tevékenységek
összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Vbö.) 15. § (1) bekezdése szerinti
igénybevételét elrendelő szerv vagy személy,
g)
katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazott: hadkötelezettség bevezetése esetére,
a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 3. § (2) bekezdése szerint a katonai
szolgálat teljesítését önként vállaló honvédelmi alkalmazott,

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el.
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képességkatalógus: a befogadó állam által összeállított, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete
(a továbbiakban: NATO) által vezetett művelet érdekében felajánlható polgári és katonai képességek adatai,
i)
központi pénzügyi szervezet: a honvédelmi szervezetek központi pénzügyi és számviteli, ingatlanfenntartási és
-üzemeltetési, logisztikai, valamint központosított igazgatási feladatokat ellátó szervezete,
j)
személyi állomány: a Hvt. 70. § (2) bekezdése szerinti személyi állomány, a minisztériumban dolgozó
kormánytisztviselők – ideértve a politikai szolgálati és a biztosi jogviszonyban állókat is –, a honvédelmi
alkalmazottak, a munkavállalók, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél, illetve
a KNBSZ-nél foglalkoztatott honvédelmi alkalmazottak és az önkéntes tartalékos katonák,
k)
veterán: az a volt katona, aki miniszteri rendeletben meghatározottak szerint
ka)
1988. augusztus 1-jét követően a Honvédség és jogelődje állományában szolgálatot teljesítve
igazoltan harci cselekményben vett részt, és annak során kiemelkedő helytállást tanúsított,
kb)
a Honvédség és jogelődje állományából méltó módon vált ki, erkölcsileg feddhetetlen, és
kc)
ilyen személyként – miniszteri rendelet alapján létrehozott Veterán Grémium (a továbbiakban:
Grémium) határozatával – elismerésre került.
Az e törvény által meghatározott adatokról az egyes nyilvántartások személyi köre tekintetében, törvényekben
meghatározott jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése céljából elektronikus, illetve papíralapú
nyilvántartást kell vezetni. Az adatkezelés alapelveinek megfelelően, különböző jogosultsági szintű hozzáféréssel
biztosított az egyes szakterületek nyilvántartásai számára az azokban szereplő adatok kezelése.
Az egyes adatkezelők az általuk nyilvántartott adatok alapjául szolgáló eredeti iratokat vagy másolatait kezelik.
Az e törvény szerint kezelt adatokat a minisztérium adatvédelmi és információszabadsággal összefüggő feladatokat
ellátó szervezeti egységének kijelölt állománya, valamint az adatkezelő honvédelmi szervezet adatvédelmi
tisztviselője az adatkezelési szabályok betartásának ellenőrzéséhez szükséges mértékben megismeri.
Az e törvény szerint kezelt adatokat az államháztartási belső ellenőrzési tevékenységet végző honvédelmi szervezet
kijelölt tagja, az adatkezelési szabályok betartásával, az ellenőrzéséhez szükséges mértékben megismeri.
Az e törvény szerinti adatkezelés szempontjából személyi állományba tartozónak kell tekinteni azt a személyt is,
aki jogszabály vagy az erre vonatkozó megállapodás szerint honvédelmi szervezeten kívüli szervezetnél teljesít
szolgálatot vagy végez munkát.
Ha a körülményekből más nem következik, vagy e törvény másként nem rendelkezik, akkor e törvény honvédelmi
szervezetre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a miniszter által az állam nevében alapított, a miniszter
fenntartói irányítása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő, többcélú szakképző intézménynél
(a továbbiakban: szakképző intézmény) folytatott adatkezelésre is.
Az e törvény szerinti adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részére – a hivatalos statisztikáról
szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása
alapján, az ahhoz szükséges mértékben – statisztikai célra térítésmentesen át kell adni és azok a KSH által statisztikai
célra felhasználhatók. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait az Stt. 28. §-ában meghatározott
együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.
h)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

II. FEJEZET
A HONVÉDELEMBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZERV HONVÉDELMI FELKÉSZÍTÉSSEL, ORSZÁGVÉDELEMMEL ÉS
EGYES HONVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSE
2. A honvédelmi adatkezelés szervei
2. §		
A honvédelmi adatkezelés szerve
a)
a honvédelemben közreműködő szerv,
b)
a honvédelemi igazgatás területi és helyi szervei,
c)
a polgármester,
d)
a befogadó nemzeti támogatás központi koordináló szerve,
e)
a védelemgazdaság központi tervező szerve, valamint
f)
a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve.
3. §		
A honvédelmi adatkezelés szervei – hatáskörüknek és illetékességüknek megfelelően – együttműködnek egymással
honvédelmi feladataik előkészítése, végrehajtása és ellenőrzése során.
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3. A honvédelmi adatkezeléssel kapcsolatos nyilvántartások köre
4. §		
A honvédelmi adatkezelés szervei a Hvt. 11. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott honvédelmi felkészülés egyes,
a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatai teljesítése céljából elektronikus nyilvántartás formájában
a)
kiértesítési és riasztási nyilvántartást,
b)
a polgármesterek, honvédelmi referensek, közbiztonsági referensek, valamint a honvédelemben
közreműködő helyi szervek kijelölt állományáról kiértesítési nyilvántartást,
c)
meghagyási nyilvántartást, és
d)
befogadó nemzeti támogatás képességkatalógust
vezetnek.

4. A honvédelmi adatkezelés szervei által foglalkoztatott kiértesítésével és a riasztásával kapcsolatos
nyilvántartás
5. §

(1) A honvédelmi felkészülés feladatai teljesítése érdekében a kiértesítés és a riasztás tervezése, gyakorlása és
végrehajtása céljából a 2. § a)–c) pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szervnél honvédelmi feladatot ellátó
foglalkoztatottak 1. melléklet szerinti adatait a honvédelmi adatkezelő szerv kezeli.
(2) A 2. § a)–c) pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szervnél honvédelmi feladatot ellátó foglalkoztatott
az 1. melléklet szerinti adataiban bekövetkezett változást 8 napon belül bejelenti a honvédelmi adatkezelő szerv
vezetőjének. Az adatváltozást a honvédelmi adatkezelő szerv 8 napon belül átvezeti.
(3) Az 1. mellékletben meghatározott adatokat az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott célból a honvédelmi
adatkezelő szervnél honvédelmi feladatot ellátó foglalkoztatottaknak a honvédelmi adatkezelő szervvel fennálló
foglalkoztatási jogviszonya megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezeli.

5. Adatszolgáltatás a kiértesítéssel és a riasztással kapcsolatos nyilvántartáshoz
6. §		
A honvédelem területi, helyi és települési feladatainak végrehajtása érdekében az 5. §-ban meghatározott célból,
a kezelésében lévő, az 1. mellékletben meghatározott adatokról
a)
a területi védelmi bizottság elnöke megkeresése alapján adatszolgáltatást teljesít annak elnöke részére
aa)
a területi védelmi bizottságnak törvényben meghatározott tagja,
ab)
a területi védelmi bizottságnak kormányrendeletben meghatározott állandó meghívottja,
ac)
a területi védelmi bizottság illetékességi területén a honvédelemben közreműködő szerv vezetője,
ad)
a területi védelmi bizottság illetékességi területén minden olyan szerv vezetője, amely szerv
jogszabály alapján honvédelmi feladat ellátására vagy honvédelmi kötelezettség teljesítésében való
közreműködésre köteles,
ae)
a területi védelmi bizottság elnöke által annak munkacsoportjába kijelölt, beosztott személy
foglalkoztatója, valamint
af )
a területi védelmi bizottság illetékességi területe szerinti helyi védelmi bizottság elnöke és titkára,
b)
a helyi védelmi bizottság elnöke megkeresése alapján adatszolgáltatást teljesít a helyi védelmi bizottság
elnöke részére
ba)
a helyi védelmi bizottságnak a törvényben meghatározott tagja,
bb)
a helyi védelmi bizottságnak kormányrendeletben meghatározott állandó meghívottja,
bc)
a helyi védelmi bizottság illetékességi területén a honvédelemben közreműködő szerv vezetője,
bd)
a helyi védelmi bizottság illetékességi területén minden olyan szerv vezetője, amely szerv
jogszabály alapján honvédelmi feladat ellátására vagy honvédelmi kötelezettség teljesítésében való
közreműködésre köteles,
be)
a helyi védelmi bizottság elnöke által a helyi védelmi bizottság munkacsoportjába kijelölt, beosztott
személy foglalkoztatója, valamint
bf )
a helyi védelmi bizottság illetékességi területe szerinti polgármester,
c)
a polgármester megkeresése alapján adatszolgáltatást teljesít a polgármester részére
ca)
a polgármester illetékességi területén a honvédelemben közreműködő szerv vezetője,
cb)
a polgármester illetékességi területén minden olyan szerv vezetője, amely szerv jogszabály alapján
honvédelmi feladat ellátására vagy honvédelmi kötelezettség teljesítésében való közreműködésre
köteles, valamint
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a polgármesteri hivatalnál, a közös önkormányzati hivatalnál honvédelmi feladatot ellátó
foglalkoztatott vonatkozásában a jegyző.

6. A polgármester, a honvédelmi referens, a közbiztonsági referens, valamint a honvédelemben
közreműködő helyi és települési szerv által foglalkoztatott tartózkodási helyével kapcsolatos
adatnyilvántartás
7. §

(1) A honvédelem helyi és települési feladatainak végrehajtása érdekében a helyi védelmi bizottság egyedi határozata
alapján történő kiértesítés tervezése, gyakorlása és végrehajtása céljából a helyi védelmi bizottság nyilvántartást
vezet a helyi védelmi bizottság illetékességi területén a polgármesterek, a honvédelmi referensek, a közbiztonsági
referensek, valamint a honvédelemben közreműködő helyi és települési szervek honvédelmi feladatot ellátó
foglalkoztatottjainak 2. melléklet szerinti adatairól.
(2) A 2. mellékletben meghatározott adatokat az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott célból a polgármester,
a honvédelmi referens, a közbiztonsági referens, valamint a honvédelemben közreműködő helyi és települési
szervnél honvédelmi feladatot ellátó foglalkoztatott jogviszonyának a megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezeli.

7. Adatszolgáltatás a tartózkodási hellyel kapcsolatos nyilvántartáshoz
8. §

(1) A 7. §-ban meghatározott adatkezelési cél megvalósulása érdekében a helyi védelmi bizottság részére, annak
határozata alapján, a kezelésében lévő, 2. melléklet szerinti adatokról adatszolgáltatást teljesít a helyi védelmi
bizottság illetékességi területén működő
a)
polgármester,
b)
honvédelmi referens,
c)
közbiztonsági referens, továbbá
d)
honvédelemben közreműködő helyi és települési szerv vezetője.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt adatszolgáltatásra kötelezett a bejelentett adatok változásáról, a jogviszony
megszűnéséről vagy megszüntetéséről 8 napon belül, a változási adatok megküldésével értesíti a helyi védelmi
bizottságot.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személy akadályoztatása esetén a helyi védelmi bizottság részére
az adatszolgáltatást az adatszolgáltatásra kötelezett foglalkoztatója, irányítási vagy felügyeleti jogkört gyakorlója
teljesíti.

8. A honvédelmi adatkezelő szerv meghagyással kapcsolatos adatnyilvántartása
9. §

(1) A 2. § a)–c) pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szerv az általa jogszabály alapján vagy egyedileg, határozattal
meghagyásba bevont személy és szerv adatszolgáltatása alapján a 3. melléklet szerinti adatairól, a meghagyás
tervezése, végrehajtása és ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet.
(2) A 3. melléklet szerinti adatokat az adatkezelő a meghagyásba bevont személy és szerv vonatkozásában
a meghagyás fennállásának időtartama alatt kezeli.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatainak megismerésére jogosult
a)
a miniszter,
b)
a védelemgazdaság központi tervező szerve,
c)
a Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) és
d)
a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve.

10. §		
A 2. § a)–c) pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szerv által jogszabály alapján vagy egyedileg, határozattal
meghagyásba bevont személy és szerv a jogszabályban meghatározott meghagyási jegyzéket – a határozat
kézbesítésétől számított 30 napon belül – megküldi a 2. § a)–c) pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szerv részére.
11. §

(1) A területi védelmi bizottság által egyedileg, határozattal meghagyásba bevont személyről és szervről a meghagyás
tervezése és végrehajtása céljából a területi védelmi bizottság elnökének megkeresése alapján a 4. mellékletben
meghatározott körben adatot szolgáltat illetékességi területe szerint
a)
a helyi védelmi bizottság elnöke és
b)
a polgármester.
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(2) A helyi védelmi bizottság elnöke, valamint a polgármester megkeresése alapján a 4. mellékletben meghatározott
körben adatot szolgáltat a honvédelmi feladatot ellátó vagy honvédelmi kötelezettség teljesítésének
végrehajtásába bevont személy, illetve szerv vezetője.

9. A honvédelmi adatkezelő szerv befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos nyilvántartása és
adatszolgáltatása
12. §

(1) A 2. § a)–c) pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szerv a befogadó nemzeti támogatás tervezése és végrehajtása
céljából nyilvántartást vezet a képességkatalógusról.
(2) A képességkatalógus az 5. melléklet szerinti adatkörben tartalmazza:
a)
Magyarország befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos ügyekben illetékes kapcsolattartó szervezeteit,
azok elérhetőségét, a befogadó nemzeti támogatás nemzeti struktúráját, koordinációs és irányítási
rendszerét,
b)
a fogadó létesítményeket, különösen a vasúti ki- és berakóállomásokat, a folyami kikötőket, a repülőtereket
és a határátkelőhelyeket,
c)
az egészségügyi ellátás biztosításához felajánlható képességeket, valamint
d)
a Honvédség, a rendvédelmi szerv, és az Országgyűlési Őrség (a továbbiakban: OGYŐ) befogadó nemzeti
támogatással kapcsolatos képességeit.

13. §

(1) A befogadó nemzeti támogatással összefüggő adatokat az 5. melléklet szerinti adatkörben a honvédelemben
közreműködő szerv – az irányítási, a felügyeleti, a tulajdonosi vagy résztulajdonosi jogkört gyakorló központi
államigazgatási szerv útján – szolgáltatja a befogadó nemzeti támogatás központi koordináló szerve részére.
(2) A 2. § a) és b) pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szerv a befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó igény
gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség elrendelésével történő biztosításának tervezése érdekében
– adatszolgáltatás céljából – megkereséssel fordulhat a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó
szervéhez.
(3) A 2. § a) és b) pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szerv megkeresése esetén a hatáskörrel rendelkező
igénybevételi hatóság a megkeresés tartalmának megfelelően egyszeri adatszolgáltatást írhat elő a gazdasági és
anyagi szolgáltatásra kötelezett részére.
(4) A katonai igazgatás megkeresett illetékes területi szerve a megkereső, 2. § a) és b) pontja szerinti honvédelmi
adatkezelő szerv részére – a megkeresés tartalmának megfelelően – adatot szolgáltat az egyszeri adatszolgáltatás
alapján pontosított, nyilvántartásában szereplő, nemzeti igénybevételi célú kijelölés hatálya alatt nem álló technikai
eszközökről, ingatlanokról és szolgáltatásokról.
(5) Az adatszolgáltatást a védelmi igazgatás zártkörű informatikai rendszerén, elektronikus úton kell teljesíteni.
(6) Az 5. melléklet szerinti adatokat az adatkezelő a befogadó nemzeti támogatással összefüggő gazdasági és anyagi
szolgáltatási kötelezettség teljesítésére kötelezés időtartama alatt kezeli.

14. §

(1) A honvédelmi adatkezelő szervek a 8. és ezen alcímben meghatározott feladataikat hatósági hatáskörben teljesítik.
(2) A 8. és ezen alcímben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért ellenérték nem számítható fel.

III. FEJEZET
A HADKÖTELES ÁLLOMÁNNYAL, VALAMINT A GAZDASÁGI ÉS ANYAGI SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL
KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSOK
10. A hadköteles nyilvántartás
15. §

(1) A hadkötelezettség bevezetésének biztosítása, a fegyver nélküli szolgálattal kapcsolatos döntések meghozatala,
valamint az önkéntes tartalékos állomány toborzásának, továbbá a hadkötelezetti jogviszonnyal kapcsolatos
hatósági bizonyítványok kiadása céljából a kiképzett hadkötelesekről és kiképzetlen hadkötelesekről
békeidőszakban és különleges jogrendben, valamint a hadkötelezettség bevezetését követően a hadkötelesekről
a katonai szolgálatra történő behívás előkészítése és végrehajtása céljából hadköteles nyilvántartást kell vezetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a 6. melléklet 6. pont 6.1., 6.8–6.11. alpontja, 14. és 16. pontja vonatkozásában
közhiteles nyilvántartásnak minősül.
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(3) Az állományba vétel végrehajtása céljából az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait a honvédségi szervezetek
megismerik, részükre a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervezete adatot továbbít.
16. §

(1) A hadköteles nyilvántartás adatait a 6. melléklet határozza meg.
(2) A hadköteles nyilvántartás adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve kezeli.
(3) A 6. melléklet 7–10. pontjában meghatározott adatokat a kényszerintézkedés megszüntetése napjának hatályával,
illetve a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítés időpontjával törölni kell.
(4) A 19. § a) pont aa) alpontja szerint szolgáltatott adatok alapján a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve a hadkötelest abban az évben, amelyben a 18. életévét betölti, hadköteles nyilvántartásba
veszi. A honosított, visszahonosított 18. életévét már betöltött, de katonai szolgálat felső korhatárát el nem ért,
kiképzetlen hadkötelest a 19. § a) pont ab) alpontja szerint rá vonatkozó adatszolgáltatást követően utólagosan kell
hadköteles nyilvántartásba venni.
(5) Békeidőszakban azon év december 31. napjáig, amelyben a hadköteles a katonai szolgálat felső korhatárát eléri,
a hadköteles adatait a hadköteles nyilvántartásban a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó
szerve, azt követően a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezet kezeli.
(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve minden év január 31-ig az előző évben
a katonai szolgálat felső korhatárát elért személyek adatait átadja a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó
honvédelmi szervezet részére.
(7) A hadköteles nyilvántartásban szereplő adatok az e törvényben meghatározott kivételekkel harmadik személynek
vagy más szervnek nem adhatók át.
(8) A hadkiegészítő és toborzó központ a kiképzetlen hadkötelesek adatait, a katonai szolgálat előzetes tervezése
érdekében, már békeidőszakban is kezeli.
(9) A hadkiegészítő és toborzó központ a (8) bekezdés szerinti adatokat
a)
a kiképzetlen hadköteles 50. életéve eléréséig,
b)
a hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, hallgatói, honvéd tisztjelölti vagy altisztjelölti szolgálati viszony
létesítéséig, vagy
c)
jogszabály alapján a katonai szolgálat teljesítése alóli mentesítésig
kezeli.

17. §

(1) Azon kiképzett hadköteles adatait, akinek az életkora nem érte el a katonai szolgálat felső korhatárát és a szolgálati
viszonyának megszűnésekor, a honvédelmi szervezetnél katonai alapkiképzés, felkészítés, vagy annak valamely
moduljának teljesítésekor katonai szolgálatra alkalmas minősítéssel rendelkezett, – a Honvédség katonai szervezetei
hadi beosztásába történő előzetes tervezése, valamint az önkéntes tartalékos állomány toborzása céljából –
a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve alárendeltségébe tartozó, az érintett lakóhelye
szerint illetékes hadkiegészítő és toborzó központ békeidőszakban is kezeli.
(2) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadi beosztásba betervezett kiképzett
hadköteles 6. melléklet 1. pont 1.1–1.5. alpontja, 6. pont 6.2. alpontja és 14. pont 14.1–14.6. alpontja szerinti adatait
a tervezett beosztás megjelölésével, a hadi beosztások feltöltésének tervezése céljából békeidőszakban továbbítja
a katonai szervezet részére.
(3) A hadkiegészítő és toborzó központ és a katonai szervezet az (1) és a (2) bekezdés szerinti adatkezelés adatait
a)
a kiképzett hadkötelesnek az utolsó önként vállalt szolgálati viszonya, illetve a katonai szolgálatként elismert
hallgatói, honvéd tisztjelölti vagy altisztjelölti jogviszonya megszűnését, vagy a honvédelmi szervezetnél
katonai alapkiképzés, felkészítés, vagy annak valamely moduljának teljesítését követő 10. év december 31-ig,
de legfeljebb a katonai szolgálat felső korhatárának eléréséig,
b)
a hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, hallgatói, honvéd tisztjelölti vagy altisztjelölti szolgálati viszony
létesítéséig, vagy
c)
jogszabály alapján a katonai szolgálat teljesítése alóli mentesítésig
kezeli.

18. §

(1) A hadkötelezettség fennállása idején a hadkötelesek adatait
a)
a szükséges létszám biztosítása érdekében
aa)
a katonai szolgálat felső korhatáráig a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó
szerve, és
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ab)
b)

illetékességi területe vonatkozásában a rájuk vonatkozó behívhatósági korhatárig a hadkiegészítő
központ,
a katonai szolgálat felső korhatárának betöltését követően az adatok tárolása érdekében a Honvédség
központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezet

kezeli.
(2) A hadkötelezettség fennállása idején a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve
a hadkötelesek adatairól a katonai szolgálat időtartamára a hadköteles nyilvántartásból annak a katonai
szervezetnek is adatot szolgáltat, amelynél a hadköteles a katonai szolgálatát teljesíti. A katonai szolgálat ellátásával
összefüggő nyilvántartás adatait a katonai szervezet is kezeli.

11. Automatikus adatszolgáltatás a hadkötelesek nyilvántartásához
19. §		
A katonai szolgálat felső korhatárát a tárgyév december 31-ig el nem érő hadkötelesekről a Honvédség katonai
igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére adatot szolgáltat
a)
a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv a 7. mellékletben meghatározott adatokról a hadköteles
nyilvántartásba vételhez és a nyilvántartott adatok pontosításához
aa)
a hadköteles korba lépőkről,
ab)
a magyar állampolgárságot a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján megszerzőkről, ha
magyarországi lakóhellyel rendelkeznek, valamint a külföldről hazatérő magyar állampolgárokról és
ac)
a hadköteles nyilvántartásban lévőkről a 7. melléklet szerinti adataik megváltozásáról;
b)
a Honvédség központi személyügyi feladatai elvégzésére kijelölt honvédelmi szervezete (a továbbiakban:
Honvédség központi személyügyi szerve) a 6. melléklet 1. pontjában, 6. pont 6.1–6.10. alpontjában,
14. pont 14.1–14.6. alpontjában, valamint 16. pontjában meghatározott adataikra vonatkozóan
ba)
a hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, hallgatói, honvéd tisztjelölti vagy altisztjelölti
állományba felvettekről, a szolgálatot teljesítőkről, valamint azokról, akiknek a szolgálati viszonya,
jogviszonya megszűnt,
bb)
azon hadkötelesekről, akik hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesítenek, továbbá azokról,
akiknek a hadkötelezettség alapján teljesített katonai szolgálati viszonya megszűnt, valamint
bc)
a honvédelmi alkalmazotti, közalkalmazotti állományba felvettekről, munkavállalói jogviszonyt
létesítőkről, a honvédelmi alkalmazotti, közalkalmazotti, munkavállalói jogviszonnyal
rendelkezőkről, valamint azokról, akiknek a jogviszonya, munkaviszonya megszűnt;
c)
a rendvédelmi szervek és az OGYŐ a hivatásos állományában foglalkoztatottakról, ideértve a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) esetében a pénzügyőri státuszú és pénzügyőri munkakörben
foglalkoztatottakat is, valamint azokról, akiknek a szolgálati viszonya megszűnt a 6. melléklet 1. pont
1.1–1.5. alpontjában, 14. pont 14.1–14.6. alpontjában, valamint 16. pontjában meghatározott adataikra
vonatkozóan;
d)
a rehabilitációs szakértői szerv a legalább 40%-ot elérő össz-szervezeti egészségkárosodásáról, annak
érvényességi idejéről;
e)
a szabadságelvonással járó büntetés, intézkedés, büntetőjogi, illetve szabálysértési elzárás, illetve
szabadságvesztés büntetésüket töltő személyek esetén a szabadságvesztés megkezdésnek idejéről,
szabadulásának várható idejéről, szabadulásának időpontjáról, valamint a szabadságelvonással járó büntetés,
intézkedés, büntetőjogi, illetve szabálysértési elzárás megkezdésének és befejezésének várható idejéről,
befejezésének időpontjáról a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (a továbbiakban: BVOP)
illetékes szerve;
f)
a gondnokoltak nyilvántartásának vezetéséért és üzemeltetéséért felelős Országos Bírósági Hivatal elnöke
a cselekvőképességét teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezéséről, a felülvizsgálat
idejéről, megszűnéséről, megszüntetéséről;
g)
egészségügyi szakterületen
ga)
a Honvédség központi egészségügyi szerve a hivatásos, szerződéses, és önkéntes tartalékos
állományra a katonai szolgálatra való egészségi alkalmasságáról, korlátozásokról, a minősítés
típusáról, időpontjáról, esetleges felülvizsgálatának dátumáról,
gb)
az alapellátó egészségügyi szolgáltató a hadkötelesre és a katonai szolgálatot törvény alapján
önként vállaló honvédelmi alkalmazottra vonatkozóan a várható alkalmassági kategóriájáról, annak
megállapítása időpontjáról;
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h)
i)

j)

k)
l)

m)
n)

o)

p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
20. §
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a fővárosi és megyei kormányhivatal az ideiglenes gondnokság alá helyezettekről, a gondnokság alá helyezés
megállapításának, illetve megszűnésének időpontjáról;
a NAV azon magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok tekintetében, akik az adott évben
betöltik a 18. életévüket, de a 65. életévüket még nem érték el, átadja az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény 50. § (2) bekezdés 3–5. és 15. pontjában meghatározott adatokat, továbbá az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdés 6. és 7a. pontjában szereplő kedvezmény érvényesítése
alapján a három vagy ennél több, kiskorú vér szerinti, örökbe fogadott, vagy nevelt gyermek után családi
kedvezményben részesülő személyek születési évét;
a köznevelési információs rendszer, valamint felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős
szerv által vezetett központi nyilvántartásban szereplők már megszerzett végzettségéről, képzettségéről,
megszerzés időpontjáról;
a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartását vezető szerv a nyilvántartásban szereplők
nyelvtudására vonatkozó adatokról;
a választási szerv azokról, akiket országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati
képviselőjelöltként, polgármesterjelöltként, nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltként nyilvántartásba
vettek vagy országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati képviselőnek, polgármesternek,
nemzetiségi önkormányzati képviselőnek megválasztottak, illetve megbízatásuk megszűnt;
az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az állampolgárságról való lemondásról, vagy a magyar
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről;
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 28. § (2) bekezdése szerinti együttműködési
megállapodás alapján, a nemzetbiztonsági szolgálatok a hivatásos állományuk vonatkozásában a b)–c) pont
szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítenek az adatok védelméhez szükséges különös biztonsági
követelmények betartásával;
a közúti közlekedési nyilvántartó szerv a nyilvántartásában szereplő engedélyek típusára, kiadására,
érvényességére, cseréjére, visszavonására, bevonására, a vezetési jogosultság megszerzésének időpontjára,
a megszerzett kategóriára vonatkozó és a hivatalos feljegyzések rovatban bejegyzett adatokról;
az egységes szociális nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásban szereplő, három vagy több, 18. életévét
még nem betöltött gyermekre vonatkozóan támogatásban részesülőkről;
a kiképzést végrehajtó szerv a végrehajtott kiképzésekről;
a honvédelmi ismeretek oktatását végző közoktatási és felsőoktatási intézmény, valamint honvédelmi és
rendvédelmi szervezet a megszerzett honvédelmi ismeretekről;
a honvéd tisztképzést végző szerv a végrehajtott és folyamatban lévő képzésekről, valamint a képzés
megkezdésének és befejezésének időpontjáról;
a Társadalombiztosítási Azonosító Jel nyilvántartását vezető szerv a kiosztásra és módosításra kerülő
Társadalombiztosítási Azonosító Jelről;
a fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesülők nyilvántartását vezető szerv
a nyilvántartásában szereplő személyekről;
az egyházi jogi személy a hivatásukat gyakorló papokról, lelkészekről és rabbikról;
a meghagyásban érintett személyekről a jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet.

(1) A 19. §-ban meghatározott adatszolgáltatásokat
a)
a személyiadat-, és lakcímnyilvántartást kezelő szerv
aa)
a hadköteles korba lépőkről a hadköteles nyilvántartásba vétel évének január 31. napjáig,
ab)
a magyar állampolgárságot a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján megszerzőkről, ha
magyarországi lakóhellyel rendelkeznek, haladéktalanul, valamint a külföldről hazatérő magyar
állampolgárokról a magyarországi lakóhelyük bejelentését követő 8 napon belül,
ac)
a hadköteles nyilvántartásban szereplő személy elhalálozásáról a hadkötelezettségtől eltérő
időszakban minden hónap 5. napjáig, a hadkötelezettség fennállásának idején 8 napon belül,
ad)
a hadköteles nyilvántartásban lévőkről a 7. melléklet szerinti adataik megváltozását követő 8 napon
belül,
b)
a Honvédség központi személyügyi szerve, valamint a kiképzési nyilvántartást vezető kiképzést végző
honvédelmi szervezet minden hónap 5. napjáig,
c)
a Honvédség központi egészségügyi szerve a 19. § g) pont ga) alpontjára vonatkozó adatokról minden hónap
5. napjáig, a 19. § g) pont gb) alpontjára vonatkozó adatokról minden év július 31. napjáig,
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d)

a rendvédelmi szervek, a közúti közlekedési nyilvántartó szerv, az OGYŐ, a rehabilitációs szakértői
szerv, és a BVOP illetékes szerve, a gondnokoltak nyilvántartásának vezetéséért és üzemeltetéséért
felelős Országos Bírósági Hivatal elnöke, az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal, a nyelvvizsgák
nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartását vezető szerv, az egységes szociális nyilvántartást vezető
szerv, a fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesülők nyilvántartását vezető
szerv, az egyházi jogi személy a hadkötelezettségtől eltérő időszakban minden év január 31. napjáig,
a hadkötelezettség fennállásának időszakában minden hónap 5. napjáig,
e)
a választási szerv a nyilvántartásba vételt, a megválasztást vagy a megbízatás megszűnését követő 8 napon
belül, a név és személyi azonosító, vagy természetes személyazonosító adatokkal,
f)
az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az állampolgárságról való lemondásról 8 napon belül,
g)
a köznevelési információs rendszer, valamint felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv
és a honvéd tisztképzésért felelős szerv, honvédelmi ismeretek oktatását végző közoktatási és felsőoktatási
intézmény, valamint honvédelmi és rendvédelmi szervezet minden év február 28. napjáig és július 31.
napjáig,
h)
a Társadalombiztosítási Azonosító Jel nyilvántartását vezető szerv minden hónap 5. napjáig,
i)
jogszabályban meghatározott vagy jogszabályban meghatározottak alapján meghagyásba bevont szervezet
a hadkötelezettségtől eltérő időszakban minden év január 31. napjáig, a hadkötelezettség fennállásának
időszakában minden hónap 5. napjáig,
j)
a NAV a 19. § c) pontja szerinti adatszolgáltatás esetében minden év január 31. napjáig, a hadkötelezettség
fennállásának időszakában minden hónap 5. napjáig, a 19. § i) pontja szerinti adatszolgáltatás esetében
havonta, a bevallásra előírt határidőt követő hónap 15. napjáig
küldi meg a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére.
(2) A 19. §-ban meghatározott adatszolgáltatók az adatszolgáltatásokat a hadkötelezettség elrendelését követő
5 napon belül megküldik a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére.
(3) Az (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott adatszolgáltatások az adattal rendelkező szerv
hozzájárulásával, annak adatbázisában, az e törvényben meghatározott adatkörhöz történő közvetlen hozzáféréssel
is biztosíthatóak.

12. Megkeresésre történő adatszolgáltatás a hadköteles nyilvántartáshoz
21. §

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) vezetője
adatot szolgáltat a hadköteles nyilvántartás pontosításához
a)
a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének megkeresésére az illetékességi
területén bejelentett lakóhellyel rendelkező hadkötelesek lakcímadatairól,
b)
a hadkötelezettség fennállása idején a hadkiegészítő központ megkeresésére az illetékességi területén
bejelentett lakóhellyel rendelkező hadkötelesek természetes személyazonosító-, lakcímadatairól.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás szerinti adatok hadköteles nyilvántartásban rendelkezésre álló adatoktól
történő eltérése esetén az érintett hadkötelest a katonai igazgatási szerv adategyeztetésre kötelezi.

22. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve megkeresésére 8 napon belül a 15. §
(1) bekezdése szerinti célból a megkeresésben szereplő személyekről a 6. mellékletben foglalt, általa kezelt adatot
szolgáltat a hadköteles nyilvántartás pontosításához
a)
a 19. §-ban meghatározott adatszolgáltató szerv,
b)
a kezelést végző orvos,
c)
az egészségügyi alapellátást végző szolgáltató, orvos,
d)
a honvédelmi szervezet.
(2) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadkötelezettség feltételei fennállásának
megállapítása céljából a bűnügyi nyilvántartási rendszerből veszi át a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai
Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint
a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 68. § (5) bekezdése
szerinti adatokat.
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13. A katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak nyilvántartása
23. §		
Az adatkezelő a katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak, a hadkötelezettség bevezetését
követő katonai szolgálatteljesítésének tervezése, biztosítása érdekében kezeli a katonai szolgálatot önként vállaló
honvédelmi alkalmazottak nyilvántartásának adatait.
24. §		
A 23. § szerinti nyilvántartás adatait a honvédelmi szervezetek a hadi beosztásba tervezés végrehajtása céljából
megismerik, részükre a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervezete adatot továbbít.
25. §

(1) A katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak nyilvántartásának adatait a 8. melléklet
határozza meg.
(2) A katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak nyilvántartását a Honvédség katonai igazgatási és
központi adatfeldolgozó szervezete kezeli.
(3) A katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazott adatait, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony
megszűnését követően, a katonai szolgálat felső korhatárának eléréséig a katonai szolgálatot önként vállaló
honvédelmi alkalmazottak nyilvántartásában – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a Honvédség
katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, azt követően a Honvédség központi irattározási feladatát
ellátó honvédelmi szervezet kezeli.
(4) A hadkiegészítő és toborzó központ a katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak 8. melléklet
1., 4. és 5. pontja szerinti adatait a hadkötelezettség bevezetését követő katonai szolgálatteljesítés biztosítása
és a hadi beosztásba tervezés céljából továbbítja az állományilletékes honvédelmi szervezet, illetve a miniszter
közvetlen irányítása és fenntartói irányítása alá tartozó szervezet részére.
(5) A hadkiegészítő és toborzó központ a katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak 8. melléklet
1., 4. és 5. pontja szerinti adatait az egészségi, pszichikai alkalmasságra vonatkozó adatok nyilvántartása,
a hadkötelezettség bevezetését követő katonai szolgálatteljesítésének biztosítása céljából továbbítja
az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet részére.
(6) A katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazott alkalmasságvizsgálata során felhasznált, illetve
keletkezett egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig kell megőrizni. Az egészségügyi
adatkezelést végző honvédelmi szervezet az (5) bekezdés szerinti adatkezelés adatait az adatfelvételtől számított
30 évig kezeli.
(7) Az állományilletékes honvédelmi szervezet, illetve a miniszter közvetlen irányítása és fenntartói irányítása alá
tartozó szervezet a (4) bekezdés szerinti adatkezelés adatait
a)
a katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottnak a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya
megszűnéséig vagy megszüntetéséig,
b)
jogszabály alapján a katonai szolgálat teljesítése alóli mentesítésig
kezeli.

14. A meghagyással kapcsolatos nyilvántartások
26. §

(1) A behívás, illetve a meghagyásba helyezés tervezése és végrehajtása céljából a meghagyásba jogszabályban
meghatározott és jogszabály alapján kijelölt szervekről és személyekről, jogszabály alapján meghagyásba vont
szervekről és meghagyásra jogszabály alapján kijelölt munkakört betöltő hadköteles személyekről a Honvédség
katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a 9. melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait az adatkezelő a meghagyásba tartozás időtartama alatt kezeli.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait, a behívás tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladataik
végrehajtása céljából, a feladatban érintett honvédségi szervezetek ismerik meg.
(4) A jogszabályban és jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve részére szolgáltatja a 9. mellékletben meghatározott adatokat
a)
békeidőszakban évente január 31-ig,
b)
hadkötelezettség bevezetésének a Kormány általi kezdeményezését követő 5 napon belül.
(5) Ha a 9. melléklet 1. pont 1.1–1.9. alpontját, 3. pontját vagy 6. pont 6.1–6.4. alpontját érintő adatokban változás
történik, a változásról adatszolgáltatást kell teljesíteni a változást követő 8 napon belül.
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15. Az adatszolgáltatás költsége, azonosító adatai
27. §

(1) A 10–14. alcímben meghatározott adatszolgáltatások térítésmentesek.
(2) A 10–14. alcímben szolgáltatott adatokat
a)
a személyi azonosító alkalmazásával, annak hiányában a természetes személyazonosító adatokkal szolgáltatja
az állampolgársági ügyekben eljáró szerv, a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv, a választási
szerv és a Honvédség központi személyügyi szerve, és
b)
a természetes személyazonosító adatokkal és – amennyiben kezelheti, továbbíthatja, – a Társadalombiztosítási
Azonosító Jellel szolgáltatja minden további adatszolgáltató.

16. A veszteség-nyilvántartás
28. §

(1) A veszteség-nyilvántartásban a (3) bekezdés szerinti személyeknek a 10. melléklet szerinti adatait kell kezelni.
(2) A veszteség-nyilvántartás adatait a katonai szolgálat felső korhatáráig a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve, azt követően a hadtörténelmi levéltári feladatokat ellátó honvédelmi szervezet a rá
vonatkozó törvényi rendelkezések szerint kezeli.
(3) A veszteség-nyilvántartásban történő adatkezelés célja a Honvédség fegyveres konfliktusok következtében, illetve
szolgálatteljesítéssel összefüggően
a)
elhunyt,
b)
eltűnt, vagy
c)
idegen hatalom által fogva tartott
tagjainak azonosítása.
(4) A veszteség-nyilvántartás adatait, erre vonatkozó, írásban előterjesztett kérelem alapján, a (3) bekezdés szerinti
személyek vagy hozzátartozóik jogainak gyakorlása céljából megismerheti
a)
a Magyar Vöröskereszt, valamint
b)
a (3) bekezdés szerinti személyek hozzátartozója.
(5) A veszteség-nyilvántartásból az adatkezelő, erre vonatkozó, írásban előterjesztett kérelem alapján, a (3) bekezdés
szerinti személyek vagy a hozzátartozóik jogai gyakorlásának biztosítása céljából adatot szolgáltat
a)
a Magyar Vöröskereszt,
b)
a társadalombiztosítási szerv,
c)
a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára és az MH PK,
d)
a honvédelmi szervezetek,
e)
a (3) bekezdés szerinti személyek hozzátartozója, valamint
f)
a nemzetközi segélyszervezetek háborús események, fegyveres konfliktusok, valamint természeti
katasztrófák során eltűnt személyek felkutatása érdekében létrehozott szerve
részére.
(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a (3) bekezdés szerinti személyek azonosítása
céljából adatokat kérhet
a)
a Magyar Vöröskereszttől,
b)
a közigazgatási szervektől,
c)
a honvédelmi szervezetektől,
d)
a hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény 122. cikke
alapján felállított Nemzeti Tájékoztató Irodától,
e)
külföldi állam katonai szerveitől,
f)
külföldi államok által felállított nemzeti tájékoztató irodáktól, valamint
g)
nemzetközi szervezetektől.
(7) A Honvédség központi személyügyi szerve a (3) bekezdésben szereplő személyekről, illetve ezen személyek
adataiban bekövetkezett változásról haladéktalanul adatot szolgáltat a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve részére.
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17. Gazdasági és anyagi szolgáltatás adatainak nyilvántartása
29. §

(1) A honvédelem feladatainak végrehajtása körében a honvédelmi szervezet és a honvédelemben közreműködő szerv
igényének teljesítése érdekében az igénybevétel tervezéséhez szükséges adatokról, valamint kormányrendeletben
meghatározott ingatlanokról, technikai eszközökről és szolgáltatásokról a Honvédség katonai igazgatási és
központi adatfeldolgozó szerve, valamint a hadkiegészítő és toborzó központ nyilvántartást vezet. Az ingatlanokra
és szolgáltatásokra vonatkozó adatokat a 11. melléklet, a technikai eszközökre vonatkozó adatokat a 12. melléklet
tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartások adatainak megismerését, az azokból történő adatszolgáltatást
a honvédelmi szervezetek részére a honvédelmi feladataik végrehajtásához szükséges gazdasági és anyagi
szolgáltatási kötelezettség tervezése, igénylése, igénybevétele céljából a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szervének vezetője engedélyezi.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból az adatkezelő a Vbö. 63. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba a Vbö. 63. §
(1a) bekezdése alapján adatot szolgáltat.

18. Adatszolgáltatás a gazdasági és anyagi szolgáltatások nyilvántartásához
30. §

(1) A honvédelem feladatainak végrehajtása érdekében az igénybevétel tervezéséhez a Honvédség katonai
igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének megkeresése alapján a törvényben meghatározott adatkörben
adatszolgáltatást teljesít a közúti közlekedési nyilvántartást kezelő szerv és a hajózási hatóság.
(2) A hadkiegészítő és toborzó központ megkeresése alapján adatszolgáltatást teljesít a 11. és a 12. mellékletben
meghatározott adatokról
a)
a gazdasági és anyagi szolgáltatásra törvényben meghatározottak szerint kötelezett ingatlan, szolgáltatás,
technikai eszköz tulajdonosa, birtokosa, az azzal rendelkezni jogosult,
b)
a járási hivatal vezetője az illetékességi területén lévő ingatlanokra és szolgáltatásokra vonatkozóan
a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatása alapján,
c)
a 2. § a)–e) pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szerv, és
d)
az adattal rendelkező hatóság vagy az adatgyűjtésre feljogosított szerv.

31. §		
Az adatszolgáltatás során – a hadiállapot és szükségállapot időszakán kívül – nem kérhető a szolgáltatásra
kötelezettől az üzletvitelével kapcsolatos olyan adat, amely nem függ össze a szolgáltatás teljesítésével. Nem
kérhetők különösen
a)
a vállalkozás gazdaságossági mutatóira vonatkozó,
b)
a hitel- és tőkekapcsolatokra vonatkozó,
c)
az adózással összefüggő pénzügyi mutatókra vonatkozó,
d)
a jogvédelem alá eső szellemi alkotásokra vonatkozó,
e)
a szerződéssel lekötött kapacitásokra vonatkozó, és
f)
a kártalanítással össze nem függő bér- és társadalombiztosítási
adatok.
32. §

(1) A nyilvántartott adatokat a nyilvántartásból törölni kell, ha a honvédelmi feladat végrehajtásához
az adatszolgáltatásra kötelezett ingatlanra, szolgáltatásra, technikai eszközre a továbbiakban már nincs szükség.
(2) Az adatszolgáltatásra kötelezett bejelentése alapján kell törölni az adatokat, ha
a)
az ingatlannal, szolgáltatással már nem rendelkezik, vagy
b)
a technikai eszközt időközben forgalomból kivonták vagy azzal már nem rendelkezik.

33. §		
A 17. és ezen alcím szerinti adatszolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani.
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IV. FEJEZET
HONVÉDELMI MUNKÁLTATÓI ÉS EGYÉB HONVÉDELMI ADATKEZELÉSEK
19. Közös szabályok
34. §

(1) Az e fejezet szerinti adatkezelések tekintetében az MH PK az alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezetek
helyett és nevében közös adatkezelés és adatfeldolgozás esetén jogi kötelezettséget vállalhat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás nem érinti az egyes adatkezelő honvédségi szervezetek Infotv. szerinti
adatkezelési felelősségét és kötelezettségeit.

35. §

(1) Az e fejezet szerinti nyilvántartásban kezelt adatokat és azok változásait az érintett az adatkezelő részére
elektronikus úton vagy papíralapon, 8 munkanapon belül, illetve, ha a bejelentési kötelezettséget más jogszabály
határozza meg, a jogszabályban meghatározott határidőig köteles bejelenteni.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint bejelentett adatváltozás alapján kezdeményezett eljárást az eredeti okirat vagy annak
másolata alapján kell végrehajtani, az érintett az adatokat a személyes ügyintézés során az ügyfélszolgálaton
az okirat eredeti példányának bemutatásával, elektronikus ügyintézés esetén az elektronikus rendszeren,
elektronikus formában történő továbbításával igazolja. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az előírt eljárást
az elektronikusan bejelentett adatközlés, illetve elektronikusan benyújtott okirat alapján kell megindítani.

20. A toborzó nyilvántartás
36. §

(1) A toborzó szakterület kezeli a hivatásos állományú katonának, a szerződéses állományú katonának, a honvéd
tisztjelöltnek, a honvéd altiszt-jelöltnek, az önkéntes tartalékos katonának és a honvédelmi alkalmazottnak
jelentkezők (a továbbiakban együtt: jelentkező) 13. melléklet szerinti adatait.
(2) A toborzó szakterület által végzett adatkezelést a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve
végzi.
(3) A toborzó szakterületen történő adatkezelés célja
a)
a hivatásos,
b)
a szerződéses,
c)
a honvéd tisztjelölti és a honvéd altiszt-jelölti,
d)
az önkéntes tartalékos és
e)
a honvédelmi alkalmazotti
állomány utánpótlásának biztosítása.
(4) A toborzó nyilvántartásban szereplő adatok kezelése az érintettek adatszolgáltatásán alapul.
(5) A toborzó szakterület által kezelt adatokat a szolgálati, foglalkoztatási jogviszony létesítésével kapcsolatos döntés
előkészítése és meghozatala céljából megismeri
a)
a miniszter, a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint az MH PK,
b)
a Honvédség központi személyügyi szerve,
c)
annak a honvédelmi szervezetnek a személyügyi szerve, amelynek állományába a jelentkező bekerülhet,
d)
az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot megállapító honvédelmi szervezet.
(6) A toborzó szakterület által kezelt adatokat a (3) bekezdés szerinti adatkezelő a kiválasztás és a szolgálati,
foglalkoztatási jogviszony létrehozása érdekében továbbítja a szolgálati viszony létrehozásáért felelős
honvédelmi szervezet részére. A toborzó szakterület által kezelt adatokat, amennyiben az érintettel szolgálati,
foglalkoztatási jogviszony jön létre, úgy a személyügyi nyilvántartás vezetésére jogosult honvédelmi szervezet
kezeli tovább. Szolgálati, foglalkoztatási jogiszony létrejötte hiányában az adatokat haladéktalanul törölni kell,
kivéve, ha a jelentkező kéri az adatainak további kezelését, annak érdekében, hogy a későbbi jogviszony létesítés
lehetőségéről tájékoztatást kapjon.
(7) Az adatkezelő adatot kérhet az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezettől a jelentkező
alkalmasságára vonatkozóan.
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21. Kiválasztási eljárással kapcsolatos nyilvántartás
37. §

(1) A Honvédség központi személyügyi szerve vagy a honvédelmi szervezet hatáskörébe tartozó pályázat kiírása esetén
a pályázatot kiíró honvédelmi szervezet a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából kezeli a (2) bekezdés szerinti,
a pályázati eljárás során keletkezett, a pályázó által szolgáltatott adatokat. A pályázati eljárás lezárását követően
az adatokat a nyilvántartásból törölni kell, kivéve, ha a pályázó korábban írásban hozzájárult adatai további
kezeléséhez későbbi pályázati lehetőségekről történő tájékoztatás céljából, amely adatkezelés szükségességét
az adatkezelő évente felülvizsgálja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban az adatkezelő a pályázó következő adatai kezeli:
a)
a természetes személyazonosító adatok,
b)
az önéletrajz adatai és az önéletrajzzal, pályázattal összefüggő adatok,
c)
a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó, a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatok.
(3) A nyilvántartásban rögzített adatokat a pályázati eljárás lefolytatása, a pályázó alkalmasságának megítélése céljából
ismeri meg
a)
a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára és az MH PK, továbbá
b)
a pályázat elbírálásában részt vevő személy.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók a honvédelmi szervezetnek a kormányzati igazgatásról szóló
törvény hatálya alá tartozó kiválasztási eljárása esetén.

22. Egészségügyi célú honvédelmi adatkezelés
38. §

(1) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a szolgálati viszony létesítéséhez, fenntartásához,
módosításához, megszüntetéséhez, a honvédségi ösztöndíjszerződés megkötéséhez, valamint a katonai szolgálatot
önként vállaló honvédelmi alkalmazottaknak a hadkötelezettség bevezetését követő katonai szolgálatteljesítéséhez
kapcsolódóan az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság vizsgálata, minősítése és ellenőrzése céljából kezeli
a)
a hivatásos állományú katonának, a szerződéses állományú katonának, a honvéd tisztjelöltnek, a honvéd
altiszt-jelöltnek, az önkéntes tartalékos katonának és a honvédségi ösztöndíjas hallgatónak jelentkezők,
valamint
b)
a hivatásos állományú katona, a szerződéses állományú katona, a honvéd tisztjelölt, a honvéd altisztjelölt,
az önkéntes tartalékos katona, a honvédségi ösztöndíjas hallgató és a katonai szolgálatot önként vállaló
honvédelmi alkalmazott
14. melléklet 1. pontja szerinti adatait, amelyet az érintett felhívásra köteles átadni.
(2) A 14. melléklet 1. pont 1.6. és 1.7. alpontja szerinti adatokhoz elektronikus úton közvetlenül hozzáférhet
az alkalmasság vizsgálatában, minősítésében és ellenőrzésében részt vevő orvos, illetve bizottság.
(3) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a vizsgálatot kérő szervezet részére kizárólag
a 14. melléklet 1. pont 1.11. alpontja szerinti adatot továbbítja. Az állományilletékes parancsnok vagy a munkáltatói
jogkör gyakorló továbbá kezeli a 14. melléklet 1. pont 1.10. alpontja szerinti adatot.
(4) Az alkalmasság vizsgálata, minősítése és ellenőrzése során felhasznált, illetve keletkezett egészségügyi
dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig kell megőrizni. Az egyéb dokumentációban szereplő adatokat
az alkalmasság minősítésével szemben nyitva álló jogorvoslati határidő lejártáig, illetve a benyújtott jogorvoslat
elbírálásáig kell megőrizni. Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyek esetében – a szolgálati viszony
létrejötte hiányában – a végleges alkalmatlanság tényét tartalmazó minősítést az egészségügyi dokumentáció
megőrzési idejével megegyező ideig kell kezelni.

39. §

(1) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a szolgálati viszony fenntartásához, módosításához,
megszüntetéséhez kapcsolódóan a felülvizsgálati eljárás lefolytatása, a betegség katonai kötelmekkel való
összefüggésének véleményezése, valamint az egészségügyi szabadság és felmentések engedélyezése céljából
kezeli a 38. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek 14. melléklet 2. pontja szerinti adatait, amelyet
az érintett felhívásra köteles átadni.
(2) A 14. melléklet 2. pont 2.5. és 2.6. alpontja szerinti adatokhoz elektronikus úton közvetlenül hozzáférhet
a felülvizsgálati, engedélyezési és véleményezési tevékenység során eljáró orvos, illetve bizottság.
(3) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet az állományilletékes parancsnok vagy a munkáltatói
jogkör gyakorló részére kizárólag a 14. melléklet 2. pont 2.10. alpontja szerinti adatot továbbítja.
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(4) A betegség katonai kötelmekkel való összefüggésének véleményezése esetén a minisztérium hatósági
feladatokat ellátó szerve részére a 14. melléklet 2. pont 2.10. alpont szerinti adatot az érintettre vonatkozó teljes
adatállománnyal együtt kell továbbítani.
(5) Az egészségkárosodás mértékéről szóló szakvélemény beszerzése céljából a rehabilitációs szakértői szerv részére
továbbításra kerülnek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvényben meghatározott
személyes adatok.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása során felhasznált, illetve keletkezett egészségügyi
dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig kell megőrizni.
40. §

(1) A 38. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyekre vonatkozó – a 14. melléklet 1. és 2. pontjában
meghatározott – személyes adatokhoz közvetlenül hozzáférhet az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi
szervezet alárendeltségébe tartozó, alapellátást végző honvédegészségügyi szolgálat a csapategészségügyi és
foglalkozás-egészségügyi alapellátás támogatása céljából.
(2) Az alkalmassági minősítés érvényessége alatt folytatott gyógykezelés esetén az érintett átadja az alapellátást végző
honvédegészségügyi szolgálat részére a gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatait. A minősítést érdemben
befolyásoló betegségre vonatkozó egészségügyi dokumentációt az alapellátást végző honvédegészségügyi
szolgálat továbbítja a minősítésre jogosult bizottságnak.

41. §		
A 38. § (4) bekezdése és a 39. § (6) bekezdése alkalmazásában egészségügyi dokumentáció:
a)
a gyógykezelés során keletkezett egészségügyi dokumentáció, valamint
b)
orvos és pszichológus által, nem gyógykezelési célból végzett vizsgálatról készült dokumentáció.
42. §

(1) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet az egészség megőrzésének és javításának
előmozdításához kapcsolódóan az egyéni és az állományra vonatkozó egészségi állapot nyomon követése, valamint
a Honvéd Testalkati Program megvalósítása céljából kezeli a 38. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
személyek 14. melléklet 3. pontja szerinti adatait.
(2) A 14. melléklet 3. pont 3.5. alpontjában foglalt adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása önkéntes, kivéve
a jogszabályban meghatározott esetet.
(3) Az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz közvetlenül hozzáférhet az alapellátást végző honvédegészségügyi
szolgálat, valamint az alkalmasság vizsgálatában, minősítésében és ellenőrzésében részt vevő állomány.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok kezelésének szükségességét az adatkezelő 3 évente felülvizsgálja.

43. §

(1) A honvédelmi szervezet és az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a szolgálatteljesítésre, illetve
munkavégzésre képes állapot ellenőrzését, továbbá a katonai fegyelem és biztonság fenntartását és fokozását
szolgáló szűrővizsgálatok végrehajtása céljából kezeli a személyi állomány érintett tagjának 14. melléklet 4. pontja
szerinti adatait.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat, továbbá az ezeket tartalmazó dokumentációt
– a feladatellátáshoz szükséges mértékben – a szűrővizsgálat kezdeményezésére, elrendelésére és végrehajtására
jogosult személyek kezelik.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó dokumentációt az adatfelvételtől számított 3 évig kell
megőrizni.

44. §

(1) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a szolgáltatásaira való igényjogosultság nyilvántartása,
ellenőrzése, az igényjogosulti létszám meghatározása és aktualizálása céljából kezeli az egyes központosított
egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek
tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott személyi állomány
adatait.
(2) Az érintettre vonatkozó adatokat az adatkezelő az (1) bekezdés szerinti célból az igényjogosultság megszűnéséig
kezeli.

45. §

(1) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a hazai és nemzetközi gyakorlatok, kiképzések,
országvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok, a Hvt. szerinti további feladatok, valamint a külszolgálatok
egészségügyi biztosításának támogatása, az egészségügyi repatriálás, sebesültszállítás és mentés megszervezése
céljából kezeli a 38. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek 14. melléklet 6. pontja szerinti adatait.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat az egészségügyi szakfeladat végrehajtásának befejezéséig kezeli
az adatkezelő.
46. §		
A 38. és 39. §-ban foglaltakon kívül egészségügyi ellátóhálózaton kívüli adattovábbításnak minősül
a)
büntetőügyben a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv,
az igazságügyi szakértő, polgári peres és nemperes, valamint közigazgatási hatósági, illetve közigazgatási
peres ügyben a bíróság, az ügyészség, a közigazgatási hatóság, az igazságügyi szakértő adatkérésének
teljesítése,
b)
szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek adatkérésének teljesítése,
c)
a nemzetbiztonsági szolgálatok részére, törvényben meghatározott feladataik ellátása érdekében történő
adatátadás,
d)
a légi-, vasúti és víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatát végző
közlekedésbiztonsági szerv adatkérésének teljesítése,
e)
a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére, törvényben meghatározott
feladata ellátása érdekében történő adatátadás,
f)
a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezete részére, polgári peres ügyben történő
adatátadás, valamint
g)
az MH PK részére, a fegyelmi információs rendszer működtetése céljából történő adatátadás.

23. A személyügyi nyilvántartás
47. §

(1) A személyügyi szakterület (2) bekezdés szerinti adatkezelői, a (3) bekezdésben meghatározott célokból kezelik
a személyi állomány, valamint ezek társadalombiztosítási, szociális vagy kegyeleti gondoskodásra, valamint
pótlékra és átalány-költségtérítésre jogosult hozzátartozói és az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban
foglalkoztatottak 15. melléklet szerinti – ideértve a honvédelmi alkalmazottak tekintetében a honvédelmi
alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 1. melléklete szerinti adatokat is –, az ösztöndíjra jogosult,
ösztöndíjban részesült érintettek (a továbbiakban együtt: ösztöndíjban részesülő) 43. alcímben meghatározott, és
a veterán jogállású érintettek 36. alcímben meghatározott adatait.
(2) A személyügyi szakterület adatait – személyi állománya vonatkozásában – a honvédelmi szervezet és a Honvédség
központi személyügyi szerve kezeli. Az ösztöndíjban részesülők adatait az ösztöndíj megállapítására és kifizetésének
előkészítésére jogosult honvédelmi szervezet kezeli.
(3) A személyügyi nyilvántartásban történő adatkezelés célja
a)
a szolgálati viszonnyal, a foglalkoztatási jogviszonnyal, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló
jogviszonnyal összefüggő munkáltatói döntések, a jognyilatkozatok és munkáltatói döntések előkészítésének
és meghozatalának biztosítása,
b)
a szolgálati viszonnyal, a foglalkoztatási jogviszonnyal, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló
jogviszonnyal összefüggő jogok gyakorolhatóságának és kötelezettségek teljesíthetőségének biztosítása,
c)
a hozzátartozót megillető társadalombiztosítási, szociális és kegyeleti gondoskodás, valamint tartós,
nem fegyveres külföldi szolgálatot teljesítők részére hozzátartozóik után pótlék és átalány-költségtérítés
megállapításának és folyósításának biztosítása,
d)
az ösztöndíjban részesülők esetében az ösztöndíj megállapítása, kifizetésének előkészítése, kifizetése és
az adatok pénzügyi és számviteli feladatok ellátása érdekében történő továbbítása, nyilvántartása, valamint
a kapcsolattartás.
(4) A személyügyi nyilvántartás adatait a szolgálati viszony, a foglalkoztatási jogviszony, illetve az egyéb munkavégzésre
irányuló jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követően a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó
honvédelmi szervezete kezeli tovább, amely
a)
az érdekvédelmi nyilvántartás,
b)
a hadköteles nyilvántartás és
c)
a szolgálaton kívüliek állományába tartozók esetében a központi személyügyi szerv
részére az egyes nyilvántartásokban kezelhető adatok esetében adattovábbítást teljesít.

48. §

(1) A személyügyi szakterület által kezelt adatokat megismeri a személyi állomány jogviszonyával, illetve az egyéb
munkavégzésre irányuló jogviszonnyal, valamint az ösztöndíjakkal kapcsolatos döntések előkészítése és
meghozatala, azok végrehajtása, ellenőrzési, felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása, továbbá
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

49. §

statisztikai adatok előállítása, tervezési feladatok végrehajtása, a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének
ellátása céljából a feladata ellátáshoz szükséges mértékig
a)
a miniszter, a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint az MH PK
és helyettese, a legénységi állomány és az altisztek vonatkozásában a Honvédség vezénylő zászlósa
(a továbbiakban: MH vezénylő zászlósa),
b)
vezénylés, kirendelés esetén a vezénylés, kirendelés helye szerinti honvédelmi szervezet személyügyi
szervének kijelölt tagja,
c)
az alárendeltjei vonatkozásában a teljesítményértékelést végző személy, a szolgálati elöljáró, az MH vezénylő
zászlósa és a szakmai felelős,
d)
az állomány érintett tagjait illetően a szolgálati panasz, a fegyelmi, a kártérítési, a szabálysértési, a büntető,
a méltatlansági, valamint a szociális ügyben eljáró személy vagy bizottság, munkacsoport tagjai, továbbá
a panasz és beadvány elbírálásának, valamint elismerés előkészítésében eljáró személyek,
e)
a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,
f)
a honvédelmi szervezet jogi képviseletét ellátó szervezet kijelölt tagja,
g)
a honvédelmi szervezetnél katonai foglalkoztatásfelügyeleti hatósági ellenőrzést végző szerv kijelölt tagja.
A személyügyi szakterület a 47. § (1) bekezdésében meghatározottak – társadalombiztosítási, szociális vagy
kegyeleti gondoskodás – céljából a külföldi katonai szolgálatot teljesítő, külföldi munkát végző személyi állomány
tagjának a 15. melléklet 1. pont 1.10. alpontja szerinti adatait továbbítja a rangidős nemzeti képviselő részére.
A személyügyi szakterület a pénzügyi szakterület részére – annak feladatai ellátása céljából – továbbítja azokat
a személyügyi nyilvántartásban szereplő adatokat, amelyeket a pénzügyi szakterület a 16. melléklet alapján
kezelhet.
Kormányrendeletben kijelölt honvédelmi szervezet a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) 46. § (1) bekezdés r) és s) pontja szerinti rendelkezési állományba áthelyezettek Hjt. 59. §
(2) bekezdés c) pontja szerinti áthelyezésének elősegítése érdekében
a)
a rendelkezési állományba áthelyezéssel egyidejűleg a 17. melléklet szerinti adatokat továbbítja
a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szervnek (a továbbiakban: személyügyi központ), és
b)
ellátja a tartalékállomány kezelésével kapcsolatos, kormányrendeletben meghatározott feladatokat.
A Hjt. 46. § (1) bekezdés r) és s) pontja szerinti rendelkezési állományba áthelyezettek adatait az adatkezelő a Hjt.
59. § (2) bekezdés c) pontja szerinti áthelyezésig, illetve a szolgálati viszonynak a Hjt. 47. § (2) bekezdése szerinti
megszűnéséig kezeli.
A (4) és (5) bekezdés szerinti személyek adatait a személyügyi központ, a nyilvántartásban keresést kérő vagy üres
álláshelyet bejelentő közigazgatási szerv ismerheti meg.
A miniszter által létrehozott fegyveres biztonsági őrséget működtető szervezet a Honvédség létesítményeit
őrző fegyveres biztonsági őrség vonatkozásában a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Fbtv.) 7. § (1a) bekezdés d) pontja szerinti önkéntes
tartalékos katonai szolgálati viszony létesítése érdekében a 13. melléklet 1., 2. és 4–6. pontja szerinti adatokat,
valamint a 15. melléklet 19. pontja szerinti adatokat továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve részére.
A Honvédség központi személyügyi szerve a Honvédség létesítményeit őrző fegyveres biztonsági őrség
tagjának az Fbtv. 7. § (1a) bekezdés d) pontja szerint létesített önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszony
és a jogviszonnyal kapcsolatos kérdések, továbbá azok igazolása céljából a 15. melléklet 1. pont 1.1., 1.3. és
1.4. alpontja, 3. pont 3.3. és 3.4. alpontja, 4. pont 4.4–4.6. alpontja, 6. pont 6.2. és 6.3. alpontja, 7. pont 7.2., 7.3.,
7.5., 7.13., 7.16., 7.18., 7.20. alpontja, 9. pont 9.1. alpontja, és 18. pontja szerinti adatokat továbbítja a miniszter által
létrehozott fegyveres biztonsági őrséget működtető szervezet részére.

(1) A honvéd tisztjelöltek esetén a szolgálati viszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése
céljából a személyügyi szakterület a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. pont
1. alpontja szerinti adatokat vehet át a hallgatók nyilvántartásából.
(2) A honvéd altiszt-jelöltek esetén a szolgálati viszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése
céljából a személyügyi szakterület adatokat vehet át a szakképző intézmény által vezetett nyilvántartásból.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti személyek adatait az adatkezelő a hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszony
létesítése esetén a személyügyi nyilvántartásban tovább kezeli.
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50. §

(1) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője a Hjt. 237/J. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi
munkakörű katonáról és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 89/A. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazottról (a továbbiakban együtt: egészségügyi állomány tagja)
a 18. mellékletben meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást (a továbbiakban: alapnyilvántartás) vezet.
A 18. mellékletben nem szereplő körben – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – adatkezelés nem végezhető,
ilyen adatot nyilvántartani nem lehet.
(2) Az Infotv. 26. § (2) bekezdésében foglalt adatokon túl közérdekből nyilvános adat az egészségügyi állomány tagja
munkáltatójának megnevezése és besorolására vonatkozó adata is.
(3) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató alapnyilvántartási rendszere törvény felhatalmazásának hiányában más
adatrendszerrel nem kapcsolható össze.
(4) Az alapnyilvántartásból statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat.
(5) A honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál vezetett alapnyilvántartás adatait – az érintetten kívül – a rájuk
vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából megismeri, illetve abból adatot vesz át:
a)
az egészségügyi állomány tagjának elöljárója vagy hivatali felettese,
b)
a teljesítményértékelést, minősítést végző vezető,
c)
feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet gyakorló
szerv,
d)
munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
e)
az egészségügyi állomány tagja ellen indult büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség és a nyomozó
hatóság,
f)
a személyzeti, munkaügyi és illetményszámfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa
feladatkörén belül,
g)
az állami adó- és vámhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, az üzemi
baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv.
(6) Az alapnyilvántartásban rögzített adatot az adatkezelő a jogviszony megszűnését követő 10. év végéig kezeli.

51. §

(1) A Hjt. szerinti szolgálaton kívüliek állományába tartozó személyekről a (2) bekezdésben meghatározott adatkezelő,
a (3) bekezdésben meghatározott célból a 19. melléklet szerinti adatokat kezeli. Az érintettnek a szolgálaton kívüliek
állományába történő felvételére vonatkozó kérelmével egyidejűleg nyilatkoznia kell adatainak további kezelésére
vonatkozóan.
(2) A szolgálaton kívüliek állományába tartozók adatait a Honvédség központi személyügyi szerve kezeli.
(3) A szolgálaton kívüliek állományába tartozók adatkezelésének célja a hivatásos állományba történő visszavétel
elősegítése, továbbá a hivatásos állományból kiváló személy honvédségi kötődésének fenntartása.
(4) Szolgálaton kívüliek adatait az adatkezelő annak az évnek az utolsó napjáig kezeli, amikor
a)
a Hjt. 76. § (2) bekezdésében meghatározott időtartam letelik,
b)
az érintett öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett, vagy
c)
az egyéb közszolgálati jogviszony keretében történő foglalkoztatása megszűnik.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott célból az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban kezelt adatokat megismeri:
a)
a miniszter,
b)
a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára,
c)
az MH PK.

24. A pénzügyi nyilvántartás
52. §

(1) A pénzügyi szakterület a személyi állomány, valamint ezek társadalombiztosítási, szociális vagy kegyeleti
gondoskodásra, valamint pótlékra és átalány-költségtérítésre jogosult hozzátartozói az egyéb munkavégzésre
irányuló jogviszonyban foglalkoztatottak, természetes személy kedvezményezett felek, illetve az ösztöndíjban
részesülő és a veterán jogállású érintettek 16. melléklet szerinti személyes adatait kezeli.
(2) A pénzügyi szakterület adatait személyi állománya vonatkozásában a honvédelmi szervezet, szakterületéhez
tartozó feladatai ellátása során a központi pénzügyi szervezet kezeli. Az ösztöndíjban részesülők adatait az ösztöndíj
megállapítására, kifizetésére jogosult honvédelmi szervezet, szakterületéhez tartozó feladatai ellátása során
a központi pénzügyi szervezet kezeli. A veterán jogállású érintettek adatait a jogállással összefüggő pénzügyi
feladatok ellátása céljából a központi pénzügyi szervezet kezeli.
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(3) A pénzügyi szakterület által végzett adatkezelés célja az (1) bekezdés szerinti személyeket pénzben, illetve
egyéb módon megillető járandóságok, juttatások, költségtérítések és átvállalt tagdíjak, valamint az ösztöndíjak
kifizethetőségének, továbbá az ehhez fűződő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének biztosítása.
(4) A pénzügyi szakterület által kezelt adatokat az adatkezelő az érintett pénzügyi ellátásával, valamint az ehhez fűződő
adatszolgáltatási kötelezettségekkel kapcsolatos jogszabályokban előírt időtartamig kezeli.
(5) A pénzügyi szakterület által kezelt adatokat a pénzbeli járandóságok, juttatások és költségtérítések, ösztöndíjak
folyósításával kapcsolatos döntések előkészítése, meghozatala, a kifizethetőség biztosítása, a törvényességi
felügyelet gyakorlása, valamint a követelések érvényesítése céljából megismeri:
a)
a miniszter, a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint az MH PK,
b)
a Honvédség központi személyügyi szerve,
c)
vezénylés, kirendelés esetén a vezénylés, kirendelés helye szerinti honvédelmi szervezet kijelölt tagja,
d)
az alárendeltjei vonatkozásában a szolgálati elöljáró,
e)
a honvédelmi szervezeteknél az érintett fegyelmi, szabályszegési, szabálysértési, büntető, méltatlansági,
kártérítési, valamint szociális ügyében eljáró,
f)
a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző,
g)
a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó honvédelmi szervezet, valamint a követelések
érvényesítésében eljáró személy,
h)
a honvédelmi szervezeteknél katonai foglalkoztatás felügyeleti hatósági ellenőrzést végző honvédelmi
szervezet,
i)
a szolgálati, illetve a szakmai elöljárói ellenőrzéseket végrehajtó honvédelmi szervezet.

25. Az egészségkárosodási ellátással és a baleseti járadékkal kapcsolatos adatkezelés
53. §

(1) A központi pénzügyi szervezet a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos jogosultság és a baleseti
járadékra való jogosultság elbírálása, valamint a honvédelmi egészségkárosodási ellátással és a baleseti járadékkal
kapcsolatos feladatok ellátása céljából kezeli a honvédelmi egészségkárosodási ellátásban és a baleseti járadékban
részesülő személy 20. melléklet szerinti adatait. Ezeket az adatokat, a munkakör vagy beosztás elfogadási
kötelezettség alóli mentesítés elbírálása, illetve fellebbezés esetén a mentesítés és a fellebbezés elbírálására jogosult
honvédelmi szervezet is kezeli a mentesítés és a fellebbezés elbírálása céljából.
(2) A honvédelmi egészségkárosodási ellátással, valamint a baleseti járadékkal kapcsolatos nyilvántartás adatait
megismeri, illetve abból adatot igényelhet a honvédelmi egészségkárosodási ellátással és a baleseti járadékkal
kapcsolatos döntés előkészítése, meghozatala, végrehajtása, ellenőrzési, felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok
lefolytatása céljából:
a)
a miniszter, a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint az MH PK,
b)
a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző honvédelmi szervezet,
c)
a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó honvédelmi szervezet.
(3) A központi pénzügyi szervezet a honvédelmi egészségkárosodási ellátás és a baleseti járadék megállapítása és
adategyeztetés céljából adatot igényelhet a személyügyi és pénzügyi nyilvántartásból.
(4) A központi pénzügyi szervezet a honvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapítását és megszűnését követően
a számfejtés és a folyósítás céljából a határozatban foglalt adatokat biztosítja a pénzügyi nyilvántartás, illetve
tájékoztatás céljából az érintett honvédelmi szervezetés a központi személyügyi szerv részére.
(5) Az adatkezelés
a)
a jogosultság megállapítása esetén a honvédelmi egészségkárosodási ellátásra, valamint a baleseti járadékra
való jogosultság megszűnését követő harmadik év december 31-ig,
b)
fellebbezés esetén a keresetindításra nyitva álló határidőig,
c)
abban az esetben, ha a jogosultság megállapítására nem kerül sor, az erről hozott döntés elleni, Hjt. 186. §
(1) bekezdése szerinti keresetindításra nyitva álló határidő leteltét követő 30 napig, keresetindítás esetén
a bíróság döntésének jogerőre emelkedéséig
tart.
(6) A központi pénzügyi szervezet a baleseti járadékot folyósító szervet a baleseti járadék megállapításakor, valamint
megszűnésekor a folyósítás céljából 15 napon belül tájékoztatja a határozatban szereplő adatok továbbításával.
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26. A Honvédség szociális és érdekvédelmi gondoskodási körébe tartozók társadalombiztosítási
ellátásainak nyilvántartása
54. §

(1) A központi pénzügyi szervezet kezeli a Honvédség hivatásos és szerződéses állománya, a Honvédség szociális és
érdekvédelmi gondoskodási körébe tartozó öregségi nyugdíjban, nők kedvezményes nyugdíjában, korhatár előtti
ellátásban, szolgálati járandóságban, árvaellátásban és özvegyi nyugdíjban, megváltozott munkaképességűek
ellátásában részesülő személyek vonatkozásában a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított és az általa a központi
pénzügyi szervezet részére biztosított ellátás adatait, a rögzített szolgálati nyugdíjakat, valamint a 21. melléklet
7. pontja, 8. pont 8.1–8.2. és 8.5. alpontja, valamint a 16. melléklet 1. pontja szerinti adatait.
(2) A központi pénzügyi szervezet az (1) bekezdésben meghatározottakon túl kezeli
a)
a kiegészítő rokkantsági támogatásban részesülő személy esetében a 20. melléklet 1–5. pontja szerinti,
b)
a kiegészítő hozzátartozói támogatásban és az árvák kiegészítő támogatásában részesülő személy esetében
a 20. melléklet 1., 3–5. pontja szerinti,
c)
a honvédelmi alkalmazottak után járó árvák kiegészítő támogatásában részesülő személy esetében
a 20. melléklet 1., 4. és 5. pontja szerinti, illetve
d)
az üzemi balesettel és a foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos
adatokat.
(3) A központi pénzügyi szervezet által végzett adatkezelés célja az adatoknak az (1) bekezdés szerinti személyek
vonatkozásában történő statisztikai célú felhasználása, NATO-tervezési és hazai költségvetési tervezési feladatok,
valamint az érdekvédelmi feladatok végrehajthatóságának a biztosítása, a (2) bekezdés szerinti személyek esetében
a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás és az árvák kiegészítő támogatására való
jogosultság elbírálása.
(4) Az adatkezelő a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján
igényelheti a (3) bekezdés szerinti feladatok végrehajthatóságának érdekében az (1) bekezdés szerinti adatokat.
(5) A központi pénzügyi szervezet az (1) bekezdés, valamint a (2) bekezdés szerint kezelt adatokat az érintettek utolsó
társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságának megszűnését követő huszonötödik év december 31. napjáig
kezeli.
(6) A központi pénzügyi szervezet által kezelt adatokat a társadalombiztosítási, egyes pénzügyi, szociális, érdekvédelmi
és kegyeleti ellátás megállapíthatóságának és folyósíthatóságának céljából megismeri:
a)
a miniszter, a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint az MH PK,
b)
a Honvédség központi személyügyi szerve,
c)
a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző honvédelmi szervezet,
d)
a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó honvédelmi szervezet.
(7) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve érdekvédelmi feladatainak ellátása céljából
adatot igényel a nyilvántartás adataiból.

27. A fegyelmi szakterület nyilvántartásai és a fegyelmi információs rendszer
55. §

(1) A honvédelmi szervezet a fegyelmi szakterület (2) bekezdés szerinti nyilvántartásaiban kezeli a Hvt. 70. §
(2) bekezdése szerinti személyi állományába tartozók, a minisztérium által foglalkoztatott kormánytisztviselők
– ideértve a politikai tanácsadót és a kabinetfőnököt is –, a munkavállalók, a miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezeteknél, illetve a KNBSZ-nél foglalkoztatott honvédelmi alkalmazottak és az önkéntes tartalékos
katonák 22. melléklet szerinti adatait.
(2) A fegyelmi szakterület nyilvántartásai:
a)
fegyelmi nyilvántartás,
b)
szabálysértési nyilvántartás,
c)
büntető ügyek nyilvántartása,
d)
méltatlansági nyilvántartás.

56. §

(1) A fegyelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja a fegyelmi eljárás lefolytathatóságának, a fegyelmi
eljárás során történő döntés-előkészítésnek és határozathozatalnak biztosítása, a kiszabott fenyítések, fegyelmi
büntetések és azok hatályának naprakész megállapíthatósága, továbbá az egyes személyügyi igazgatási eljárások
lefolytatásának elősegítése.
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(2) A fegyelmi nyilvántartásban szereplő adatokat az adatkezelő a szolgálati, foglalkoztatási jogviszony megszűnéséig
vagy megszüntetéséig kezeli.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően, ha a fegyelmi eljárásban elbírálható katonai vétség esetén pénzbüntetés kerül
kiszabásra, úgy a fegyelmi nyilvántartásban szereplő adatokat az adatkezelő a szolgálati viszony megszűnése vagy
megszüntetése esetén a pénzbüntetés megfizetéséig kezeli.
(4) A fegyelmi nyilvántartásban kezelt adatokat a fellebbezés, illetve jogszabály által meghatározott speciális
munkáltatói jogkörök gyakorlása céljából jogszabályban kijelölt honvédelmi szervezet kezeli
a)
fellebbezés esetén a határozat jogerőre emelkedéséig,
b)
speciális munkáltató jogkör gyakorlása esetén a (2), illetve a (3) bekezdésben meghatározott esetben az ott
meghatározott időtartamig.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott az egyes személyügyi igazgatási eljárások lefolytatásának elősegítése céljából
a fegyelmi nyilvántartásból az adatkezelő adatot közöl a személyügyi nyilvántartás felé.
57. §

(1) A szabálysértési nyilvántartásban történő adatkezelés célja a szabálysértés esetén fennálló felelősség
megállapítása érdekében kezdeményezett eljárás lefolytathatóságának, a szabálysértési eljárás során történő
döntés-előkészítésnek és határozathozatalnak biztosítása, a kiszabott fenyítések és azok hatályának naprakész
megállapíthatósága, továbbá az egyes személyügyi igazgatási eljárások lefolytatásának elősegítése.
(2) A szabálysértési nyilvántartásban szereplő adatokat az adatkezelő a szolgálati viszony megszűnéséig vagy
megszüntetéséig kezeli.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően, amennyiben pénzbírságot kirovó szankcióval zárult a szabálysértési eljárás,
a szabálysértési nyilvántartásban szereplő adatokat az adatkezelő a szolgálati viszony megszűnése vagy
megszüntetése esetén a pénzbírság megfizetéséig kezeli.
(4) A szabálysértési nyilvántartásban kezelt adatokat a fellebbezés, illetve jogszabály által meghatározott speciális
munkáltatói jogkörök gyakorlása céljából jogszabályban kijelölt honvédelmi szervezet kezeli
a)
fellebbezés esetén a határozat jogerőre emelkedéséig,
b)
speciális munkáltató jogkör gyakorlása esetén a (2), illetve a (3) bekezdésben meghatározott esetben az ott
meghatározott időtartamig.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott az egyes személyügyi igazgatási eljárások lefolytatásának elősegítése céljából
a szabálysértési nyilvántartásból az adatkezelő adatot közöl a személyügyi nyilvántartás felé.

58. §

(1) A büntető ügyek nyilvántartásában történő adatkezelés célja a bűncselekmény esetén fennálló felelősség
megállapítása
érdekében
kezdeményezett
eljárás
lefolytathatóságának,
bűncselekmény
esetén
a döntés-előkészítésnek és döntéshozatalnak biztosítása, továbbá az egyes személyügyi igazgatási eljárások
lefolytatásának elősegítése.
(2) A büntető ügyek nyilvántartásában szereplő adatokat az adatkezelő a szolgálati viszony megszűnéséig vagy
megszüntetéséig kezeli.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott az egyes személyügyi igazgatási eljárások lefolytatásának elősegítése céljából
a büntető ügyek nyilvántartásából az adatkezelő adatot közöl a személyügyi nyilvántartás felé.

59. §

(1) A méltatlansági nyilvántartásban történő adatkezelés célja a méltatlansági eljárás lefolytathatóságának,
a méltatlansági eljárás során történő döntés-előkészítésnek és határozathozatalnak biztosítása, a méltatlanság
megállapíthatósága, továbbá az egyes személyügyi igazgatási eljárások lefolytatásának elősegítése.
(2) A méltatlansági nyilvántartásban szereplő adatokat az adatkezelő a szolgálati viszony megszűnéséig vagy
megszüntetéséig kezeli.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott az egyes személyügyi igazgatási eljárások lefolytatásának elősegítése céljából
a méltatlansági nyilvántartásból az adatkezelő adatot közöl a személyügyi nyilvántartás felé.

60. §

(1) A fegyelmi szakterület által kezelt adatokat az eljárást lezáró határozat jogkövetkezményeinek megállapítása,
a fegyelmi fenyítés hatályának fennállása, felügyeleti és ellenőrzési jogkör gyakorlása céljából, az ezekkel, illetve
egyéb szolgálati jogviszonnyal összefüggő, azzal kapcsolatos peres eljárások képviseletének ellátása érdekében
megismeri:
a)
az alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetek vonatkozásában a miniszter, a minisztérium
közigazgatási államtitkára, valamint az MH PK, az altiszti állomány tekintetében az MH vezénylő zászlósa,
b)
a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző szervezet.
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(2) A honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet részére a fegyelmi szakterület adataiból az adatkezelő
adatot továbbít.
61. §

(1) A fegyelmi információs rendszer nyilvántartásában az adatkezelő honvédelmi szervezet kezeli a honvédek és
az önkéntes tartalékos katonák 22. melléklet 1., 4. és 6. pontjában meghatározott adatain túl
a)
a pszichikai állapotra vonatkozó adatokat,
b)
az elszenvedett sérülésre és gyógyulási időtartamára vonatkozó adatokat, valamint
c)
a korábbi öngyilkossági kísérletre vonatkozó adatokat.
(2) A fegyelmi információs rendszerben történő adatkezelés célja
a)
a Honvédség magas fokú fegyelmének fenntartása érdekében a honvédelmi szervezeteknél történt, a katonai
fegyelemre és a honvédelmi szervezetek fegyelmi helyzetére kiható eseményekről az MH PK tájékoztatása,
b)
az a) pontban meghatározott események megelőzése,
c)
a honvédelmi szervezetek egységes joggyakorlatának elősegítése.
(3) A fegyelmi információs rendszerben szereplő
a)
adatokat az elöljáró honvédelmi szervezet ismeri meg, illetve abból, peres ügy esetén, a honvédelmi
szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet részére történik adattovábbítás,
b)
adatokat a keletkezésüktől számított 15 évig kell kezelni.

28. Kártérítési és kártalanítási nyilvántartás
62. §

(1) A kártérítési és kártalanítási (a továbbiakban együtt: kártérítési) nyilvántartásban kell kezelni a kártérítéssel vagy
kártalanítással érintett személyek 23. melléklet szerinti adatait.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a kárigény elbírálására, a káreljárás lefolytatására, a kártérítési egyezség
megkötésére, a fellebbezés elbírálására jogosult, valamint a peres és peren kívüli eljárásban eljáró honvédelmi
szervezet kezeli.
(3) A kártérítési nyilvántartásban történő adatkezelés célja a kártérítési eljárás lefolytathatóságának, a kártérítési eljárás
során történő döntés-előkészítésnek és határozathozatalnak, egyezség megkötésének, fellebbezés elbírálásának,
peres és peren kívüli eljárásban jogi képviselet ellátásának a biztosítása, a megállapított kártérítés és azok
teljesítésének naprakész megállapíthatósága.
(4) A kártérítési nyilvántartásban szereplő adatokat az adatkezelő az igény érvényesítésére jogszabályban megállapított
ideig kezeli. Ha nem kerül sor kártérítés vagy kártalanítás megfizetésére, az adatokat az adatkezelő az eljárás jogerős
befejezéséig kezeli.

63. §

(1) A kártérítési eljárás lefolytatása, a kártérítési határozat jogkövetkezményeinek megállapítása, a kiszabott kártérítés
érvényesítéséhez szükséges eljárás lefolytatása, felügyeleti és ellenőrzési jogkör gyakorlása céljából a kártérítési
nyilvántartásban elektronikusan tárolt adatokat megismeri:
a)
a miniszter, a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint az MH PK,
b)
fellebbezés esetén az alárendeltjei vonatkozásában az állományilletékes parancsnok, a munkáltatói jogkör
gyakorló,
c)
a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző honvédelmi szervezet,
d)
a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó honvédelmi szervezet,
e)
a szolgálati, illetve a szakmai elöljárói ellenőrzéseket végrehajtó honvédelmi szervezet.
(2) Kártérítés vagy kártalanítás megállapítása esetén a pénzügyi feladatok végrehajtása céljából adatközlés történik
a pénzügyi nyilvántartás részére.
(3) A kártérítési felelősség körében meg nem térülő károk leírása érdekében a kártérítési eljárás lezárását követően
adatközlés történik
a)
a pénzügyi rendezés végrehajtása céljából a pénzügyi nyilvántartás részére,
b)
a logisztikai feladatok végrehajtása céljából a logisztikai nyilvántartás részére.

29. Kiképzési nyilvántartás
64. §

(1) Kiképzési nyilvántartásban kell kezelni a kiképzés, a fizikai állapotfelmérés és a Honvéd Testalkati Program
végrehajtása, értékelése céljából a kiképzésben érintett kiképzéssel összefüggő (3) bekezdésben, valamint a fizikai
állapotfelmérés és a Honvéd Testalkati Program (4) bekezdésben meghatározott adatait.
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(2) A kiképzési nyilvántartást a kiképzést végrehajtó honvédelmi szervezet, a kiképzésben részesült személy
vonatkozásában munkáltatói jogkört gyakorló honvédelmi szervezet, valamint a Honvédség kiképzési
szakfeladatokat irányító és ellenőrző szervezete kezeli.
(3) A honvédelmi szervezetek az érintettnek a következő kiképzéssel összefüggő adatait kezelik:
a)
családi és utónév,
b)
anyja születési neve,
c)
rendfokozat,
d)
szolgálati beosztás,
e)
születési hely, idő, és
f)
a kiképzési rendezvény megnevezése, tárgya és értékelése.
(4) A honvédelmi szervezetek az érintettnek a következő fizikai állapotfelméréssel és a Honvéd Testalkati Programmal
összefüggő adatait kezelik:
a)
családi és utónév,
b)
anyja születési neve,
c)
születési év, hónap, nap,
d)
rendfokozat,
e)
az érintett honvédelmi szervezetének megnevezése,
f)
szolgálati beosztás,
g)
nem,
h)
állománykategória,
i)
miniszteri rendeletben meghatározott életkor és korcsoport,
j)
a Honvéd Testalkati Követelményhez, illetve a Honvéd Testalkati Programhoz tartozó, miniszteri rendeletben
meghatározott testalkati adatok,
k)
a fizikai állapotfelmérés végrehajtásának ideje,
l)
a végrehajtott felmérési számok megnevezése és a végrehajtás eredménye, és
m)
a végrehajtott felmérés összpontszáma és értékelése.
(5) A kiképzési nyilvántartásban kezelt adatokat a hatáskörébe tartozó feladatainak ellátása céljából megismeri
a)
az érintett szervezetszerű parancsnoka, szolgálati elöljárója, az MH vezénylő zászlósa,
b)
az érintett kiképzéséért felelős honvédelmi szervezet,
c)
a honvédelmi szervezet személyügyi szerve,
d)
a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve és
e)
a Honvédség központi személyügyi szerve.
(6) A teljesítményértékelés végrehajtása céljából, az ahhoz szükséges adatok tekintetében adatközlés történik
a személyügyi nyilvántartás részére.
(7) A kiképzési nyilvántartásban kezelt adatokat személyhez kötötten a kiképzési nyilvántartást vezető (2) bekezdés
szerinti honvédelmi szervezet a katonai szolgálat felső korhatárának betöltéséig kezeli.

30. Kiértesítéssel kapcsolatos nyilvántartás
65. §

(1) A honvédelmi szervezet kiértesíthetőség céljából kezeli a honvédelmi szervezetnél szolgálatot teljesítő, munkát
végző személyi állomány kiértesítésére és kiértesíthetőségére vonatkozó adatait, valamint más honvédelmi
szervezetnél szolgálatot teljesítő, munkát végző személyi állomány kiértesítésére és kiértesíthetőségére
vonatkozó adatait, ha részükre a szolgálatteljesítés, munkavégzés helyeként az adott honvédelmi szervezet kerül
meghatározásra.
(2) Belső szabályozóban létrehozott készenléti szolgálatban több honvédelmi szervezet állományából szolgálatot
teljesítő, munkát végző személyi állomány kiértesítésére és kiértesíthetőségére vonatkozó adatokat a kiértesítési
kötelezettséggel rendelkező honvédelmi szervezet kezeli.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyi állomány tagjáról az adatkezelő a következő adatokat kezeli:
a)
név, rendfokozat, beosztás,
b)
lakcím, telefonszám, valamint
c)
a jelenlétre, illetve távollétre vonatkozó adatok, különösen jelen, szolgálatban, vezényelve, szolgálati úton,
egészségügyi, illetve betegszabadságon, kórházban, szabadságon, pihenőnapon, engedély nélkül távol,
egyéb okból távol.
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(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott honvédelmi szervezet személyi állományának tagja a (3) bekezdés szerinti
adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni az (1) és (2) bekezdés szerinti honvédelmi
szervezetnek. Az adatokat a bejelentést követően a honvédelmi szervezet vezetője által meghatározott rendben
azonnal pontosítani kell.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott adatokat az adatkezelő az (1) és (2) bekezdés szerinti honvédelmi szervezet
személyi állománya tagjának a honvédelmi szervezettel fennálló szolgálati, foglalkoztatási jogviszonyának idejéig,
illetve vezénylésének, kirendelésének megszüntetéséig, a munkavégzés helyének megváltozásáig kezeli.
(6) A (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatok csak a kiértesítés céljából használhatók fel.
(7) A rangidős nemzeti képviselő kiértesíthetőség céljából kezeli a külföldi katonai szolgálatot teljesítő, külföldi
munkát végző személyi állomány kiértesítésére és kiértesíthetőségére vonatkozó, (3) bekezdés szerinti adatait.
A (4)–(5) bekezdés rendelkezéseit e bekezdés vonatkozásában alkalmazni kell.

31. Szakállomány nyilvántartása
66. §

(1) A szakmai irányítási, felelősi vagy vezetői jogkörrel rendelkező honvédelmi szervezet kapcsolattartás, szakmai
továbbképzések megszervezése és végrehajtása, továbbá a beosztásba helyezéshez, feladatellátáshoz szükséges
eljárások lefolytatása, koordinálása céljából a szakmai irányítási jogkör alá tartozó szakállományról nyilvántartást
vezet.
(2) A nyilvántartás tartalmazza az érintett
a)
családi és utónevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, honvéd esetén rendfokozatát,
b)
beosztását munkakörét vagy feladatkörét,
c)
telefonszámát, elektronikus levélcímét,
d)
szakmai végzettségét, képzettségét,
e)
minősített adatokhoz való hozzáférése szintjét, továbbá
f)
tekintetében annak a honvédelmi szervezetnek a megnevezését, amelynek állományába tartozik.
(3) Az adatkezelés az érintett beosztásában, munkakörében, feladatkörében történő szolgálatteljesítésének,
munkavégzésének megszüntetéséig tart.

32. A honvédségi járművek igénybevételével összefüggő nyilvántartások
67. §

(1) A honvédségi gépjárművek, személygépjárművek, járművek (a továbbiakban együtt: honvédségi járművek)
országhatáron belül, országhatáron kívül történő szolgálati feladat végrehajtása, valamint a lakás és a szolgálati
hely közötti utazás érdekében történő igénybevételének biztosítása és elszámolása, a magáncélú igénybevétel
biztosítása, a balesetben részes honvédségi járművekkel összefüggő vizsgálatok lefolytatása céljából szükséges
adatokat az érintett állományilletékes honvédelmi szervezete és a 70–74. § szerinti honvédelmi szervezetek kezelik.
(2) Az adatkezelő a 70–74. §-ban meghatározott adatokat, továbbá az ezeket tartalmazó iratokat a személyi állomány
tagja jogviszonyának megszűnéséig vagy megszüntetéséig, pénzügyi elszámolással érintett adatok esetében
a követelés elévüléséig kezeli.

68. §

(1) A 67. § (1) bekezdésében meghatározott célból, országhatáron belül, szolgálati feladat ellátásával összefüggő
használat esetén, a gépkocsivezető beosztású gépjárművezetőről, annak igénybevétele esetén a gépjárművezető
állományilletékes honvédelmi szervezete a következő adatokat kezeli:
a)
családi és utónév,
b)
állománycsoport, honvéd esetén rendfokozat,
c)
a jogviszonyát igazoló igazolvány adatai,
d)
a vezetői engedély érvényességi kategóriája, száma, érvényessége,
e)
érvényes gépjármű menetlevél adatai,
f)
érvényes személyi menetlevél adatai.
(2) A 67. § (1) bekezdésében meghatározott célból, országhatáron belül, szolgálati feladat ellátásával összefüggő
használat esetén, honvédségi jármű vezetésére jogosult, nem gépkocsivezető beosztású gépjárművezető
igénybevétel esetén a gépjárművezető állományilletékes honvédelmi szervezete az a)–g) pontban,
a közlekedésbiztonsági feladatokat ellátó honvédségi szervezetek pedig a g) pontban meghatározott adatot kezelik:
a)
családi és utónév,
b)
állománycsoport, rendfokozat,
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c)
szolgálati, munkáltatói igazolványa adatai,
d)
vezetői engedélye érvényességi kategóriája, száma, érvényessége,
e)
érvényes gépjármű menetlevél adatai,
f)
érvényes személyi menetlevél adatai,
g)
honvédségi járművek vezetésére jogosító igazolvány adatai.
(3) A 67. § (1) bekezdésében meghatározott célból, országhatáron belül, szolgálati feladat ellátásával összefüggő
használat esetén, a honvédségi jármű utasként történő igénybevétele esetén a honvédségi jármű utasának
állományilletékes honvédelmi szervezete a következő adatokat kezeli:
a)
családi és utónév,
b)
állománycsoport, honvéd esetén rendfokozat,
c)
jogviszonyát igazoló igazolvány adatai,
d)
érvényes személyi menetlevél adatai.
69. §		
A 67. § (1) bekezdésében meghatározott célból, a honvédségi járművek országhatáron kívül, szolgálati feladatok
végrehajtása érdekében történő igénybevétele esetén, valamint az igénybevételhez szükséges igazolás kiállításához
az utazást elrendelő honvédelmi szervezet az a)–d) pont szerinti, míg a honvédségi jármű tulajdonosaként
bejegyzett honvédelmi szervezet az a)–e) pont szerinti következő adatokat kezeli:
a)
68. §-ban meghatározott adatok,
b)
utazást elrendelő határozat, parancs száma,
c)
gépjármű parancsnok neve, rendfokozat, úti okmány száma,
d)
gépjármű vezető családi és utóneve, honvéd esetén rendfokozat, úti okmány száma,
e)
kiutazó csoport vezetőjének neve, honvéd esetén rendfokozat, úti okmány száma.
70. §		
A 67. § (1) bekezdésében meghatározott célból, a honvédségi járművek országhatáron belül, lakás és munkahely
közötti utazás érdekében történő igénybevétel esetén, az engedély kiállítása és a honvédségi jármű, a lakás és
a szolgálati hely közötti használatra vonatkozó szerződés megkötése céljából a közlekedésbiztonsági feladatokat
ellátó honvédelmi szervezetek a következő adatokat kezelik:
a)
alanyi jogon történő igénybevétel esetén:
aa)
a jogosult családi és utóneve,
ab)
a jogosult állománycsoportja, rendfokozata, beosztása, és
ac)
a jogosultságot megalapozó kinevezési okirat, határozat száma,
b)
egyedi engedély alapján történő igénybevétel esetén:
ba)
a jogosult családi és utóneve,
bb)
a jogosult állománycsoportja, honvéd esetén rendfokozata, beosztása, és
bc)
egyedi engedély kiadása iránti kérelemben szereplő, a kérelem megalapozottságát alátámasztó
adatok.
71. §		
A 67. § (1) bekezdésében meghatározott célból, országhatáron belül, magáncélú igénybevétel során a személyi
állomány tagja vonatkozásában a honvédségi járművet üzemeltető honvédelmi szervezet vagy az érintett
állományilletékes honvédelmi szervezete, nyugállományú igénybe vevő esetén a honvédségi járművet biztosító
honvédelmi szervezet a következő adatokat kezeli:
a)
igénybe vevő családi és utónév,
b)
állománycsoport, honvéd esetén rendfokozat,
c)
igénybevétel célja.
72. §

(1) A 67. § (1) bekezdésében meghatározott célból, a közúti közlekedési balesetben részes honvédségi járművekkel
összefüggő vizsgálatok lefolytatása érdekében az illetékes baleseti helyszínelő és balesetvizsgáló tevékenységet
ellátó honvédelmi szervezet a 68. §-ban meghatározott adatokon túl a következő adatokat kezeli:
a)
gépjármű vezetője vonatkozásában
aa)
beosztása,
ab)
felelőssége ténye,
ac)
megsértett szabályozó megnevezése,
ad)
vezetői engedélye száma, érvényességi ideje,
ae)
ittasság esetén annak foka,
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af )
sérülés esetén annak súlyossága,
ag)
becsült anyagi kár nagysága, és
ah)
a baleset leírása;
b)
a gépjármű utasa vonatkozásában
ba)
sérülés esetén annak súlyossága, és
bb)
a baleset leírása.
(2) A honvédségi járművek igénybevétele során bekövetkezett események kivizsgálása céljából az érintett honvédségi
jármű vezetője, utasa szerinti állományilletékes honvédelmi szervezet, az illetékes baleseti helyszínelő szolgálat és
a balesetvizsgáló tevékenységet ellátó honvédelmi szervezet a 68. §-ban meghatározott adatokon túl a következő
adatokat kezeli:
a)
gépjármű vezetője vonatkozásában
aa)
vezetői engedélye érvényességi kategóriája,
ab)
szakképesítése,
ac)
korábbi gépjármű balesete ténye, száma,
ad)
felelősségével kapcsolatos megállapítások,
ae)
vizsgálóbizottság megállapításai,
b)
a gépjármű utasa vonatkozásában
ba)
sérülés esetén annak súlyossága,
bb)
baleset leírása.
73. §		
A katonai gépjárműbaleseti helyszínelő feladatokat ellátók vonatkozásában, annak végrehajtásához szükséges
katonai gépjárműbaleseti helyszínelő igazolás kiadása céljából a katonai gépjárműbaleseti helyszínelő igazolások
elkészítésével és kiadásával kapcsolatos feladatokat ellátó honvédelmi szervezet a következő adatokat kezeli:
a)
családi és utónév,
b)
honvéd esetén rendfokozat,
c)
jogviszonyát igazoló igazolvány szám,
d)
arcképmás,
e)
katonai gépjárműbaleseti helyszínelő tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat száma.
74. §		
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötelezettség alól mentesített honvédségi járművek kártörténeti
nyilvántartása vezetése és napra készen tartása céljából a balesetet okozó honvédségi gépjármű vezetője
vonatkozásában a tulajdonosként bejegyzett honvédelmi szervezet a következő adatokat kezeli:
a)
családi és utónév,
b)
honvéd esetén rendfokozat,
c)
felelősségre vonatkozó adatok,
d)
kártérítés fizetésére való kötelezés ténye, kártérítés nagysága.

33. Lakhatási támogatások nyilvántartása
75. §

(1) A lakhatás-támogatási szervek nyilvántartják valamennyi lakhatási támogatás vonatkozásában a támogatásban
részesülő és részesült személyek, továbbá – a támogatások egyes típusai esetében – az igénylők 24. melléklet
szerinti adatait.
(2) Az adatok nyilvántartásának célja:
a)
az igénylők lakhatási támogatásokra vonatkozó jogosultságának vizsgálata és – az igény teljesíthetősége
esetén – a jogosultság igazolása, vagy intézkedés a támogatás biztosítása iránt,
b)
a lakhatási támogatásban részesülő személyek támogatásra vonatkozó jogosultságának felülvizsgálata,
c)
pénzbeli támogatás esetén a támogatás összegének módosítása,
d)
a támogatásban részesülő személyek jogosultságának elvesztése esetén a támogatási alapjogviszony
megszüntetése, vagy megszűnésének megállapítása,
e)
jogvitás helyzetekben a minisztérium rendelkezési jogának igazolásához szükséges okiratok biztosítása
az állami vagyon megóvása érdekében,
f)
az igénylőkről és támogatásban részesült személyekről a lakhatási támogatásokkal összefüggő ügyintézéshez
és jelentéstételekhez szükséges adatszolgáltatás biztosítása,
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(3) A lakhatás-támogatási szervek az ügyintézésük során hozzájuk benyújtott, továbbá a hatásköreik gyakorlása során
keletkezett iratokat az ügyintézés lezárulását követő 50 évig kezelik.

34. A regenerálódási és rekreációs szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvántartás
76. §

(1) A rekreációs, regenerálódási, különleges regenerálódási, kondicionális-kiképzési, külföldi üdültetéssel és külföldiek
üdültetésével, valamint a katonai kiképzéssel és oktatással kapcsolatos szolgáltatások (e fejezet alkalmazásában
a továbbiakban együtt: rekreációs szolgáltatások) nyilvántartásában a rekreációs szolgáltatások igénybevételének
rendjét szabályozó, jogszabályban meghatározott, a rekreációs szolgáltatásokat ténylegesen igénybe vevő, vagy
igénybe venni szándékozó személy 25. melléklet szerinti adatait a szolgáltatást nyújtó, a rekreációs szolgáltatásokkal
kapcsolatos koordinációs, valamint orvosszakmai, illetve adminisztratív feladatok végrehajtására kijelölt honvédelmi
szervezetek kezelik.
(2) A koordinációs, orvosszakmai, illetve adminisztratív feladatok végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezetek
adatkezelésének célja:
a)
a rekreációs szolgáltatásokat igénybe venni szándékozó igénylők nyilvántartásba vétele,
b)
az igénylő igényjogosultságának megállapítása, ellenőrzése,
c)
az igénylő családtagja családtagi, illetve nem igényjogosult hozzátartozói minőségének megállapítása,
ellenőrzése.
(3) A rekreációs szolgáltatásokat koordináló honvédelmi szervezet adatkezelésének célja:
a)
a rekreációs szolgáltatásokat igénybe venni szándékozó igénylők nyilvántartásba vétele belföldi és külföldi
üdülés esetén,
b)
az igénylő igényjogosultságát bizonyító igazolások ellenőrzése belföldi és külföldi üdülés esetén,
c)
az adatok feldolgozása és rögzítése a Honvédség szálláshely-nyilvántartó programjában,
d)
igények visszaigazolása, beutaló kiállítása belföldi és külföldi üdülés esetén,
e)
százalékos mértékű kedvezményes térítési díj megfizetésének megállapítása belföldi üdülés esetén
az állományilletékes pénzügyi referatúra adatlapon történő igazolása alapján,
f)
harmadik és további gyermek utáni térítési díj megállapítása, belföldi üdülés esetén a visszamondott
férőhelyek feltöltése a pótigények alapján, a megüresedett férőhelyek függvényében belföldi és külföldi
üdülés esetén,
g)
igénybe nem vett szolgáltatás teljes vagy csökkentett összegben történő megfizetésének, illetve
visszafizetésének elbírálása.
(4) A regenerálódást segítő és rekreációt végző és a Honvédség regenerálódást és kiképzést végző honvédelmi
szervezete adatkezelésének célja:
a)
igények visszaigazolása, beutaló, számla kiállítása,
b)
speciális elhelyezési és étkezési igények kielégítése,
c)
százalékos mértékű kedvezményes térítési díj megfizetésének megállapítása az állományilletékes pénzügyi
referatúra adatlapon történő igazolása alapján,
d)
harmadik és további gyermek utáni térítési díj megállapítása,
e)
igénybe nem vett szolgáltatás teljes vagy csökkentett összegben történő megfizetésének, illetve
visszafizetésének elbírálása,
f)
a rekreációs szolgáltatások igénybevételének nyilvántartása,
g)
a regenerálódást segítő és rekreációt végző honvédelmi szervezet tevékenysége során határozott időtartamú
szerződés megkötése lakókocsi, lakóautó Honvéd Kemping területén történő tárolásához.
(5) A 25. mellékletben foglalt adatokat az adatkezelő a könyvviteli elszámolást követő 8. év december 31-ig kezeli.

35. Logisztikai nyilvántartás
77. §

(1) A bizonylati fegyelem megszilárdítása, az állami tulajdon védelme, az anyagi felelősök, valamint a személyi állomány
anyagi elszámoltathatósága céljából a logisztikai nyilvántartásban kell kezelni a személyi állomány következő
adatait:
a)
családi és utónév,
b)
születési hely, idő,
c)
anyja születési neve,
d)
munkahely megnevezése, székhelye, elérhetősége,
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e)
személyügyi törzsszám,
f)
Central Personnel kód, rövidítve CP-kód,
g)
kártérítéssel kapcsolatos adatok.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok a személyügyi és a kártérítési nyilvántartásból kerülnek átvételre.
(3) Az adatokat a Honvédség központi logisztikai ellátó szervezetei, valamint a honvédelmi szervezetek kezelik.
(4) A logisztikai nyilvántartásban szereplő adatokat az adatkezelő a szolgálati, foglalkoztatási jogviszony megszűnéséig
vagy megszüntetését követő ötödik év december 31-ig kezeli.

36. Veterán nyilvántartás
78. §

(1) A Honvédség felsőszintű vezetéséért felelős honvédelmi szervezet a jogállás odaítélésének előkészítése, elbírálása,
nyilvántartása, a jogállásra való jogosultság és annak megszűnésének megállapítása, valamint kapcsolattartás
céljából kezeli az érintettek (2) bekezdésben meghatározott adatait.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célból az adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli:
1.
családi és utónév, születési név,
2.
születési hely, idő,
3.
anyja születési neve,
4.
személyi azonosító,
5.
lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, vezetékes és mobiltelefonszám, elektronikus elérhetőség,
6.
értesítendő személy neve, címe, vezetékes és mobiltelefonszáma, elektronikus elérhetősége,
7.
adóazonosító jel, Társadalombiztosítási Azonosító Jel,
8.
büntetlen előéletre vonatkozó adat,
9.
elhalálozás ténye, és az ezt alátámasztó halotti anyakönyvi kivonat másolata,
10.
a szolgálati viszony jellege,
11.
a szolgálati viszony kezdete,
12.
a szolgálati viszonyra vonatkozó adatok,
13.
elért rendfokozat, rendfokozatok,
14.
a szolgálat során elért címek,
15.
betöltött beosztás, beosztások, szolgálatteljesítés szerinti helyőrségek,
16.
kitüntetések, egyéb elismerések,
17.
külföldi szolgálatteljesítésekre vonatkozó adatok,
18.
harci cselekményben való részvételre, és annak során tanúsított kiemelkedő helytállásra, valamint
sebesülésre vonatkozó adatok,
19.
a szolgálati viszony megszűnésének jellege, oka, ideje,
20.
a veterán jogállásról való döntés.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatokat
a)
a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezete az irattári nyilvántartásból,
b)
az érintett honvédelmi szervezete az érintett jogviszonyának megszűnésekor, megszüntetésekor vagy
c)
az érintett, ha részt kíván venni az eljárásban,
továbbítja az (1) bekezdésben meghatározott adatkezelő részére.
(4) A (3) bekezdés a) pontja esetén
a)
a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervtől kapcsolattartás céljából a Honvédség központi
irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezete adatot igényelhet,
b)
az adatkezelő részére megküldött adatok akkor használhatók fel, ha az érintett részt kíván venni az eljárásban.
(5) Az érintett honvédelmi szervezete a (2) bekezdés szerinti adatokat a (3) bekezdés b) pontja szerint abban az esetben
továbbítja az adatkezelő részére, ha az érintett részt kíván venni az eljárásban.
(6) A (2) bekezdésben meghatározott adatokat a döntés előkészítése és meghozatala céljából a Grémium titkára és
tagjai megismerik.
(7) Ha nem áll rendelkezésre a döntéshez szükséges valamennyi adat, úgy az adatkezelő a (3) bekezdés a) és
b) pontjában meghatározott adatkezelőktől további, a (2) bekezdésnek megfelelő adatok továbbítását kérheti.
(8) Az adatkezelő a központi pénzügyi szervezet részére szakterületéhez tartozó feladatainak ellátása céljából
továbbítja a (2) bekezdés 1., 3. és 4. pontja szerinti, valamint az 5. pontja szerinti lakóhelyre, tartózkodási helyre,
levelezési címre vonatkozó adatokat, a 7. pontja szerinti adóazonosító jelre vonatkozó adatokat, továbbá
a 13. pontja szerinti adatok közül az utolsó viselt rendfokozatra vonatkozó és a 20. pontja szerinti adatot.

4926

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 125. szám

(9) Az adatkezelő az adatkezelés szükségességét az adatok nyilvántartásban történő rögzítésétől számított 3 évente
felülvizsgálja.

37. Az érdekvédelmi nyilvántartás
79. §

(1) Az érdekvédelmi nyilvántartásban a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve kezeli
a (3) bekezdés szerinti személyek 21. melléklet szerinti adatait.
(2) Az érdekvédelmi nyilvántartásban kezelt adatokat az adatkezelő a társadalombiztosítási, a szociális és a kegyeleti
ellátásra való jogosultság megszűnéséig kezeli.
(3) Az érdekvédelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja
a)
a nyugállományú katonának, a honvédségi nyugdíjasnak, a köztársasági elnök által szolgálaton kívüli
állományba felvett személynek,
b)
a hivatásos, a szerződéses és az önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítéssel, vagy a hadkötelezettség
alapján történő katonai szolgálatteljesítéssel összefüggő baleset, betegség, sebesülés miatt
társadalombiztosítási, illetve szociális ellátásra jogosultaknak,
c)
az állomány elhunyt tagjának, az önkéntes tartalékos szolgálatteljesítéssel vagy a hadkötelezettség alapján
történő katonai szolgálatteljesítéssel összefüggésben elhunyt katonának, az elhunyt nyugállományú
katonának, az elhunyt honvédségi nyugdíjasnak, az elhunyt kormánytisztviselőnek – ideértve a politikai
szolgálati és biztosi jogviszonyban állót is –, az elhunyt kormányzati ügykezelőnek, az elhunyt honvédelmi
alkalmazottnak és az elhunyt közalkalmazottnak,
d)
az a)–c) pont szerint ellátásra jogosult hozzátartozóinak
társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátásai megállapításának és folyósításának biztosítása, elismerés
adományozása, valamint az érintetti kör tájékoztatása tájékoztatók és honvédségi kiadványok megküldésével,
az érintettek véleményének, álláspontjának kikérése, megismerése, valamint kiemelt eseményekről, különösen
évfordulókról, emléknapokról történő megemlékezés köszöntő levelek megküldésével vagy személyes
kapcsolattartással.
(4) Az érdekvédelmi nyilvántartás adatait a (2) bekezdés szerinti idő eltelte után megőrzés céljából a Honvédség
központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezete kezeli tovább.
(5) Az érdekvédelmi nyilvántartásban kezelt adatokhoz társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátás
megállapításának és folyósításának, valamint elismerés adományozásának céljából megismeri:
a)
miniszter, a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint az MH PK,
b)
a Honvédség központi személyügyi szerve,
c)
az állomány érintett tagjait illetően a fegyelmi, rehabilitációs, valamint a szociális ügyben, illetve az elismerés
adományozásának előkészítésében eljáró honvédelmi szervezet,
d)
a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző honvédelmi szervezet,
e)
a központi pénzügyi szervezet.
(6) A honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet részére, peres ügy esetén, az érdekvédelmi nyilvántartás
adataiból az adatkezelő adatot továbbít.

38. Központi irattári nyilvántartás
80. §

(1) A központi irattári nyilvántartásban kell tovább kezelni az egyes szakterületek nyilvántartásában kezelt adatokat,
az e törvény által meghatározott adatkezelési cél és időtartam megszűnését követően, megőrzés, a szolgálati,
foglalkoztatási, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatos hatósági bizonyítványok
kiadása, valamint a tudományos kutatás elősegítése céljából.
(2) A központi irattári nyilvántartás adatait a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezet
kezeli.
(3) A központi irattári nyilvántartásban kezelt adatokat megismeri a miniszter, a minisztérium államtitkára,
közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint az MH PK.
(4) A központi irattári nyilvántartásban kezelt személyi anyagokat az adatkezelő a keletkezésüktől számított 75 évig
kezeli.
(5) A (3) bekezdéstől eltérően a központi irattári nyilvántartásban kezelt személyi anyagok adatait feladatainak ellátása
céljából megismeri:
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a)
b)
c)

81. §
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a Honvédség központi személyügyi szerve,
a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó honvédelmi szervezet,
az érintett társadalombiztosítási, rehabilitációs, hadkiegészítési, érdekvédelmi ügyében eljáró honvédelmi
szervezet.

(1) A kiképzett hadkötelesnek nem minősülő személyek esetén a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó
honvédelmi szervezet a személyi anyagokat a szolgálati, foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos jogok gyakorlása
és kötelezettségek teljesítése, a katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítása,
valamint a tudományos kutatás elősegítése céljából a szolgálati viszony megszűnésétől vagy megszüntetésétől
számított ötven évig köteles megőrizni. A megőrzési határidő lejárta előtt a Honvédség központi irattározási
feladatát ellátó honvédelmi szervezet vezetője a katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatos hatósági
bizonyítványok kiállítása, valamint a tudományos kutatás elősegítése céljára figyelemmel javaslatot tehet a személyi
anyagok további őrzésére.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a megőrzési határidő lejártát követően a levéltári törvényben foglalt feladatok
végrehajtása céljából – végleges megőrzésre – a hadtörténelmi levéltári feladatokat ellátó honvédelmi szervezet
részére át kell adni azok iratait, akik
a)
a minisztérium államtitkári, közigazgatási államtitkári, helyettes államtitkári, egység vagy azzal azonos,
továbbá annál magasabb szintű parancsnoki, vezetői beosztást láttak el,
b)
tábornoki rendfokozatot viseltek,
c)
hősi halottnak, vagy a Honvédség halottjának minősülnek,
d)
állami díjasok, Kossuth- vagy Széchenyi-díjasok,
e)
akadémikusok vagy a tudományok doktori fokozatával rendelkeznek, vagy
f)
olimpiai vagy világbajnoki címet szereztek.

39. Beléptetéssel kapcsolatos nyilvántartások
82. §

(1) A honvédelmi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumba (a továbbiakban: objektum), valamint objektumon
belül a belépési jogosultsághoz kötött területre történő be- és kilépés ellenőrzése, a belépő személyek azonosítása,
belépési jogosultságaik nyilvántartása, az élet- és vagyonbiztonság, valamint honvédelmi és nemzetbiztonsági
érdek, továbbá a minősített adatok védelme céljából a beléptetésért felelős honvédelmi szervezetek a (2) bekezdés
szerinti belépőknek az adatait elektronikus beléptetési rendszerben vagy egyéb módon kezelik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti beléptetésért felelős honvédelmi szervezet kezeli
a)
a belépő személy
aa)
– a személyi állomány tagja esetén – családi és utónevét, rendfokozatát, – állandó belépési
engedély esetén – arcképmását, a belépési engedélyének számát, valamint a honvédelmi szervezet
megnevezését,
ab)
– a személyi állományba nem tartozó személy esetén – családi és utónevét – állandó belépési
engedély esetén – arcképmását, a belépési engedély számát, valamint az általa képviselt szervezet,
szerv, gazdasági társaság megnevezését,
ac)
jogviszonyt igazoló igazolványának számát vagy a személyazonosító igazolványának
okmányazonosítóját, külföldi személy esetén útlevelének vagy Nemzetközi Katonai Tartózkodási
Igazolványának okmányazonosítóját,
ad)
adott objektumba való be- és kilépésének időpontját, valamint
b)
az adott objektumba gépjárművel történő behajtás esetén a gépjármű forgalmi rendszámát, valamint
az azzal történő be- és kihajtás időpontját.
(3) Az adatokat a beléptetésért felelős honvédelmi szervezetek a keletkezésüktől számított 15 évig kezelik.
(4) A beléptető rendszerben rögzített adatot az adatkezelő – az a) és c) pont vonatkozásában az erre irányuló írásos
megkeresés alapján – továbbítja
a)
az objektumban elkövetett bűncselekmény, szabálysértés, fegyelmi vétség miatt indult eljárásban hivatalos
célból történő felhasználás, valamint az érintett jogainak gyakorlása céljából az eljárást lefolytató szervnek,
b)
törvényben meghatározott feladatai ellátásához a KNBSZ-nek,
c)
a szolgálatteljesítési idő, munkaidő ellenőrizhetősége céljából a miniszter, a minisztérium államtitkára,
közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint az MH PK, továbbá – közvetlen alárendeltjei
vonatkozásában – a szolgálati elöljáró vagy a hivatali felettes részére.
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(1) Az állandó belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi szervezet, valamint a szakképző intézmény
az állandó belépési engedélyek engedélyezése, kiadása és az érintett azonosítása céljából kezeli
a)
az érintett
aa)
családi és utónevét, születési nevét, – honvéd esetén – rendfokozatát, jogviszonyának típusát,
valamint a foglalkoztató honvédelmi szervezet megnevezését,
ab)
születési helyét és idejét, – nem magyar állampolgár esetén – állampolgárságát,
ac)
a jogviszonyt igazoló igazolványának számát vagy a személyazonosító igazolványának
okmányazonosítóját, külföldi személy esetén útlevelének vagy Nemzetközi Katonai Tartózkodási
Igazolványának okmányazonosítóját,
ad)
– elektronikus belépési engedély esetén – arcképmását és a belépési engedély számát,
b)
– amennyiben az engedélyező nem azonos az állandó belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi
szervezettel – a belépés engedélyezésének tényét,
c)
– gépjárművel történő behajtás esetén – a belépésére használt jármű rendszámát és típusát,
d)
– a személyi állományba nem tartozó személy esetén – az általa képviselt szervezet, szerv, gazdasági társaság
megnevezését,
e)
a korlátozott érvényességi ideig engedélyezett jogosultság érvényességi dátumát.
(2) Az ideiglenes belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi szervezet, valamint a szakképző intézmény
az ideiglenes belépési engedélyek engedélyezése, kiadása és az érintett azonosítása céljából kezeli
a)
az érintett
aa)
családi és utónevét, születési nevét, honvéd esetén rendfokozatát, jogviszonyának típusát, valamint
a honvédelmi szervezet megnevezését,
ab)
születési helyét és idejét, – nem magyar állampolgár esetén – állampolgárságát,
ac)
a jogviszonyt igazoló igazolványának számát vagy a személyazonosító igazolványának
okmányazonosítóját, külföldi személy esetén útlevelének vagy Nemzetközi Katonai Tartózkodási
Igazolványának okmányazonosítóját és a belépési engedély számát,
ad)
lakcímét,
b)
az adott objektumban való tartózkodás célját és időtartamát, a személyi állományba nem tartozó személy
esetén az általa képviselt szervezet, szerv, gazdasági társaság megnevezését,
c)
– amennyiben az engedélyező nem azonos az ideiglenes belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi
szervezettel – a belépés engedélyezésének tényét,
d)
– gépjárművel történő behajtás esetén – a belépésére használt jármű rendszámát és típusát,
e)
– kíséréssel megvalósuló alkalmi vendégbeléptetés esetén – a kísérő és a vendég fogadására jogosult
személy nevét, honvéd esetén rendfokozatát és szervezeti egységét.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat az állandó és az ideiglenes belépési engedélyek kiadására
jogosult honvédelmi szervezet, valamint a szakképző intézmény az érintett belépési jogosultsága fennállásának
megszűnését követő 8 évig kezeli.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben rögzített adatot az adatkezelő továbbítja – az (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti
arcképmás és az (1) bekezdés b) pontja, a (2) bekezdés a) pont ad) alpontja, valamint a (2) bekezdés c) és e) pontja
szerinti adat kivételével – az adott objektumba vagy annak beléptető ponttal elzárt területére történő beléptetésért
felelős honvédelmi szervezet vagy annak szervezeti egysége (a továbbiakban együtt: engedélyező honvédelmi
szervezet) vezetőjének részére, az adott belépési ponthoz tartozó, belépési joggal rendelkező személyekről,
a belépés engedélyezése, illetve az engedélyek indokoltságának felülvizsgálata céljából. Ha egy objektumban vagy
azon belül beléptető ponttal elzárt területre a belépést több honvédelmi szervezet is engedélyezheti, – különösen
közös elhelyezésben levő honvédelmi szervezetek esetén – úgy a belépés engedélyezéséhez és a belépési
engedélyek indokoltságának felülvizsgálatához az adott honvédelmi szervezet személyi állománya, valamint azon
személyek adatai továbbíthatók, akik nem a beléptetésért felelős honvédelmi szervezet állományába tartoznak, de
a belépésük engedélyezését az adott honvédelmi szervezet vezetője bírálja el.
(5) A (4) bekezdésen túlmenően az adatkezelő továbbítja az (1) és (2) bekezdésben rögzített adatot
a)
– az (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti arcképmás és az (1) bekezdés b) pontja, valamint a (2) bekezdés
a) pont ad) alpontja, c) és e) pontja szerint adat kivételével – az engedélyező honvédelmi szervezet vezetője
részére az adott belépési ponthoz tartozó, belépési joggal nem rendelkező személyekről, a belépés
engedélyezése céljából, valamint
b)
törvényben meghatározott feladatai ellátásához a KNBSZ-nek.
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(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyes adatokat az érintett honvédelmi szervezete, munkáltatója
továbbítja az állandó vagy ideiglenes belépési engedélyek engedélyezése, kiadása és az érintett azonosítása
céljából az állandó vagy az ideiglenes belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi szervezet részére.
(7) Az engedélyező honvédelmi szervezet, amennyiben nem azonos az engedélyezett belépési engedély kiadására
jogosult honvédelmi szervezettel, úgy az állandó belépési engedély iránti kérelem engedélyezési eljárása során
az (1) bekezdésben meghatározott és a (4) és (5) bekezdés szerinti, ideiglenes belépési engedély iránti kérelem
engedélyezési eljárása során a (2) bekezdésben meghatározott és a (4) és (5) bekezdés szerinti személyes adatait
kezeli az érintettnek a belépési engedély iránti kérelem elbírálása céljából.
(8) A (7) bekezdés szerinti adatokat az engedélyező honvédelmi szervezet az adat keletkezésétől számított 1 évig kezeli.
(9) Az adatkezelő a (7) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó engedélyt továbbítja
a)
a belépési engedély kiadására jogosult honvédelmi szervezetnek, és
b)
törvényben meghatározott feladatai ellátásához a KNBSZ-nek.

40. A képrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos nyilvántartás
84. §

(1) A honvédelmi szervezet az objektumban képrögzítésre vagy kép- és hangrögzítésre alkalmas elektronikus
megfigyelőrendszert telepíthet, amely alkalmazásával az objektumban, valamint annak közvetlen környezetében
tartózkodó személyekről felvételt készíthet az élet- és vagyonbiztonság, valamint a minősített adatok védelme
érdekében. Az adatokat a kép-, illetve a kép- és hangrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszert
alkalmazó honvédelmi szervezet kezeli. Az objektum őrzését ellátó megbízás alapján az adatokat rögzítheti és
tárolhatja, e tekintetben adatfeldolgozónak minősül, az adatfeldolgozás feltételeit szerződés tartalmazza.
(2) A kép-, illetve a kép- és hangrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása esetén jól látható
helyen az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazására utaló figyelemfelhívó jelzést és adatkezelési tájékoztatót
kell elhelyezni.
(3) Nem alkalmazható kép-, illetve kép- és hangfelvétel rögzítésére alkalmas elektronikus megfigyelő rendszer olyan
helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sérti, különösen öltözőben, mosdóban, illemhelyen, a személyi
állomány pihenésére rendelt helyiségekben, illetve betegellátást végző helyiségben.
(4) A rögzített kép-, illetve kép- és hangfelvételt a rögzítéstől számított 30 napig kell tárolni, azt követően
haladéktalanul törölni kell.
(5) A (4) bekezdés szerinti időtartamon belül az adatkezelő a rögzített kép-, illetve kép- és hangfelvételt
a jogszabályban meghatározott szabálysértési, igazságszolgáltatási és fegyelmi eljárás, büntetőeljárás vagy más
hatósági eljárás lefolytatása céljából az előkészítő eljárást folytató szerv, a nyomozó hatóság, a szabálysértési
hatóság, a fegyelmi ügyben eljáró szerv, az ügyészség, a bíróság, vagy más hatóság, a törvényben meghatározott
feladatai ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, valamint az érintett jogainak gyakorlása céljából, az érintett
részére továbbítja.
(6) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, illetve a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, az (5) bekezdésben
megjelölt eljárás lefolytatásához kérheti, hogy az adatot annak kezelője az adat továbbításáig ne törölje.
A kérelem benyújtására a kép-, illetve a kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított 30 napon belül van lehetőség.
Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság vagy más hatóság adatszolgáltatás-kérésére a rögzített kép-, illetve kép- és
hangfelvételt haladéktalanul meg kell küldeni. Ha a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül nem kerül sor
megkeresésre, a rögzített kép-, illetve kép- és hangfelvételt törölni kell.

41. Zártkörű rendezvényekkel kapcsolatos nyilvántartások
85. §

(1) A honvédelmi szervezet zártkörű rendezvény megszervezése, a Honvédség népszerűsítése, illetve honvédelmi érdek
érvényesítése céljából a rendezvényen részt vevő érintettek következő adatait kezeli:
a)
családi és utónév,
b)
születési hely, idő,
c)
anyja születési neve,
d)
munkahely megnevezése, székhelye, elérhetősége,
e)
beosztás, munkakör, elérhetőség,
f)
lakcím,
g)
személyazonosításra alkalmas okmány típusa, okmányazonosítója, érvényessége,
h)
arcképmás és hangfelvétel.
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(2) Az adatok – az arcképmás és a hangfelvétel kivételével – a rendezvény lebonyolítását követő legfeljebb 30 napig
kell kezelni. Az arcképmás és a hangfelvétel vonatkozásában az adatkezelő 3 évente felülvizsgálja, hogy ezen adatok
további kezelése az adatkezelés célja tekintetében szükséges-e.
(3) A Honvédség népszerűsítése céljából az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott adatokat az adatkezelő
közzéteszi.
(4) Ha a rendezvény jellege nemzetbiztonsági vagy rendvédelmi érdekből megkívánja, úgy az (1) bekezdésben
meghatározott adatokat az adatkezelő
a)
törvényben meghatározott feladatai ellátásához a KNBSZ-nek,
b)
bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében a hatáskörrel rendelkező szerv részére
továbbítja.

42. Katonai rendészeti szolgálattal összefüggő adatkezelések
86. §

(1) A katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása,
az elkövetett bűncselekmény, szabálysértés vagy fegyelmi vétség miatt indítható büntető-, szabálysértési vagy
fegyelmi eljárás lefolytatásához szükséges bizonyíték biztosítása, vagy a rendészeti intézkedés jogszerűségének
vizsgálata, illetve az érintett személy jogai gyakorlásának elősegítése céljából kezeli a katonai rendész
intézkedésével érintett személy következő adatait:
a)
családi és utónév, honvéd esetében állománycsoport, rendfokozat,
b)
születési hely, idő,
c)
anyja születési neve,
d)
jogviszonyt igazoló igazolvány száma, személyazonosító igazolvány okmányazonosítója, vezetői engedély
száma, kibocsátásának dátuma, vezetői engedély kategóriája, kategória érvényessége,
e)
lakcím,
f)
telefonszám,
g)
honvédelmi szervezet megnevezése, szolgálati vagy munkahelye,
h)
az (5) bekezdés alapján készített képfelvétel, hangfelvétel, kép- és hangfelvétel (a továbbiakban együtt:
felvétel).
(2) A katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet a vezetési képességre hátrányosan ható szer
befolyásának ellenőrzése esetén az (1) bekezdésben meghatározott adatokon túl az ellenőrzés eredményére
vonatkozó adatot is kezeli.
(3) A katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat
a katonai rendészeti feladat végrehajtását követő 1 évig kezeli.
(4) A személyi állományba tartozó érintett esetén az adatkezelő az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat az érintett
beosztása vagy vezénylés helye szerinti állományilletékes vagy munkáltatói jogköröket gyakorló honvédelmi
szervezet vezetője részére továbbítja büntető- vagy szabálysértési eljárás megindítása, illetve fegyelmi eljárás
lefolytatása céljából.
(5) A katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet a katonai rendészeti intézkedéssel, illetve feladattal
összefüggésben az intézkedéssel érintett személyről, a környezetéről, illetve az intézkedés szempontjából lényeges
körülményről, tárgyról felvételt készít.
(6) A felvételen szereplő személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni
a képfelvevők elhelyezéséről, az e § által meghatározott adatkezelés lényeges elemeiről.
(7) A fegyelmi, a szabálysértési vagy a büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges adatok és
információk biztosítása céljából – ha ilyen cselekmény elkövetésére utaló adat vagy információ a (3) bekezdés
szerinti időtartamon belül merül fel – a katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet az (5) bekezdés
alapján rögzített adatok kezelésének határidejét legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Ha ezen időtartamon
belül nem indul olyan fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárás, amelyben a felvételek felhasználhatók,
az adatokat haladéktalanul törölni kell.
(8) A (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül a rögzített felvételből a jogszabályban meghatározott
szabálysértési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási, nemzetbiztonsági feladatainak ellátása céljából a bíróság,
az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv, a szabálysértési hatóság, a nemzetbiztonsági
szolgálat, a terrorizmust elhárító szerv, nemzetközi jogsegély keretében külföldi hatóság, valamint jogainak
gyakorlása érdekében az érintett igényelhet adatot.
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(9) A katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet a felvétel kezelése során köteles megtenni az ahhoz
szükséges szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az érintett személy személyes adatait,
így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja.
(10) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a (8) bekezdésben megjelölt eljárás lefolytatásához
vagy az ott meghatározott egyéb cél érdekében kérheti, hogy az adatkezelő az adatot az eljáró bíróság vagy más
hatóság megkereséséig ne törölje. A kérelem benyújtására a (3) bekezdésben meghatározott időtartamon belül van
lehetőség.
(11) Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben az ilyen
adattovábbításra a (3) bekezdésben meghatározott határidőn túl kerülne sor, úgy az adatot az adattovábbításig, de
legfeljebb a (3) bekezdésben meghatározott határidőt követő 30 napig nem lehet törölni.

43. Az ösztöndíjakkal kapcsolatos adatkezelések külön szabályai
87. §

(1) A Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj vonatkozásában a kijelölt honvédelmi szervezet az ösztöndíjban
részesülők következő adatait kezeli:
a)
családi és utónevét, születési nevét,
b)
születési helyét és idejét,
c)
anyja születési nevét,
d)
lakóhelyét,
e)
adóazonosító jelét,
f)
telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,
g)
bankszámlaszámát, a bankszámla tulajdonosának nevét,
h)
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
i)
oktatási intézmény megnevezését, iskola típusát, tanulói státuszát, Honvéd Kadét Program szintjét,
j)
tanulmányi átlageredményét és az azt igazoló dokumentumot,
k)
honvédelmi nevelést támogató nem tanórai foglalkozás vagy a honvédelmi alapismeretek tantárgy felvételét
igazoló dokumentumát, és
l)
személyügyi törzsszámát.
(2) Kiskorú ösztöndíjban részesülő esetén, az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott adatokon túl kezeli
a törvényes képviselő
a)
családi és utónevét, születési nevét,
b)
születési helyét és idejét,
c)
anyja születési nevét,
d)
lakóhelyét.
(3) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat a Honvéd Kadét Programban részt
vevő partneriskola továbbítja az ösztöndíj megállapítása és kifizetése céljából.
(4) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.
(5) Az adatkezelő honvédelmi szervezet az érintett adatai kezelésének szükségességét a Honvéd Kadét Programban
részt vevő partneriskola (3) bekezdésben meghatározott adattovábbításától az érintett tanulói jogviszonyának
megszűnését vagy megszüntetését követően 3 évente felülvizsgálja.
(6) A Honvéd Kadét Programban részt vevő partneriskola az adatkezelő honvédelmi szervezetet tájékoztatja az érintett
tanulói jogviszonyának megszűnéséről vagy megszüntetéséről.

88. §

(1) A Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj vonatkozásában a minisztérium az ösztöndíjra pályázók és
az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:
a)
családi és utónevét, születési nevét,
b)
születési helyét és idejét,
c)
anyja születési nevét,
d)
lakóhelyét,
e)
telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,
f)
oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,
g)
tanulmányi igazolását,
h)
a honvédelmi alapismeretek tantárgy felvételét igazoló dokumentumot,
i)
tanulmányi átlageredményt igazoló bizonyítvány, leckekönyv hitelesített másolatát,
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j)
k)

(2)
(3)
(4)

(5)

hátrányos helyzetet igazoló dokumentum vagy annak hitelesített másolatát,
nyertes pályázó esetén
ka)
bankszámlaszámát,
kb)
adóazonosító jelét,
kc)
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.
Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.
Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.
Az adatkezelő honvédelmi szervezet az ösztöndíjra pályázó és az ösztöndíjban részesülő (1) bekezdésben
meghatározott adatait
a)
nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,
b)
eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 3 évig
kezeli.
Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a pályázat elbírálása és az ösztöndíj odaítélése céljából megismerik
a pályázat elbírálását és az ösztöndíj odaítélést végző bizottság tagjai.

89. §

(1) A Mészáros Lázár-ösztöndíj vonatkozásában a Honvédség központi személyügyi szerve és a szerződések
megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet az ösztöndíjra pályázók és az ösztöndíjban részesülők következő adatait
kezeli:
a)
családi és utónevét, születési nevét,
b)
születési helyét és idejét,
c)
anyja születési nevét,
d)
lakóhelyét,
e)
büntetlen előéletre vonatkozó adatát,
f)
telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,
g)
oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,
h)
tanulmányi igazolását,
i)
nyertes pályázó esetén
ia)
pályaalkalmassági vizsgálat eredményét,
ib)
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
ic)
adóazonosító jelét,
id)
bankszámlaszámát.
(2) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.
(3) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.
(4) A Honvédség központi személyügyi szerve az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a pályázat beérkezésétől
azok elbírálásáig kezeli, amelyeket az elbírálást követően továbbít a szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi
szervezet részére.
(5) A szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet az (1) bekezdésben meghatározott adatokat
a)
nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,
b)
eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén az eredménytelen vagy elutasított pályázatokkal kapcsolatos
feladatok ellátásáig, de legkésőbb a pályázat elbírálását követő 3 évig
kezeli.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a pályázat elbírálása és az ösztöndíj odaítélése céljából megismerik
a pályázat elbírálását és az ösztöndíj odaítélést végző bizottság tagjai.

90. §

(1) Az önkéntes tartalékosok ösztöndíja vonatkozásában, a pályázatok kiírására, elbírálására és az ezzel összefüggő
kiértesítésre kijelölt honvédelmi szervezet és a szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet
az ösztöndíjra pályázók és az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:
a)
családi és utónevét, születési nevét,
b)
születési helyét és idejét,
c)
anyja születési nevét,
d)
lakóhelyét,
e)
büntetlen előéletre vonatkozó adatát,
f)
telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,
g)
oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,
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h)
i)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

91. §

tanulmányi igazolását,
nyertes pályázó esetén:
ia)
pályaalkalmassági vizsgálat eredményét,
ib)
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
ic)
adóazonosító jelét,
id)
bankszámlaszámát.
Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.
Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.
A pályázatok kiírására, elbírálására és az ezzel összefüggő kiértesítésre kijelölt honvédelmi szervezet
az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a pályázat beérkezésétől azok elbírálásáig kezeli, amelyeket
az elbírálást követően továbbít a szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet részére.
A szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet az (1) bekezdésben meghatározott adatokat
a)
nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,
b)
eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén az eredménytelen vagy elutasított pályázatokkal kapcsolatos
feladatok ellátásáig, de legkésőbb a pályázat elbírálását követő 3 évig
kezeli.
Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a pályázat elbírálása és az ösztöndíj odaítélése céljából megismerik
a pályázat elbírálását és az ösztöndíj odaítélését végző bizottság tagjai.

(1) A honvédelmi árvák ösztöndíja vonatkozásában a Honvédség központi személyügyi szerve az ösztöndíjra pályázók
és az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:
a)
családi és utónevét, születési nevét,
b)
születési helyét és idejét,
c)
anyja születési nevét,
d)
lakóhelyét,
e)
telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,
f)
oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,
g)
tanulmányi igazolását,
h)
az árvaellátást megállapító határozat másolatát,
i)
a jogosultság megállapításához szükséges, hatóság által kibocsátott igazolást,
j)
nyertes pályázó esetén:
ja)
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
jb)
adóazonosító jelét,
jc)
bankszámlaszámát.
(2) Kiskorú ösztöndíjban részesülő esetén, az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott adatokon túl kezeli
a törvényes képviselő
a)
családi és utónevét, születési nevét,
b)
születési helyét és idejét,
c)
anyja születési nevét,
d)
lakóhelyét,
e)
telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,
f)
bankszámlaszámát.
(3) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1)–(2) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.
(4) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.
(5) Az adatkezelő honvédelmi szervezet az ösztöndíjra pályázó és az ösztöndíjban részesülő (1)–(2) bekezdésben
meghatározott adatait
a)
nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,
b)
eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 3 évig
kezeli.
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44. Katonai rehabilitációs nyilvántartás
92. §

(1) A katonai rehabilitációs nyilvántartásban (a továbbiakban: rehabilitációs nyilvántartás) kell kezelni a (4) bekezdés
szerinti személy 26. melléklet szerinti adatait.
(2) A 26. melléklet 10. és 11. pontjában foglalt adatok tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.
(3) A rehabilitációs nyilvántartás adatait a társadalmi kapcsolattartásért felelős honvédelmi szervezet szerve
a társadalombiztosítási, a szociális és a kegyeleti ellátásra való jogosultság megszűnéséig kezeli.
(4) A rehabilitációs nyilvántartásban történő adatkezelés célja a rehabilitált katona részére a katonai rehabilitációt
követően, a rehabilitációs határozat alapján társadalombiztosítási, katonai ruházati, szociális, egészségügyi,
kegyeleti ellátásai megállapításának és folyósításának biztosítása.
(5) A rehabilitációs nyilvántartásban szereplő adatokat, valamint az azok alapjául szolgáló iratokat a (3) bekezdés
szerinti idő eltelte után megőrzésre a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezetnek kell
átadni.
(6) A rehabilitációs nyilvántartásban kezelt adatokat társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátás megállapításának
és folyósításának céljából megismeri:
a)
a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint az MH PK,
b)
a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző honvédelmi szervezet.
(7) A nyilvántartás adatai közlésre kerülnek
a)
a pénzügyi feladatok ellátása céljából a központi pénzügyi szervezet, és
b)
a jogi képviselet ellátása céljából a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó honvédelmi szervezet
részére.

45. A Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával összefüggő egészségügyi adatkezelés
93. §

(1) A Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása érdekében az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi
szervezet kezeli az adatkezeléssel érintett személyek (3) bekezdésben megjelölt személyes adatait.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelés célja az érintettek egészségi állapotának előzetes felmérése, az egyéni
alkalmasság megállapítása, felkészülés az egészségügyi ellátás megszervezésére és az esetlegesen felmerülő
speciális igények biztosítására, valamint az egészségügyi ellátás biztosítása.
(3) Az egészségügyi feladatokat ellátó szakállomány kezeli az érintettek következő adatait:
a)
családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely,
b)
elérhetőségi adatok,
c)
Társadalombiztosítási Azonosító Jel,
d)
szomatometriai adatok,
e)
testi egészségi és pszichikai állapotra vonatkozó egészségügyi adatok, az alapbetegségre,
gyógyszerszedésre, allergiára, speciális étkezési igényre vonatkozó adatok, jelenlegi és korábbi
gyógykezelésre, orvosi ellenőrzés tényére és okára, korábbi kórházi vagy szanatóriumi kezelés időpontjára és
okára, korábbi műtétre vonatkozó adatok, védőoltás felvételére vonatkozó információk,
f)
az egyéni alkalmasság meglétére vagy annak hiányára vonatkozó adatok.
(4) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet felhívása alapján, a (3) bekezdés a)–e) pontjában
megjelölt személyes adatok kezelése az érintettek adatszolgáltatásán alapul. Az érintett haladéktalanul köteles
jelezni az egészségi állapotában bekövetkező változást az adatkezelő részére.
(5) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a Kormány speciális működési feltételeinek
biztosításával kapcsolatos feladatok megszervezése és végrehajtása céljából az egyéni alkalmasság minősítésének
eredményéről tájékoztatja a minisztériumot.
(6) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelés azon érintettek esetében, akik az előzetes állapotfelmérés során egészségileg
alkalmatlan minősítést kaptak, az alkalmatlanság megállapítását követő 45 napig, illetve az adatkezelési cél
(7) bekezdés szerinti adatpontosítás eredményeként megállapításra kerülő megszűnése esetén az arról való
tudomásszerzés napjáig tart. Az alkalmas minősítéssel rendelkező érintettek adatai kezelésének szükségességét
legalább háromévente felül kell vizsgálni.
(7) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a felülvizsgálatot megelőzően és azt követően
folyamatosan egyeztetést folytat a minisztériummal, amely adatpontosítás érdekében adatot szolgáltat az érintett
személyi állomány körét illetően.
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46. A Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával összefüggő beléptetéssel és
kiértesítéssel kapcsolatos adatkezelések
94. §

(1) A Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása érdekében a minisztérium kezeli az adatkezeléssel érintett
személyek (2) és (3) bekezdésben megjelölt személyes adatait.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelő a részére meghatározott feladattal kapcsolatos rendszer aktivizálásával,
igénybevételével és működésével összefüggésben a belépési jogosultsághoz kötött területre történő be- és kilépés
ellenőrzése, a belépő személyek azonosítása, belépési jogosultságaik nyilvántartása, az élet- és vagyonbiztonság,
valamint honvédelmi és nemzetbiztonsági érdek, továbbá a minősített adatok védelme céljából, elektronikus
beléptetési rendszerben kezeli a belépők következő adatait:
a)
családi és utónév, születési név, születési hely, idő, anyja születési neve, lakóhely, személyi biztonsági
tanúsítvány száma, és
b)
alkalmasság ténye.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelő a részére meghatározott feladattal összefüggő rendszer tervezésével,
aktivizálásával, igénybevételével és működésével összefüggésben, az érintett személyi állomány kiértesíthetősége,
valamint az érintettekkel való kapcsolattartás céljából kezeli az érintettek következő adatait:
a)
családi és utónév,
b)
lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail-cím,
c)
alkalmasság ténye.

95. §

(1) A 94. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott
a)
adatokat – a 94. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdés c) pontja kivételével – az érintett személyi állomány
maga szolgáltatja a 94. § (1) bekezdésében meghatározott adatkezelő részére,
b)
adatok közül a természetes személyazonosító adatokat az érintett személy munkáltatója is továbbítja
az érintett személyi állomány azonosítása érdekében, továbbá az adatokban történő változásról 8 napon
belül tájékoztatót küld a 94. § (1) bekezdése szerinti adatkezelő számára,
c)
adatokban történt változásról az érintett személyi állomány 8 napon belül a megváltozott adatok
megküldésével értesíti a 94. § (1) bekezdése szerinti adatkezelőt.
(2) A 94. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott adatkezelés az érintett személy feladatra történő kijelölésének
időtartamáig tart. A kijelölés megszűnéséről vagy megszüntetéséről az érintett személy munkáltatója soron kívül,
de legkésőbb 3 napon belül tájékoztatja az adatkezelőt.
(3) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a Kormány speciális működési feltételeinek
biztosításával kapcsolatos feladatok megszervezése és végrehajtása céljából az alkalmasnak minősített érintettekről
tájékoztatja a minisztériumot.
(4) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a személyi állomány egészségügyi felülvizsgálatát
megelőzően, és azt követően folyamatosan egyeztetést folytat az adatkezelővel, amely – adatpontosítás céljából –
adatot szolgáltat az érintett személyi állomány körét illetően.

47. A honvédelmi célból rögzített biometrikus adatok nyilvántartása
96. §

(1) A Honvédség kijelölt erői és a KNBSZ mint közös adatkezelők – a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 39. §-ától eltérően – a Hvt.-ben meghatározott feladatok, így különösen külföldi művelet végrehajtása
során ujj- vagy tenyérnyomatot, DNS-mintát, íriszképet, arcképet, kézérhálózatot, hangmintát, egyéni írásképet
és egyéni mozgásképet mint biometrikus adatot, illetve az érintett természetes személyazonosító adatait kezelik
a biometrikus adatok nyilvántartásában (a továbbiakban: biometrikus nyilvántartás).
(2) A biometrikus nyilvántartásban szereplő adatok kezelésének célja
a)
a honvédelmi, nemzetbiztonsági és rendészeti feladat hatékony végrehajtásának támogatása,
b)
a Honvédség külföldi katonai szerepvállalásaihoz kötődő műveleti biztonsági feladatok ellátása,
c)
a műveletekben részt vevő állomány és a további műveletek biztonságának szavatolása,
d)
a műveletekkel összefüggő fenyegetések feltérképezése,
e)
a b)–d) pontban foglaltakkal összefüggő szövetségi és nemzetközi együttműködés támogatása,
f)
Magyarország honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekeinek előmozdítása, vagy
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g)

a nemzetbiztonságot veszélyeztető személyek és a hozzájuk köthető hálózatok, terrorszervezetek,
terrorcselekmények, helyszínek, események, tárgyak és a terrorizmus finanszírozásának felderítése és
beazonosítása.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelés feltétele, hogy az adatkezelés olyan helyen valósuljon meg, amely kockázatot
vagy fenyegetést jelent a (2) bekezdés szerint elérni kívánt célok tekintetében.
(4) Az (1) bekezdés szerinti biometrikus nyilvántartásban a közös adatkezelők a Hvt. 3. § 24. pontja szerinti műveleti
területen megjelenő, a személyi állományba tartozó, illetve a Honvédség kijelölt erőit támogató, azzal szembenálló,
vagy azzal kapcsolatba kerülő személyek, valamint a szembenálló katonai erők tagjainak adatait kezelik.
97. §

(1) A biometrikus nyilvántartásba a 96. § (2) bekezdése szerinti célok megvalósítása érdekében, a szövetségi és
nemzetközi katonai vagy nemzetbiztonsági célú együttműködés keretében biometrikus adat, illetve természetes
személyazonosító adat vehető át, illetve abból – ha fennállnak az adattovábbítás Infotv. vagy a minősített adat
védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény szerinti feltételei – a KNBSZ főigazgatója engedélyével a 96. § (1) bekezdése
szerinti nyílt és minősített adatok továbbíthatók
a)
olyan külföldi államnak vagy nemzetközi szervezetnek, amellyel Magyarország bűnügyi vagy védelmi
együttműködési tárgyú nemzetközi szerződésen alapuló együttműködést folytat,
b)
Magyarország nemzetbiztonsági és bűnüldözési érdekeire figyelemmel a hatáskörrel rendelkező
igazságszolgáltatási, rendőri és idegenrendészeti szerveknek, valamint a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatoknak.
(2) A Honvédség kijelölt erői és a KNBSZ a 96. § (4) bekezdése szerinti érintettek adatait tartalmazó
– az (1) bekezdésben meghatározott címzettek részére az (1) bekezdés szerint történő – adattovábbításokról
– az adattovábbítás tényének, időpontjának, címzettjének és az adattovábbítással érintett személyes adatok
körének rögzítésével – az utólagos módosítás lehetőségét kizáró elkülönült, automatizált adattovábbítási
nyilvántartást, elektronikus naplót vezet. A nyilvántartásokból az egyes adattovábbításokra vonatkozó adatokat
az adatkezelő az adattovábbítástól számított öt év elteltével törli.

98. §

(1) A 96. § (1) bekezdése szerinti adatokat az adatkezelő a biometrikus nyilvántartásban
a)
a Honvédség kijelölt erőinek állományába tartozók és e kijelölt erőket támogató személyek adatai
tekintetében 5 évig,
b)
a 96. § (4) bekezdésében meghatározott további érintettek tekintetében 50 évig
kezeli.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a biometrikus nyilvántartásból az elhalálozás tényére vonatkozó hitelt érdemlő
információk birtokában az elhunyt személy adatai – ha azok megőrzéséhez további nemzetbiztonsági érdek nem
fűződik – törlésre kerülnek.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérően a biometrikus nyilvántartásból az adatkezelő törli azon adatokat, amelyek
a)
bármely okból jogellenesen kerültek rögzítésre, vagy
b)
kezelése – a (2) bekezdésben meghatározott kivételi kört ide nem értve – szükségtelen.

48. A honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság
és a honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek eseménykezelésére kijelölt szervezet
adatkezelése
99. §		
A honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság és
a honvédelmi célú elektronikus információs rendszereket érintő, az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló törvény szerinti biztonsági események és fenyegetések kezelésére kijelölt szervezet
az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény szerinti tevékenység
végzése során adatkezelést végez.

49. A KNBSZ nyilvántartásaira vonatkozó sajátos szabályok
100. § (1) A KNBSZ állományának tagjairól kezelt adatokra e fejezet rendelkezéseit ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
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(2) A KNBSZ állományába tartozó személy a KNBSZ – törvényben meghatározott – nemzetbiztonsági feladatainak
ellátása céljából a honvédelmi szervezetek valamennyi adatához közvetlenül hozzáfér és az azok alapjául szolgáló
iratokat megismeri, azokról másolatot készít.
(3) A KNBSZ állományáról az 51. §-ban meghatározotton kívüli nyilvántartásokat a KNBSZ kezeli. A KNBSZ a Honvédség
személyügyi szerve részére, a miniszter által meghatározott adatokról csak számszerű, összesített információk
adására kötelezett.
(4) A KNBSZ az állományáról kezelt adatokat honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekből megismeri, valamint a KNBSZ
e törvény által vezetett nyilvántartásaiból honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekből adat továbbítható törvényben
meghatározott feladatainak ellátásához szükséges mértékben
a)
a miniszter,
b)
a miniszter vagy a KNBSZ főigazgatója által meghatározott személy, továbbá
c)
a KNBSZ állományába tartozó személy
részére.
(5) A KNBSZ erre vonatkozó engedélye alapján a Honvédség állományába tartozó, kijelölt személy megismeri a KNBSZ
állományáról vezetett adatokat a törvényben meghatározott feladatainak ellátásához szükséges mértékben.
(6) A KNBSZ-nél kezelt adatok nyilvántartása vezetésének rendjére a KNBSZ főigazgatója saját hatáskörében intézkedik.

V. FEJEZET
A HONVÉDELMI ÁGAZATBAN HASZNÁLT IGAZOLVÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
50. A katonai igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
101. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadkötelezettek szolgálati viszonyának és
személyazonosságának igazolására szolgáló katonai igazolványának kiadásával összefüggő feladatok ellátása
céljából a 27. melléklet 1–8. és 10–13. pontja szerinti adatokat és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy
másolataikat kezeli a hadkötelezettség bevezetésétől a hadkötelezettség megszűnését követő 5 évig, vagy
a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.
(2) A hadkötelezettek igazolványa tartalmazza:
a)
a katonai igazolvány birtokosa nevét, nemét és a 27. melléklet 3–8. pontja szerinti adatokat,
b)
a katonai igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,
c)
a katonai igazolvány kiállításának időpontját,
d)
a katonai igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
e)
a katonai igazolvány megnevezést,
f)
a „Genfi egyezmények szerinti igazolvány” feliratot,
g)
Magyarország címerét,
h)
a Honvédség emblémáját, és
i)
a katonai igazolványt kiadó állam kódját.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adatokat – a 27. melléklet 11. és 12. pontja kivételével – az e § szerinti nyilvántartásba
a személyügyi nyilvántartás kezelésére jogosult szerv továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve részére a katonai igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.
(4) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi
a hadkötelezettek szolgálati beosztása szerint illetékes honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő
átadás és az ehhez kapcsolódó (5) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.
(5) A hadkötelezettek szolgálati beosztása szerint illetékes honvédelmi szervezet a részére megküldött katonai
igazolványokról a hadkötelezettség fennállása idején nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat
tartalmazza.
(6) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai
tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.
(7) A (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés b) pontja szerinti érvényességi időt, valamint
a (2) bekezdés d)–f ) és i) pontja szerinti adatokat a katonai igazolvány angol és magyar nyelven egyaránt
tartalmazza.
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(8) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot
továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése
céljából.

51. A honvédségi szolgálati, kormánytisztviselői, közalkalmazotti és honvédelmi alkalmazotti
igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
102. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve
a)
a hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, honvéd tisztjelölti, honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony
fennállásának igazolására szolgáló szolgálati igazolvány, valamint
b)
a minisztérium, a miniszter közvetlen alárendeltségében és fenntartói irányítása alatt álló szervezet, a KNBSZ,
a Honvédség vagy a szakképző intézmény (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: honvédelmi
szervezet) személyi állományába tartozást igazoló kormánytisztviselői, közalkalmazotti, honvédelmi
alkalmazotti igazolvány (a továbbiakban együtt: munkáltatói igazolvány)
kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából kezeli a 27. melléklet 1–8. és 10–13. pontja szerinti adatokat és
az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat a fennálló szolgálati, kormányzati szolgálati, politikai
szolgálati – ide nem értve a szakmai és politikai felsővezető kormányzati szolgálati, politikai szolgálati jogviszonyát –,
közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti, kormánytisztviselői jogviszony létrejöttétől a jogviszony megszűnését vagy
megszüntetését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.
(2) A szolgálati igazolvány és munkáltatói igazolvány (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: igazolvány)
tartalmazza
a)
az igazolvány megnevezését,
b)
az igazolvány birtokosa nevét és a 27. melléklet 5–8. pontja szerinti adatokat,
c)
az igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,
d)
az igazolvány kiállításának dátumát,
e)
az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
f)
Magyarország címerét,
g)
a Honvédség emblémáját, és
h)
a „Genfi egyezmények szerinti igazolvány” feliratot.
(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés c) pontja szerinti érvényességi időt, valamint
a (2) bekezdés d), e) és h) pontja szerinti adatokat az igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.
(4) A honvédelmi szervezet az igazolvány érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból
továbbítja az érintett 27. melléklet 1–8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.
(5) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a honvédelmi
szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (6) bekezdés szerinti nyilvántartás
vezetése céljából.
(6) A honvédelmi szervezet a saját állományába tartozók tekintetében a részére megküldött igazolványokról
a jogviszony fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.
(7) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot
továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése
céljából.
(8) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai
tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

52. A katonai nyugdíjas igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
103. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a Honvédség által biztosított ellátások
igénybevétele érdekében, jogosultságuk igazolására szolgáló katonai nyugdíjas igazolványának kiadásával
összefüggő feladatok ellátása céljából a tényleges állományból nyugállományba került személyek 27. melléklet
szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a jogosultság fennállása
kezdetétől annak megszűnését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.
Ha az igazolványra jogosult írásképtelen, cselekvőképtelen, vagy az igazolvány igénylése tekintetében
cselekvőképességében korlátozott, és ezért nevében törvényes képviselője jár el, úgy az adatkezelő a törvényes
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képviselő 27. melléklet 1–5. és 8. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat
is kezeli.
A katonai nyugdíjas igazolvány tartalmazza
a)
a katonai nyugdíjas igazolvány birtokosa nevét és a 27. melléklet 5–9. pontja szerinti adatokat,
b)
a katonai nyugdíjas igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,
c)
a katonai nyugdíjas igazolvány kiállításának dátumát,
d)
a katonai nyugdíjas igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
e)
Magyarország címerét,
f)
a Honvédség emblémáját, és
g)
a katonai nyugdíjas igazolvány megnevezést.
A (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés b) pontja szerinti érvényességi időt, valamint
a (2) bekezdés c), d) és g) pontja szerinti adatokat a katonai nyugdíjas igazolvány angol és magyar nyelven is
tartalmazza.
A szolgálati járandóságban részesülő nyugállományú katona jogállásához kapcsolódó jogosultságait a katonai
nyugdíjas igazolvánnyal gyakorolja.
A katonai igazgatás területi szerve az illetékességi területén lakóhellyel rendelkezők tekintetében az érdekvédelmi
nyilvántartásból a katonai nyugdíjas igazolvány igénylésekor továbbítja az érintett 27. melléklet 1–8. és 10. pontja
szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával
összefüggő feladatok ellátása céljából.
A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a katonai
igazgatás területi szerve számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó, (7) bekezdés szerinti
nyilvántartás vezetése céljából.
A katonai igazgatás területi szerve az illetékességi területén lakóhellyel rendelkezők tekintetében a részére
megküldött katonai nyugdíjas igazolványokról a jogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely
az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.
A katonai igazgatás területi szerve az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára
vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére
az igazolvány megsemmisítése céljából.
Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai
tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

53. A honvédségi nyugdíjas igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
104. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a honvédségi nyugdíjasokról a Honvédség által
biztosított ellátások igénybevétele érdekében, jogosultságuk igazolására szolgáló honvédségi nyugdíjas igazolvány
kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából e személyek 27. melléklet 1–8. és 10–13. pontja szerinti adatait és
az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat a jogosultság fennállása kezdetétől annak megszűnését
követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig kezeli. Ha az igazolványra jogosult
írásképtelen, cselekvőképtelen, vagy az igazolvány igénylése tekintetében cselekvőképességében korlátozott, és
ezért nevében törvényes képviselője jár el, úgy az adatkezelő a törvényes képviselő 27. melléklet 1–5. és 8. pontja
szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat is kezeli. Az e bekezdés szerinti
nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles
nyilvántartásnak minősül.
(2) A honvédségi nyugdíjas igazolvány tartalmazza
a)
a honvédségi nyugdíjas igazolvány birtokosa nevét és a 27. melléklet 5–8. pontja szerinti adatokat,
b)
a honvédségi nyugdíjas igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,
c)
a honvédségi nyugdíjas igazolvány kiállításának dátumát,
d)
a honvédségi nyugdíjas igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
e)
Magyarország címerét,
f)
a Honvédség emblémáját és
g)
a honvédségi nyugdíjas igazolvány megnevezést.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés b) pontja szerinti érvényességi időt, valamint
a (2) bekezdés c), d) és g) pontja szerinti adatokat a honvédségi nyugdíjas igazolvány angol és magyar nyelven is
tartalmazza.
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(4) A honvédségi nyugdíjas jogállásához kapcsolódó jogosultságait a honvédségi nyugdíjas igazolvánnyal gyakorolja.
(5) A katonai igazgatás területi szerve az illetékességi területükön lakóhellyel rendelkezők tekintetében a honvédségi
nyugdíjas igazolvány igénylésekor az érdekvédelmi nyilvántartásból továbbítja az érintett 27. melléklet 1–8. és
10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány
kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.
(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a katonai
igazgatás területi szerve számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (7) bekezdés szerinti
nyilvántartás vezetése céljából.
(7) A katonai igazgatás területi szerve az illetékességi területén lakóhellyel rendelkezők tekintetében a részére
megküldött honvédségi nyugdíjas igazolványokról az érintett jogosultságának azonosítása céljából, a jogosultság
fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.
(8) A katonai igazgatás területi szerve az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára
vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére
az igazolvány megsemmisítése céljából.

54. Hatósági és ellenőri igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
105. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hatósági és ellenőri tevékenységek
végrehajtására kijelölt állomány ez irányú jogosultságának igazolására szolgáló igazolványának kiadásával
összefüggő feladatok ellátása céljából e személyek 27. melléklet 1–8. és 10–13. pontja szerinti adatait és az adatok
hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a jogosultság kezdetétől a jogosultság megszűnését követő
5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.
(2) A hatósági és ellenőri igazolvány tartalmazza
a)
a hatósági és ellenőri igazolvány megnevezést,
b)
a hatósági és ellenőri igazolvány birtokosa nevét és a 27. melléklet 6–8. pontja szerinti adatokat,
c)
a hatósági és ellenőri igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,
d)
a hatósági és ellenőri igazolvány kiállításának dátumát,
e)
a hatósági és ellenőri igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
f)
Magyarország címerét,
g)
a Honvédség emblémáját,
h)
a hatósági vagy ellenőrzési jogkört gyakorló személy hatáskörét megalapozó jogszabályi hivatkozást,
i)
a hatáskör megnevezését, és
j)
a hatáskör gyakorlójának megnevezését.
(3) A honvédelmi szervezet az igazolvány érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból
továbbítja az érintett 27. melléklet 1–8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.
(4) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a honvédelmi
szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó, (5) bekezdés szerinti nyilvántartás
vezetése céljából.
(5) A honvédelmi szervezet a szolgálati, foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt, valamint a hatáskör gyakorlója
a jogosultság időtartama alatt a részére megküldött hatósági és ellenőri igazolványról nyilvántartást vezet, amely
az (1) bekezdés és a (2) bekezdés i) pontja szerinti adatokat tartalmazza.
(6) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot
továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése
céljából.
(7) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai
tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

55. A katonai rendész igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
106. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve Magyarország területén működtetett
katonai rendészeti feladatra kijelölt állomány ez irányú jogosultságainak és a katonai rendészeti szolgálat
ellátásának igazolására szolgáló igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából a 27. melléklet
1–8. és 10–13. pontja szerinti adatokat és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a katonai
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rendész jogosultság kezdetétől a jogosultság megszűnését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő
eredménytelen leteltéig.
A katonai rendész igazolvány tartalmazza:
a)
az igazolvány megnevezését,
b)
az igazolvány birtokosa nevét, a „katonai rendész” megnevezést és a 27. melléklet 5–8. pontja szerinti
adatokat,
c)
az igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,
d)
az igazolvány kiállításának dátumát,
e)
az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
f)
Magyarország címerét,
g)
a Honvédség emblémáját, és
h)
az „Intézkedésre és fegyverviselésre jogosult!” feliratot.
A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés c) pontja szerinti érvényességi időt, valamint
a (2) bekezdés e) és h) pontja szerinti adatokat a katonai rendész igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.
A honvédelmi szervezet az igazolvány érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból
továbbítja az érintett 27. melléklet 1–8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.
A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a honvédelmi
szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (6) bekezdés szerinti nyilvántartás
vezetése céljából.
A honvédségi szervezet a saját állományába tartozók tekintetében a részére megküldött katonai rendész
igazolványokról a katonai rendész jogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti
adatokat tartalmazza.
A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot
továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése
céljából.
Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai
tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

56. A Genfi Egyezménynek megfelelő személyazonossági igazolvány kiadásával kapcsolatos
adatkezelés
107. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a személyi állományba tartozók részére
– a veszélyhelyzet kivételével – a különleges jogrend időszakában, valamint a Magyarország területén kívüli
szolgálat teljesítése és nemzetközi szerződés alapján teljesített szolgálat teljesítése időszakában a sebesültek
és betegek felkutatására, felszedésére és szállítására, vagy a betegség megelőzésére alkalmazott személyzet,
az egészségügyi alakulatok által alkalmazott személyzet, továbbá a tábori lelkészek azonosítása és speciális
státuszuk igazolása biztosítására szolgáló személyazonossági igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása
céljából a 27. melléklet 1–8. és 10–14. pontja szerinti adatokat és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy
másolataikat kezeli a személyazonossági igazolvány kiadásától a Honvédséggel fennálló jogviszony megszűnését
vagy megszüntetését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.
(2) A személyazonossági igazolvány tartalmazza
a)
az igazolvány megnevezését,
b)
az igazolvány birtokosának nevét és a 27. melléklet 5–8. pontja szerinti adatokat,
c)
a személyazonossági igazolvány egyedi azonosítóját és érvényességi idejét,
d)
az igazolvány kiállításának dátumát,
e)
az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
f)
a Honvédség emblémáját,
g)
a Nemzetközi Vöröskereszt vörös kereszt emblémáját,
h)
az „Az igazolvány birtokosa Magyarország állampolgára. Tagja a Magyar Honvédség reguláris haderejének.
Az igazolvány birtokosa egészségügyi/egyházi személyzet tagjaként, a hadrakelt fegyveres erők sebesültjei
és betegei helyzetének javítására vonatkozóan, Genfben 1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény által
biztosított védelemben részesül.” feliratot,
i)
az „egészségügyi személy” vagy „egyházi személy” feliratot.
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(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés c) pontja szerinti érvényességi időt, valamint
a (2) bekezdés e) és h) pontja szerinti adatokat a személyazonossági igazolvány angol és magyar nyelven is
tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai
tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.
(5) A honvédelmi szervezet az igazolvány érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból
továbbítja az érintett 27. melléklet 1–8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.
(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a honvédelmi
szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (7) bekezdés szerinti nyilvántartás
vezetése céljából.
(7) A honvédelmi szervezet az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt a részére megküldött személyazonossági
igazolványról nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.
(8) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot
továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése
céljából.

57. A belföldi katonai futárigazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
108. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve Magyarország területén működtetett katonai
futárszolgálatra kijelölt hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katona ez irányú jogosultságainak és a belföldi
katonai futárszolgálat ellátásának igazolására szolgáló igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása,
valamint a biztonsági okmány jogszerűtlen használatának vizsgálata céljából a 27. melléklet 1–8. és 10–13. pontja
szerinti adatokat és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat a katonai futár jogosultságának
kezdetétől a jogosultság megszűnését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig
kezeli. Az e bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai
tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.
(2) A belföldi katonai futárigazolvány tartalmazza:
a)
az igazolvány megnevezését,
b)
az igazolvány birtokosa nevét, a „Belföldi katonai futár” megnevezést és a 27. melléklet 5–8. pontja szerinti
adatokat,
c)
az igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,
d)
az igazolvány kiállításának dátumát,
e)
az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
f)
Magyarország címerét,
g)
a Honvédség emblémáját,
h)
a „Fegyverviselésre jogosult” feliratot.
(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés c) pontja szerinti érvényességi időt, valamint
a (2) bekezdés e) és h) pontja szerinti adatokat a belföldi katonai futárigazolvány angol és magyar nyelven is
tartalmazza.
(4) A honvédelmi szervezet az igazolvány érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból
továbbítja az érintett 27. melléklet 1–8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.
(5) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a honvédelmi
szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (6) bekezdés szerinti nyilvántartás
vezetése céljából.
(6) A honvédelmi szervezet a saját állományába tartozók tekintetében a részére megküldött belföldi katonai
futárigazolványokról a belföldi katonai futárjogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés
szerinti adatokat tartalmazza.
(7) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot
továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése
céljából.
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58. A személyi igazolójegy kiadásával kapcsolatos adatkezelés
109. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a honvédek részére hadiállapot időszakában,
valamint békeidőszakban Magyarország területén kívüli szolgálat teljesítése és nemzetközi szerződés alapján
teljesített szolgálat időszakában az azonosítás biztosítására szolgáló személyi igazolójegy kiadásával összefüggő
feladatok ellátása céljából e személyek 27. melléklet 1–8. és 10–14. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét
igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a személyi igazolójegy kiadásától a szolgálati viszony megszűnését vagy
megszüntetését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.
(2) A személyi igazolójegy tartalmazza
a)
a személyi igazolójegy birtokosa nevét és a 27. melléklet 10. pontja szerinti adatot, és
b)
a HUNGARY feliratot.
(3) A honvédelmi szervezet a személyi igazolójegy érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból
továbbítja az érintett 27. melléklet 1–8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve részére a személyi igazolójegy kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.
(4) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült személyi igazolójegyet megküldi
a honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó, (5) bekezdés szerinti
nyilvántartás vezetése céljából.
(5) A honvédelmi szervezet a részére megküldött, saját állományába tartozóknak kiadott személyi igazolójegyről annak
kiadásától a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés
szerinti adatokat tartalmazza.
(6) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont személyi igazolójegyeket és a bevonás okára
vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére a személyi
igazolójegy megsemmisítése céljából.
(7) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás személyi igazolójeggyel összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített
adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

59. A honvédelmi ágazatban használt igazolványok közös rendelkezései
110. §		
A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve által, az e fejezetben meghatározott,
a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatban vezetett nyilvántartások más nyilvántartásokkal
– ha e törvény az adatkezelés céljának és az adatok körének pontos meghatározásával másként nem rendelkezik –
nem kapcsolhatóak össze.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
60. Felhatalmazó rendelkezések
111. §		
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a)
jelölje ki a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezetet, valamint állapítsa meg
annak feladat- és hatásköreit,
b)
állapítsa meg a katonai szolgálattal összefüggő hatósági bizonyítvány kiadásának szabályait,
c)
jelölje ki a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervét,
d)
állapítsa meg a 48. § (4) bekezdése szerinti feladatokra és azok ellátására vonatkozó szabályokat.
112. §		
Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a honvédelmi ágazatban használt azonosító
okmányok kiadásával és kezelésével kapcsolatos eljárási szabályokat, valamint az okmányok használatával
összefüggő jogokat és kötelezettségeket.
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61. Hatályba léptető rendelkezések
113. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 1-jén lép hatályba.
(2) A 127. § 2022. november 2-án lép hatályba.
(3) A 128. § 2026. január 1-jén lép hatályba.

62. Átmeneti rendelkezések
114. § (1) A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási
feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény szerint vezetett nyilvántartások adatait 2022. november 1-jétől e törvény
rendelkezései szerint kell kezelni.
(2) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve által 2019. január 1-je előtt kiadott, a szolgálati
viszony igazolására szolgáló ideiglenes szolgálati igazolványokkal kapcsolatos 27. melléklet 1., 2., 5., 6. és 10., pontja
szerinti adatokat a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve központi nyilvántartása és
adatszolgáltatások teljesítése céljából 2024. december 31-ig kezeli.

63. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés
115. §		
A 121. § az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése, valamint 35. cikk (1) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

64. Módosító rendelkezések
116. §		
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 19/A. §-ában az „a honvédségi adatkezelésről, az egyes
honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény
29. § m) pontjában és 30. § (1) bekezdés f ) pontjában” szövegrész helyébe az „a honvédelmi adatkezelésekről szóló
2022. évi XXI. törvény 19. § m) pontjában és 20. § (1) bekezdés f ) pontjában” szöveg lép.
117. §		
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23/F. §
(2a) bekezdésében az „a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 29. § u) pontjában és 30. § (1) bekezdés d) pontjában”
szövegrész helyébe az „a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 19. § u) pontjában és 20. §
(1) bekezdés d) pontjában” szöveg lép.
118. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 49/D. §-ában az „a honvédségi adatkezelésről, az egyes
honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény
29. § p) pontjában és 30. § (1) bekezdés d) pontjában” szövegrész helyébe az „a honvédelmi adatkezelésekről szóló
2022. évi XXI. törvény 19. § p) pontjában és 20. § (1) bekezdés d) pontjában” szöveg lép.
119. §		
Az Infotv. 3. § 10c. pontjában az „a honvédségi adatkezelésről szóló törvény, továbbá a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény” szövegrész helyébe
az „a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény” szöveg lép.
120. §		
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény
a)
21/E. §-ában az „a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 29. § d) és u) pontja és 30. § (1) bekezdés
d) pontjában” szövegrész helyébe az „a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 19. § d) és
u) pontjában és 20. § (1) bekezdés d) pontjában” szöveg,
b)
23. § (6) bekezdés c) pontjában az „a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény” szövegrész helyébe az „a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről szóló törvény” szöveg
lép.
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121. §		
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 76. § (4) bekezdésében az „a honvédségi adatkezelésről,
az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi
XCVII. törvény 29. § l) pontja és 30. § (1) bekezdés e) pontjában” szövegrész helyébe az „a honvédelmi
adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 19. § l) pontjában és 20. § (1) bekezdés e) pontjában” szöveg lép.
122. §		
A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény 6/B. §-ában
az „a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási
feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 29. § f ) pontja és 30. § (1) bekezdés d) pontjában” szövegrész helyébe
az „a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 19. § f ) pontjában és 20. § (1) bekezdés d) pontjában”
szöveg lép.
123. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 275/B. §-ában az „a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 29. § c) pontja és 30. § (1) bekezdés
d) pontjában” szövegrész helyébe az „a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 19. § c) pontjában
és 20. § (1) bekezdés d) pontjában” szöveg lép.
124. §		
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
57. § (4) bekezdésében az „a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 29. § u) pontja és 30. § (1) bekezdés
h) pontjában” szövegrész helyébe az „a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 19. § t) pontjában
és 20. § (1) bekezdés h) pontjában” szöveg lép.
125. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 219. §
(3) bekezdésében az „a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 29. § c) pontja és 30. § (1) bekezdés d) pontjában”
szövegrész helyébe az „a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 19. § c) pontjában és 20. §
(1) bekezdés d) pontjában” szöveg lép.

65. Hatályon kívül helyező rendelkezések
126. §		
Hatályát veszti a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai
igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény I–V. Fejezete, VII–XII. Fejezete és 1–23. melléklete.
127. §		
Hatályát veszti a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai
igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény.
128. §		
Hatályát veszti az 54. § (2) bekezdés c) pontja.
Novák Katalin s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
A honvédelmi adatkezelő szervnél honvédelmi feladatot ellátó foglalkoztatott kiértesítésével és
riasztásával kapcsolatos adatok
A kiértesítendő és riasztandó személy
1.
beosztásának, munkakörének megnevezése,
2.
eredeti szervezete és beosztása,
3.
neve, rendfokozata,
4.
munkahelyi telefonszáma,
5.
mobiltelefonszáma,
6.
e-mail-címe,
7.
munkahelyi címe,
8.
lakóhelye és tartózkodási helye,
9.
lakástelefonszáma,
10.
EDR-hívószáma,
11.
jelenlétére, illetve távollétére vonatkozó adatok.

2. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
A polgármester, honvédelmi referens, közbiztonsági referens, valamint a honvédelemben
közreműködő helyi és települési szervnél honvédelmi feladatot ellátó foglalkoztatott tartózkodási
helyével kapcsolatos adatok
A bejelentésre kötelezett személy
1.
neve,
2.
beosztásának megnevezése,
3.
munkahelyének címe, telefonszáma,
4.
mobiltelefonszáma, e-mail-címe,
5.
lakóhelye, tartózkodási helye.

3. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
A honvédelmi adatkezelő szerv által jogszabály alapján vagy egyedileg, határozattal meghagyásba
bevontra vonatkozó adatok
1. Jogszabályban kijelölt szerv esetén
1.1. a szervezet megnevezése,
1.2. a meghagyási kategória,
1.3. a meghagyási alkategória,
1.4. a szervezet címe,
1.5. a felelős, kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail-címe,
1.6. a honvédelmi feladat ellátására kijelölő jogszabály,
1.7. a meghagyásra kijelölt munkakörök,
2. egyedileg kijelölt egyéni vállalkozó esetén
2.1. a meghagyási kategória,
2.2. a kijelölő határozat száma,
2.3. az egyéni vállalkozó neve, címe, adószáma, telefonszáma, e-mail-címe,
2.4. ha a felelős személy nem az egyéni vállalkozó, a felelős, kapcsolattartó személy neve, telefonszáma,
e-mail-címe,
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2.5. a meghagyásra kijelölt munkakörök,
3. egyedileg kijelölt szervezet esetén
3.1. a meghagyási kategória,
3.2. a kijelölő határozat száma,
3.3. a szervezet megnevezése, székhelye, kijelölt telephelye vagy fióktelepe, adószáma,
3.4. a felelős, kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail-címe,
3.5. a meghagyásra kijelölt munkakörök.

4. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
Az adatszolgáltatás köre a területi védelmi bizottság részére az általa egyedileg, határozattal
meghagyásba bevontról
1. Egyéni vállalkozó esetén
1.1. a meghagyási kategória,
1.2. az egyéni vállalkozó neve, címe, adószáma, telefonszáma, e-mail-címe,
1.3. ha a felelős személy nem az egyéni vállalkozó, a felelős, kapcsolattartó személy neve, telefonszáma,
e-mail-címe,
1.4. az ellátandó honvédelmi feladat és annak jogszabályi alapja,
2. egyedileg kijelölt szervezet esetén
2.1. a meghagyási kategória,
2.2. a szervezet megnevezése, székhelye, kijelölt telephelye vagy fióktelepe, adószáma,
2.3. a felelős, kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail-címe,
2.4. az ellátandó honvédelmi feladat és annak jogszabályi alapja.

5. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
A honvédelmi adatkezelő szerv befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos nyilvántartásának
adatkörei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A NATO szövetséges erők fogadásával, állomásoztatásával és áthaladásával érintett szervezetek és
objektumok létszám-, kapacitás, illetve más, nem számszerűsíthető adatai,
a beérkezett erők mozgatásához kapcsolódó közlekedési infrastruktúra adatai,
a közúti, vasúti, vízi, folyami és légi szállítási ágazatok szervezetei és azok lehetőségei,
a számításba vehető elhelyezési és kiképzési objektumok infrastrukturális adatai, a természetvédelmi és
tájvédelmi területek megjelölésével,
ingatlanok – épületek és építmények – ingatlan-nyilvántartási – tulajdonosi, kapacitás – adatai, beleértve
a sajátos, föld feletti és földalatti építmények adatait,
fegyverzettechnikai és egyéb szakanyagok tárolására alkalmas raktárak, tárolók, tárolásra alkalmas területek
adatai,
főbb ellátási anyagok biztosításában vagy szállításában szabad kapacitásokkal rendelkező nemzetgazdasági
és honvédségi szervezetek lehetőségeire vonatkozó átfogó információk,
hazai és nemzetközi logisztikai szolgáltatók kapacitásaira vonatkozó adatok,
ellátási-, szállítási-, javítási-, rakodási- és anyagmozgatási szolgáltatások nyújtása terén számításba vehető
nemzetgazdasági szervezetek és katonai logisztikai lehetőségekkel kapcsolatos adatok,
javító, szerelő, karbantartó bázisok, szolgáltatók adatai,
távközlés, híradás és informatikai támogatás adatai,
igénybevételre tervezhető egészségügyi intézmények és szolgáltatók kapacitásadatai, illetve ellátási
szakterületei,
térképészeti támogatás feladatainak végrehajtása során összegyűjtött információk,
élelmiszeripari, étkeztetési szolgáltatást nyújtó szervezetek kapacitásadatai,
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

mosodai szolgáltatást nyújtó szolgáltatók adatai,
kereskedelmi szolgáltatást nyújtó szolgáltatók adatai,
ingatlan és épületüzemeltetési szolgáltatók adatai,
nemzeti és katonai meteorológiai adatok,
a befogadó nemzeti támogatás különböző feladatainál igénybevételre tervezhető polgári munkaerő adatai,
NATO beszállítói minősítést szerzett szolgáltatók listája,
veszélyes anyagok kezelését, tárolását és megsemmisítését végző szervezetek adatai,
közüzemi szolgáltatók adatai,
a közúti menetek és vasúti szállítmányok kísérési és őrzés-védelmi feladataiba bevonható erőkre vonatkozó
adatok,
az 1–23. pontban szereplő adatszolgáltatók elérhetőségi adatai.

6. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
A hadköteles nyilvántartás adatai
1. Személyazonosító adatai:
1.1. születési családi és utónevei,
1.2. házassági családi és utónevei,
1.3. születési ideje,
1.4. születési helye,
1.5. anyja születési, családi és utónevei,
1.6. személyi azonosítója,
2. lakcím adatai:
2.1. lakóhelye,
2.2. tartózkodási helye,
2.3. egyéb értesítési címe,
3. további értesítési adatai:
3.1. elektronikus levelezési címe,
3.2. a hadköteles katonai szolgálata teljesítésének időtartama alatt a kiértesíthető hozzátartozó neve és lakcíme,
3.3. telefonszáma,
4. további állampolgársága,
5. családi állapota,
6. a szolgálat tervezését és teljesítését befolyásoló adatai:
6.1. megállapított katonai szolgálatra való alkalmassági minősítése, fokozata, típusa, korlátozások, megállapítás
dátuma, megállapító, megállapításának, felülvizsgálatának dátuma,
6.2. megkezdett és befejezett iskolai tanulmányai,
6.3. szakképzettsége,
6.4. foglalkozása, munkaköre, időtartama,
6.5. idegen nyelv ismerete és annak foka,
6.6. a közúti közlekedési nyilvántartó szerv nyilvántartásában szereplő engedély típusára, kiadására,
érvényességére, cseréjére, visszavonására, bevonására, a vezetési jogosultság megszerzésének időpontjára,
a megszerzett kategóriára vonatkozó és a hivatalos feljegyzések rovatban bejegyzett adatok,
6.7. saját háztartásában eltartott vér szerinti, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke születésének ideje,
6.8. külföldön teljesített katonai szolgálata, megszerzett katonai szakképzettsége, elért rendfokozata,
6.9. a szolgálathalasztással kapcsolatos adatok:
6.9.1.
a szolgálathalasztási kérelem benyújtásának időpontja,
6.9.2.
szolgálathalasztási kérelem tárgya,
6.9.3.
a kérelemmel kapcsolatos döntés – engedélyezés, elutasítás –,
6.9.4.
a szolgálathalasztás időtartama – kezdete, vége –, és
6.9.5.
a szolgálathalasztás oka,
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8.
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6.10. fegyver nélküli katonai szolgálatteljesítéssel kapcsolatos adatok:
6.10.1. a fegyver nélküli katonai szolgálatteljesítésre vonatkozó kérelem benyújtásának időpontja,
6.10.2. a kérelemmel kapcsolatos döntés – engedélyezés, elutasítás –,
6.10.3. a kérelemben felsorolt indokok, és a mellékelt dokumentumok adatai,
6.11. katonai szolgálat teljesítésének törvény alapján történő önként vállalása,
szabadságelvonással járó büntetés, intézkedés vagy büntetőjogi, illetve szabálysértési elzárás megkezdésének
időpontja, befejezésének várható időpontja, befejezésének időpontja,
a vele szemben folyamatban lévő büntetőeljárás, a kiszabott fő- és mellékbüntetés,
a szabadságvesztés megkezdésének ideje, szabadulásának várható ideje, szabadulásának időpontja,
a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítése,
elhalálozása, holttá nyilvánítás,
külföldi letelepedése,
az állampolgárság megszűnése,
szolgálati adatai:
14.1. a szolgálat formája – fegyveres, fegyver nélküli katonai és polgári –, típusa, kezdete, befejezése,
14.2. megszerzett katonai szakképzettsége,
14.3. az elért rendfokozata,
14.4. a szolgálat teljesítésének helye – a katonai, a rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség, közintézmény –,
14.5. a szolgálat során elért címei, osztályos fokozata és a megszerzett szakmai gyakorlata, beosztása,
14.6. a szolgálati viszony megszűnésének, megszüntetésének oka,
14.7. a szolgálat félbeszakításának oka,
14.8. szolgálatteljesítés közben bekövetkezett balesetének, betegségének, sebesülésének ideje, elhalálozásának
oka, ideje,
14.9. közoktatás és felsőoktatás keretében és egyéb képzésben, tanfolyamon megszerzett honvédelmi ismeretek,
cselekvőképességet részlegesen korlátozó vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság, illetve
ideiglenes gondnokság alá helyezés, valamint felülvizsgálatának, megszűnésének, megszüntetésének időpontja,
Társadalombiztosítási Azonosító Jele,
a meghagyásba tervezés és helyezés céljából a hadkötelesnek a munkahelyére, illetve a jogszabály alapján
mentesített szervezetek kivételével a munkakörére vonatkozó adatok,
17.1. kiképzési adatok,
17.2. országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati képviselőjelöltként, polgármesterjelöltként,
nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétel vagy megválasztás, illetve
a megbízatás megszűnése,
17.3. vércsoportja és Rh-faktora,
17.4. gondnokság alá helyezett személy gondnokává hatóság által történő kijelölés, annak időpontja, valamint
a gondnokság megszűnése és időpontja,
17.5. személyazonosító igazolvány okmányazonosítója, érvényességi ideje, útlevél száma, érvényességi ideje,
fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesülésre vonatkozó adatok.

7. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv által a hadköteles nyilvántartáshoz szolgáltatott
adatok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Természetes személyazonosító adatok,
lakcímadatok,
állampolgárságra vonatkozó adatok,
családi állapot,
a nyilvántartásból való kikerülés ténye, oka, helye és ideje,
személyi azonosító,
elhalálozás tényére vonatkozó adatok,
a külföldön történő letelepedés ténye.
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8. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
A katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak nyilvántartásának adatai
1. Személyazonosító adatai:
1.1. születési családi és utónevei,
1.2. házassági családi és utónevei,
1.3. születési ideje,
1.4. születési helye,
1.5. anyja születési, családi és utónevei,
1.6. személyi azonosítója,
2. lakcímadatai:
2.1. lakóhelye,
2.2. tartózkodási helye,
2.3. egyéb értesítési címe,
3. további értesítési adatai:
3.1. elektronikus levelezési címe,
3.2. telefonszáma,
4. megállapított katonai szolgálatra való alkalmassági fokozata,
5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele,
6. honvédelmi szervezete,
7. munkaköre,
8. iskolai végzettsége,
9. szakképzettsége,
10. idegen nyelv ismerete,
11. katonai szolgálata – kezdete és vége –,
12. katonai képzettsége,
13. tervezett hadi szervezete,
13.1. beosztása,
13.2. rendfokozata.

9. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
A meghagyásba bevont szerv adatszolgáltatása alapján kezelt adatok
1. Jogszabályban kijelölt szerv esetén:
1.1. a szervezet megnevezése,
1.2. a meghagyási kategória,
1.3. a meghagyási alkategória,
1.4. a szervezet címe,
1.5. a szervezet székhelye,
1.6. a felelős – kapcsolattartó – személy:
1.6.1.
neve,
1.6.2.
telefonszáma,
1.6.3.
e-mail-címe,
1.7. a központi hivatallá nyilvánítást tartalmazó jogszabály, központi hivatal esetén,
1.8. a honvédelmi feladat ellátására kijelölő jogszabály, 18. alkategória esetén,
1.9. a bírósági határozat száma a nyilvántartásba vételről, 19. kategória esetén,
1.10. a meghagyásra kijelölt munkakörök, álláshelyek (a továbbiakban együtt: munkakör) és azok mennyisége
munkakörönként:
1.10.1. a meghagyásba kijelölt munkakörök közül a meghagyásra tervezett munkakörök mennyisége
munkakörönként,
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a meghagyásra kijelölt munkakörök közül a meghagyásra nem tervezett munkakörök mennyisége
munkakörönként.
A meghagyásra tervezett személyek adatai:
2.1. születési családi név,
2.2. születési 1. utónév,
2.3. születési 2. utónév,
2.4. házassági családi név,
2.5. házassági 1. utónév,
2.6. házassági 2. utónév,
2.7. anyja születési családi neve,
2.8. anyja születési 1. utóneve,
2.9. anyja születési 2. utóneve,
2.10. születési idő,
2.11. születési hely,
2.12. munkakör.
Egyedileg kijelölt egyéni vállalkozó esetén:
3.1. a meghagyási kategória,
3.2. a kijelölő határozat száma, kiállítója,
3.3. az egyéni vállalkozó neve, címe, adószáma, telefonszáma, e-mail-címe,
3.4. ha a felelős személy nem az egyéni vállalkozó, a felelős – kapcsolattartó – személy neve, telefonszáma,
e-mail-címe.
A meghagyásra kijelölt munkakörök, és azok mennyisége munkakörönként:
4.1. a meghagyásba kijelölt munkakörök közül a meghagyásra tervezett munkakörök mennyisége
munkakörönként,
4.2. a meghagyásra kijelölt munkakörök közül a meghagyásra nem tervezett munkakörök mennyisége
munkakörönként.
A meghagyásra tervezett személyek adatai:
5.1. születési családi név,
5.2. születési 1. utónév,
5.3. születési 2. utónév,
5.4. házassági családi név,
5.5. házassági 1. utónév,
5.6. házassági 2. utónév,
5.7. anyja születési családi neve,
5.8. anyja születési 1. utóneve,
5.9. anyja születési 2. utóneve,
5.10. születési idő,
5.11. születési hely,
5.12. munkakör.
Egyedileg kijelölt szervezet esetén:
6.1. a meghagyási kategória,
6.2. a kijelölő határozat száma, kiállítója,
6.3. a szervezet megnevezése, székhelye, kijelölt telephelye vagy fióktelepe, adószáma,
6.4. a felelős – kapcsolattartó – személy neve, telefonszáma, e-mail-címe,
6.5. a meghagyásra kijelölt munkakörök, és azok mennyisége munkakörönként:
6.5.1.
a meghagyásba kijelölt munkakörök közül a meghagyásra tervezett munkakörök mennyisége
munkakörönként,
6.5.2.
a meghagyásra kijelölt munkakörök közül a meghagyásra nem tervezett munkakörök mennyisége
munkakörönként,
A meghagyásra tervezett személyek adatai:
7.1. születési családi név,
7.2. születési 1. utónév,
7.3. születési 2. utónév,
7.4. házassági családi név,
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7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.

házassági 1. utónév,
házassági 2. utónév,
anyja születési családi neve,
anyja születési 1. utóneve,
anyja születési 2. utóneve,
születési idő,
születési hely,
munkakör.

10. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
A veszteség-nyilvántartás adatai
1. Személyi adatok:
1.1. születési családi és utónevei, házassági családi és utónevei,
1.2. arcképmás, saját kezű aláírás minta,
1.3. születési hely, idő,
1.4. anyja születési neve,
1.5. személyi azonosító,
1.6. lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, értesíthető hozzátartozó címe, telefonszám, elektronikus
elérhetőség,
1.7. a hozzátartozó neve, lakóhelye, tartózkodási helye, levelezési címe, telefonszáma, elektronikus elérhetősége,
1.8. fegyverviselés adatai,
1.9. Társadalombiztosítási Azonosító Jele,
2. szolgálati beosztásra vonatkozó adatok:
2.1. a fegyveres szerv megnevezése, címe, statisztikai számjele,
2.2. a beosztás megnevezése,
2.3. munkaköri azonosító kód,
2.4. előmenetel,
3. a honvédségi szolgálati igazolvány, a hatósági és ellenőri igazolvány, a személyi igazolójegy, a belépési engedély
adatai,
4. a rendelkezésre álló iratok, vagy szóbeli bejelentések, beszámolók alapján megállapítható információk:
4.1. eltűnés ideje,
4.2. eltűnés helye,
4.3. eltűnés körülményei,
4.4. foglyul ejtés ideje, helye, körülményei,
4.5. fogva tartás helye, fogva tartó hatalom megnevezése,
4.6. halál ideje, helye, oka, körülményei,
4.7. az információ forrásának megnevezése – irat száma, fellelhetőségének helye –, bejelentő személy
természetes személyazonosító adatai, elérhetősége, beszámoló forrása – írásbeli-, vagy közvetlen személyes –
és a forrás beazonosítására alkalmas adatok,
4.8. a megtalálás ideje, helye, körülményei,
5. szabadulás ideje, helye, körülményei,
5.1. szabadító hatalom megnevezése,
5.2. szabadító irat azonosító adatai,
6. megtalált, szabadult személy katonai igazgatási szervnél történt személyes jelentkezésének, személyazonossága
ellenőrzésének időpontja, helye,
7. megtalált, szabadult személy személyazonossága ellenőrzéséről készült irat száma, fellelhetőségének helye.
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11. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
A honvédelem feladatainak végrehajtásához a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása
érdekében az ingatlanokról és szolgáltatásokról a Honvédség központi katonai igazgatási és
adatfeldolgozó szerve és a katonai igazgatás területi szervei által kezelt adatok
1. Az ingatlan
1.1. megnevezése,
1.2. címe, postacíme,
1.3. helyrajzi száma,
2. a szolgáltatás
2.1. megnevezése,
2.2. elérhetőségének címe, postacíme,
2.3. telefon, telefaxszáma, elektronikus elérhetősége,
3. a tulajdonosra, birtokosra, rendelkezni jogosultra vonatkozóan:
3.1. neve, megnevezése,
3.2. székhelye, lakcíme,
3.3. postacíme,
3.4. telefon-, telefaxszáma,
3.5. elektronikus postacíme,
3.6. cégjegyzékszáma, adószáma, természetes személy esetén adóazonosító jele, alapítvány, egyesület esetén
bírósági nyilvántartási száma,
4. az ingatlan, szolgáltatás lehetőségeire vonatkozó adatok, különösen:
4.1. az ingatlan elhelyezésre szolgáló alapterülete,
4.2. az elhelyezésre szolgáló helyiségek száma,
4.3. a fektetési lehetőség, fektetési anyagok mennyisége,
4.4. az elhelyezésre szolgáló ingatlan területi elhelyezkedése,
4.5. az elhelyezésre szolgáló ingatlan fűtési módja,
4.6. főzési lehetőség,
4.7. étkeztetési lehetőség,
4.8. fürdetési, kommunális lehetőségek,
4.9. gépjármű-javítási lehetőségek,
4.10. járműmosási lehetőségek,
4.11. mosatási, vegytisztítási lehetőség,
5. a repülőtérre, annak szolgáltatás lehetőségeire vonatkozó adatok, különösen:
5.1. a futópálya, előterek, guruló utak, zónák, ellenőrző helyek jellemző adatai, jelzései,
5.2. a repülőtér, különösen a futópálya burkolatának típusa, teherbírás adatai,
5.3. a repülőtérhez kapcsolódó légterek,
5.4. az engedélyezett forgalom típusai,
5.5. a repülőtéri üzemidők,
5.6. a földi kiszolgálási lehetőségek, eszközök,
5.7. repülőtéri mentő, tűzoltó, pályatakarítási, karbantartási, javítási, meteorológiai lehetőségek,
5.8. légiforgalmi szolgáltatási, repüléstájékoztatási lehetőségek,
5.9. rádió navigációs és leszállási eszközök,
5.10. bevezető, futópálya és egyéb repülőtéri fények,
5.11. fedett technikai eszköz tároló, hangár alapterülete, mérete,
5.12. légi jármű és egyéb kiszolgáló eszközök karbantartási lehetőségei,
5.13. légi jármű üzemeltetés lehetőségei adatai.
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12. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
A honvédelem feladatainak végrehajtásához a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása
érdekében a technikai eszközökről a Honvédség központi katonai igazgatási és adatfeldolgozó szerve
és a katonai igazgatás területi szervei által kezelt adatok
1. A tulajdonosra, birtokosra, rendelkezni jogosultra vonatkozóan:
1.1. neve, megnevezése,
1.2. lakcíme, székhelye,
1.3. postacíme,
1.4. telefon-, telefaxszáma,
1.5. elektronikus postacíme,
1.6. cégjegyzékszáma, adószáma, természetes személy esetén adóazonosító jele, alapítvány, egyesület esetén
bírósági nyilvántartási száma,
2. a technikai eszközre vonatkozó azonosító és műszaki adatok, különösen:
2.1. a technikai eszköz rendszáma, alvázszáma, motorszáma, lajstromszáma, egyéb azonosító adata,
2.2. gyártmánya, típusa, jellege, gyártási éve,
2.3. teherbírása, szállítható személyek száma,
2.4. kocsiszekrény felépítményére, rakfelületre, tárolási kapacitásra vonatkozó adatok,
2.5. üzemanyaga, hajtóanyaga,
2.6. üzemben tartásának, tárolásának helye,
2.7. hosszúsága, szélessége, önsúlya, tengelytávja, méretére vonatkozó egyéb adatok,
2.8. szállítási sebessége,
2.9. futóművének típusa,
2.10. tengelyek száma,
2.11. engedélyezett sebessége,
2.12. kezelők száma,
2.13. légijármű felszálló tömege, hasznos teherszállítási képessége, hatótávolsága, repülési magassága,
2.14. ejtőernyő típusa,
2.15. légijármű előkészítő és kiszolgáló eszközök, berendezés típusa.

13. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
A toborzó nyilvántartásban kezelt adatok
1. A személyi adatok:
1.1. születési családi és utónevei, házassági családi és utónevei,
1.2. arcképmás,
1.3. születési hely, idő,
1.4. anyja születési családi és utóneve, utónevei,
1.5. személyi azonosító,
1.6. lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, elektronikus elérhetőség, levelezési cím,
1.7. családi állapot,
1.8. adóazonosító jel, Társadalombiztosítási Azonosító Jel,
1.9. a személyazonosító igazolvány száma, érvényességi ideje, útlevél száma, érvényességi ideje,
2. az iskolai végzettségre, a szakképzettségre és az egyéb képesítésre vonatkozó adatok:
2.1. valamennyi megszerzett és megszerzés alatt álló iskolai végzettség,
2.2. valamennyi megszerzett és megszerzés alatt álló szakképzettség,
2.3. az iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett képesítések, valamint meghatározott beosztás
betöltésére jogosító okirat adatai,
2.4. az idegennyelv-ismeret adatai,
2.5. a gépjárművezetői engedély adatai,
2.6. képességeire vonatkozó adatai,
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3. a tervezett szolgálati beosztásra vonatkozó adatok:
3.1. a honvédségi szervezet megnevezése,
3.2. a rendszeresített rendfokozat, előírt iskolai végzettség,
3.3. a beosztás megnevezése,
3.4. a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszer száma, szakmai számok, munkaköri azonosító kód,
3.5. a beosztás betöltését korlátozó tényezők megfelelésének megnevezése különös tekintettel a külső
megjelenésre;
3.6. jogszabályban meghatározott munkavállalást általánosan korlátozó tényezők,
3.7. A jelentkező preferenciáira vonatkozó adatok:
3.7.1.
a megpályázni kívánt preferált beosztások megnevezése,
3.7.2.
a jelentkező elvárásai a megpályázni kívánt beosztással szemben,
3.7.3.
a jelentkező mobilitásával kapcsolatos adatok,
3.7.4.
a jelentkező beállítottságát mérő tulajdonságok,
3.7.5.
elérni kívánt jövedelem,
3.7.6.
mobilitás,
3.7.7.
érdeklődési kör,
4. az alkalmazási feltételek adatai:
4.1. a büntetlen előélet igazolása és a szolgálati viszony létesítését kizáró ok fennállásának megállapítása céljából
a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány,
4.2. a várható katonai alkalmasságra vonatkozó adatok,
5. a korábbi katonai szolgálat teljesítésének adatai:
5.1. a szolgálati viszony jellege,
5.2. a szolgálati viszony kezdete, kinevezés ideje,
5.3. a szolgálati viszonyra és a szolgálati időre vonatkozó adatok,
5.4. elért rendfokozat, rendfokozatok,
5.5. a betöltött beosztások,
5.6. külföldi szolgálati helyek, idő,
5.7. az önkéntes tartalékos szolgálatra, a korábbi nem hivatásos, vagy szerződéses szolgálatra vonatkozó adatok,
6. az önkéntes tartalékos katona munkáltatójának adatai, a munkakörére vonatkozó adatok, a munkáltató által kijelölt
kapcsolattartó adatai,
7. a Honvéd Kadét Programban történő részvételre vonatkozó adat,
8. a Honvédelmi Táborban való részvételre vonatkozó adat.

14. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
Egészségügyi célból kezelt személyes adatok
1. A 38. § alkalmazásában:
1.1. személyazonosító adatok – családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely,
tartózkodási hely, Társadalombiztosítási Azonosító Jel –,
1.2. a 38. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyek szolgálati viszony létesítésével összefüggő adatai:
1.2.1.
tervezett szolgálati beosztás adatai, létesítendő hallgatói/tanulói jogviszony adatai,
1.2.2.
képzettség, szakképzettség, foglalkozás,
1.2.3.
illetékes toborzó szerv, toborzás időpontja,
1.2.4.
korábbi szolgálati viszonyra vonatkozó adatok,
1.3. a 38. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek szolgálati viszonnyal összefüggő adatai:
1.3.1.
rendfokozat,
1.3.2.
jogviszony jellege,
1.3.3.
alakulat, korábbi alakulat,
1.3.4.
szolgálati beosztás / tervezett szolgálati beosztás adatai,
1.3.5.
tervezett/teljesített külföldi szolgálatra vonatkozó adatok,
1.3.6.
állományba vétel időpontja,
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1.3.7.
képzettség, szakképzettség, foglalkozás,
1.3.8.
a parancsnoki jellemzésben szereplő egyéb adatok,
1.4. az érintett által átadott, munkavégzésre és életmódra vonatkozó adatok:
1.4.1.
fizikai aktivitással kapcsolatos adatok,
1.4.2.
munkaidővel, pihenéssel kapcsolatos adatok,
1.4.3.
táplálkozással kapcsolatos adatok,
1.4.4.
élvezeti szerek fogyasztására vonatkozó adatok,
1.4.5.
érintett véleménye elképzelt eseményekre, helyzetekre vonatkozóan,
1.5. az érintett által átadott, egészségi állapotra vonatkozó adatok:
1.5.1.
anamnézis, családi anamnézis,
1.5.2.
korábbi kórházi, gyógyintézeti, szanatóriumi kezelés időpontja és oka,
1.5.3.
rendszeres gyógyszerszedésre vonatkozó adatok,
1.5.4.
kábítószer fogyasztásra vonatkozó adatok,
1.5.5.
rendszeres orvosi ellenőrzés ténye és oka,
1.5.6.
korábbi balesetre, műtétre vonatkozó adatok,
1.5.7.
korábbi orvosszakértői vizsgálat időpontja és oka, egészségkárosodás mértéke,
1.5.8.
orvosi felülvizsgálat (a továbbiakban: FÜV) helye és időpontja, előző FÜV minősítés,
1.5.9.
egészségi okból történt leszerelés ténye,
1.5.10. korábbi orvosi alkalmassági vizsgálat helye, időpontja, és eredménye,
1.5.11. benyújtott leletek és okiratok adatai,
1.5.12. a 38. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek esetében az érintett által átadott,
az alapellátást végző honvéd-egészségügyi szolgálat által továbbított gyógykezelési, ellátási adatok,
1.6. a Honvédség egészségügyi szervezeténél folytatott gyógykezelés, ellátás adatai,
1.7. az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben elérhető gyógykezelési, ellátási adatok ellenőrzési célból,
a szükséges mértékben,
1.8. a 38. § (2) bekezdése szerinti adatkezelők által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott
egészségügyi adat,
1.9. a fizikai alkalmasság vizsgálatának eredménye,
1.10. a fizikai állapotfelmérés részletes eredménye,
1.11. az alkalmasság minősítése.
2. A 39. § alkalmazásában:
2.1. személyazonosító adatok – családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely,
tartózkodási hely, Társadalombiztosítási Azonosító Jel –,
2.2. szolgálati viszonnyal összefüggő általános adatok:
2.2.1.
rendfokozat,
2.2.2.
jogviszony jellege,
2.2.3.
alakulat,
2.3. a felülvizsgálati eljárás lefolytatásához, a betegség katonai kötelmekkel való összefüggésének
véleményezéséhez szükséges, szolgálati viszonnyal összefüggő adatok:
2.3.1.
szolgálati beosztás adatai,
2.3.2.
korábbi szolgálati beosztások, korábbi alakulatok,
2.3.3.
állományba vétel időpontja,
2.3.4.
a parancsnoki vélemény részét képező adatok, különösen a beosztással együtt járó fizikai és
pszichikai terhelések, élet- és munkakörülmények, magatartás, ezek változásai,
2.4. a felülvizsgálati, engedélyezési és véleményezési tevékenységhez szükséges egészségi állapotra vonatkozó
adatok:
2.4.1.
a felülvizsgálati, engedélyezési és véleményezési tevékenység alapját képező betegséggel
összefüggő gyógykezelés, ellátás és alkalmassági vizsgálat adatai,
2.4.2.
az alapellátó orvosi vélemény, valamint a gyógyintézeti, szakorvosi, szakértői vélemények,
2.5. Honvédség egészségügyi szervezeténél folytatott gyógykezelés, ellátás adatai,
2.6. az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben elérhető gyógykezelési, ellátási adatok ellenőrzési célból,
a szükséges mértékben,
2.7. a 39. § (2) bekezdése szerinti adatkezelők által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott
egészségügyi adat,
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2.8.
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a felülvizsgáló bizottság döntése:
2.8.1.
diagnózis, annak indokolása,
2.8.2.
az alkalmasság minősítése, a szükséges korlátozások, felmentések,
2.8.3.
a betegség honvédelmi kötelezettséggel, illetve katonai kötelmekkel való összefüggésével
kapcsolatos vélemény,
2.9. az egészségkárosodás mértékéről szóló szakvélemény,
2.10. az alkalmasság minősítése, felülvizsgálati táblázat kivonat.
3. A 42. § alkalmazásában:
3.1. személyazonosító adatok – családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely,
tartózkodási hely, Társadalombiztosítási Azonosító Jel –,
3.2. szolgálati viszonnyal összefüggő általános adatok:
3.2.1.
rendfokozat,
3.2.2.
alakulat,
3.2.3.
szolgálati beosztás,
3.2.4.
szolgálati évek száma,
3.3. családi állapot, gyermek, gyermekek száma,
3.4. legmagasabb iskolai végzettség,
3.5. a Honvéd Testalkati Program megvalósításához szükséges, testalkatra vonatkozó adatok:
3.5.1.
testmagasság,
3.5.2.
testtömeg,
3.5.3.
testzsír-százalék,
3.6. az egészségi állapot nyomon követéséhez szükséges, munkavégzésre, életmódra és egészségi állapotra
vonatkozó adatok:
3.6.1.
fizikai aktivitással kapcsolatos adatok,
3.6.2.
munkaidővel, pihenéssel kapcsolatos adatok,
3.6.3.
táplálkozással kapcsolatos adatok,
3.6.4.
élvezeti szerek fogyasztására vonatkozó adatok,
3.6.5.
általános egészségi állapotra vonatkozó adatok,
3.6.6.
meghatározott betegségekre vonatkozó családi anamnézis,
3.6.7.
korábbi kórházi kezelés időpontja és oka,
3.6.8.
korábbi műtét időpontja és oka,
3.6.9.
rendszeres gyógyszerszedésre vonatkozó adatok,
3.6.10. rendszeres orvosi ellenőrzés ténye és oka,
3.6.11. szűrővizsgálaton való részvételre vonatkozó adatok,
3.6.12. érintett véleménye elképzelt eseményekre, helyzetekre vonatkozóan
4. A 43. § alkalmazásában:
4.1. személyazonosító adatok – családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely,
tartózkodási hely, Társadalombiztosítási Azonosító Jel –,
4.2. szolgálati viszonnyal összefüggő adatok:
4.2.1.
rendfokozat,
4.2.2.
alakulat/munkahely,
4.2.3.
szolgálati beosztás,
4.3. vérmintavételhez szükséges egyéb adatok:
4.3.1.
foglalkozás,
4.3.2.
személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,
4.3.3.
külföldi állampolgár esetében állampolgárság, úti okmány száma, anyanyelv,
4.4. intézkedésre jogosult elöljáró neve, rendfokozata, beosztása,
4.5. vizsgálat elrendelésének oka,
4.6. vizsgálatot végző személy neve, rendfokozata, beosztása,
4.7. a vizsgálatra kötelezett nyilatkozata,
4.8. az érintett által átadott, a vizsgálat eredményét befolyásoló adatok:
4.8.1.
táplálkozással kapcsolatos adatok,
4.8.2.
élvezeti szerek fogyasztására vonatkozó adatok,
4.8.3.
kábítószer fogyasztásra vonatkozó adatok,
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4.8.4.
gyógyszerszedésre vonatkozó adatok,
4.8.5.
meglévő betegségre vonatkozó adatok,
4.9. a 43. § (2) bekezdése szerinti adatkezelők által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott
egészségügyi adat,
4.10. a vizsgálat eredménye.
5. A 44. § alkalmazásában:
5.1. személyazonosító adatok – családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely,
tartózkodási hely, Társadalombiztosítási Azonosító Jel –,
5.2. rendfokozat,
5.3. munkahely/szervezet,
5.4. speciális igényjogosultság alapját képező pozíció, tisztség, munkakör/beosztás,
5.5. igényjogosultság típusa,
5.6. jogviszony jellege,
5.7. igényjogosultság megállapítására alkalmas igazolvány/igazolás száma, érvényessége,
5.8. hozzátartozó saját jogú igényjogosult neve és szolgálatteljesítési helye.
6. A 45. § alkalmazásában:
6.1. személyazonosító adatok – családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely,
tartózkodási hely, Társadalombiztosítási Azonosító Jel –,
6.2. szolgálati viszonnyal összefüggő adatok:
6.2.1.
rendfokozat,
6.2.2.
jogviszony jellege,
6.2.3.
alakulat,
6.2.4.
szolgálati beosztás adatai,
6.2.5.
külföldi szolgálatteljesítés adatai,
6.3. gyógykezelésre, ellátásra vonatkozó adatok.

15. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
A személyügyi nyilvántartásban kezelt személyes adatok
1. Személyi adatok:
1.1. családi és utónév, születési név,
1.2. arcképmás, saját kezű aláírás minta,
1.3. születési hely, idő,
1.4. anyja születési neve,
1.5. személyi azonosító,
1.6. lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, telefonszáma, vezetékes és mobiltelefonszáma, elektronikus
elérhetősége,
1.7. nem, családi állapot,
1.8. adóazonosító jel, Társadalombiztosítási Azonosító Jel, állampolgárság,
1.9. személyazonosító igazolvány okmányazonosítója, érvényességi ideje, útlevél száma, érvényességi ideje,
lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
1.10. értesítendő személy neve, kapcsolat fajtája, címe, vezetékes és mobiltelefonszáma, elektronikus elérhetősége,
1.11. az önéletrajz adatai, beleértve a készségeket és kompetenciákat,
2. a hozzátartozók adatai:
2.1. házastárs, élettárs neve, születési neve, lakóhelye, tartózkodási helye, levelezési címe, adóazonosító jele,
Társadalombiztosítási Azonosító Jele, születési hely, ideje, neme, állampolgársága, anyja születési neve,
2.2. gyermek, gyermekek neve, születési neve, lakcíme, levelezési címe, adóazonosító jele, Társadalombiztosítási
Azonosító Jele, születési helye, ideje, neme, állampolgársága, anyja születési neve,
2.3. eltartottak száma, az eltartás kezdete,
3. iskolai végzettségre, szakképzettségre, egyéb képesítésre, tanfolyami végzettségre, tudományos fokozatra
vonatkozó adatok, azokat igazoló okiratok másolatai:
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valamennyi iskolai végzettség,
szakképzettség, szakképzettségek,
iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett képesítés, képesítések, tanfolyami végzettségek,
tudományos fokozatok,
3.4. meghatározott beosztás betöltésére jogosító okirat, okiratok adatai,
3.5. idegennyelv-ismeret, bizonyítványok, tanúsítványok adatai,
3.6. gépjárművezetői engedélyre, gépkezelői jogosítványra vonatkozó adatok,
a korábbi foglalkoztatási, alkalmazási, biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatok:
4.1. munkahely,
4.2. munkakör, feladatkör
4.3. besorolás,
4.4. jogviszony kezdetének dátuma,
4.5. jogviszony megszüntetésének, megszűnésének módja, dátuma,
4.6. teljesített hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos és hadköteles katonai szolgálatra vonatkozó adatok,
a szolgálati beosztásra vonatkozó adatok:
5.1. a honvédelmi szervezet megnevezése,
5.2. a szolgálati viszony jellege, állománycsoport,
5.3. rendszeresített rendfokozat, eltérítés,
5.4. előírt iskolai végzettség,
5.5. a beosztás, pozíció megnevezése, munkaköri azonosító kód,
5.6. előmeneteli rend típusa, a szolgálatteljesítés szerinti helyőrség,
5.7. besorolási osztály, besorolási kategória, foglalkoztatás mértéke, típusa,
5.8. Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere száma,
5.9. funkciócsoport, alcsoport,
5.10. a személy számára biztosított szolgálati fegyver típusa, száma,
az alkalmazási feltételek adatai:
6.1. a büntetlen előélet igazolása és a szolgálati viszony létesítését kizáró ok fennállásának megállapítása céljából
a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány,
6.2. egészségi alkalmasságra vonatkozó adatok,
6.3. fizikai, pszichikai állapotra vonatkozó adatok,
6.4. megváltozott munkaképesség csökkenésre vonatkozó adatok,
6.5. a KNBSZ esetén a kifogástalan életvitel ellenőrzésével kapcsolatos adatok,
a szolgálat teljesítésének adatai:
7.1. a szolgálati viszony jellege, állománycsoport,
7.2. a szolgálati viszony kezdete, kinevezés ideje,
7.3. a szolgálati viszonyra és a szolgálati időre vonatkozó adatok,
7.4. Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere száma, szakmai számok,
7.5. elért rendfokozat, rendfokozatok,
7.6. a szolgálat során elért címek,
7.7. betöltött beosztás, beosztások, szolgálatteljesítés szerinti helyőrségek,
7.8. helyettesítési megbízások,
7.9. a fegyveres szervek tanintézeteiben folytatott tanulmányok,
7.10. szolgálati besorolás, fegyvernem, szakcsapat, szolgálati ág,
7.11. át- és továbbképzés, továbbképzések,
7.12. tanulmányi szerződések,
7.13. vezénylések, kitüntetések, egyéb elismerések,
7.14. minősítésekre, teljesítményértékelésekre vonatkozó adatok,
7.15. külföldi szolgálatteljesítésekre vonatkozó adatok, NATO-menetparancs adatai,
7.16. tervezett és tényleges szabadságolási adatok, speciális jelenlétek és távollétek,
7.17. sebesülések, harci cselekményben való részvételre, és annak során tanúsított kiemelkedő helytállásra,
valamint sebesülésre vonatkozó adatok,
7.18. a szolgálati viszony meghosszabbítása,
7.19. a szolgálati viszony megszűnésének jellege, oka, ideje,
7.20. a személy számára a Honvédség által biztosított igazolványokra vonatkozó adatok,
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8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

7.21. szolgálatteljesítési idő,
7.22. a 22. melléklet adatai közül az érintett családi és utóneve, honvéd esetében rendfokozat, születési hely,
idő, anyja születési neve, beosztása, munkaköre, lakóhelye, az elkövetett fegyelemsértés megnevezése,
a kiszabott fenyítés,
mozgósításra vonatkozó adatok,
a szolgálatteljesítési kötelezettséggel nem járó távollétek adatai:
9.1. a szolgálatteljesítés alóli mentesítés,
9.2. illetmény nélküli szabadság,
9.3. a szolgálati viszony szünetelése,
illetményre, végkielégítésre, visszailleszkedési támogatásra, jubileumi jutalomra, juttatásokra, költségtérítésekre,
kedvezményekre és támogatásokra vonatkozó adatok,
összeférhetetlenségre vonatkozó adatok:
11.1. közeli hozzátartozóval engedélyezett alá-fölérendeltségi, elszámolási, ellenőrzési kapcsolat,
11.2. engedélyezett, más kereső foglalkozás,
11.3. a bejelentéshez kötött egyéb, szolgálati viszonyon kívüli tevékenységre vonatkozó adatok,
a nemzetbiztonsági ellenőrzésre vonatkozó adatok,
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos adatok,
szomatometriai adatok,
a kártérítéssel kapcsolatos adatok:
15.1. a kártérítési eljárást elrendelő, felfüggesztő, megszüntető szerv megnevezése, határozat száma és kelte,
15.2. a jogerős határozatban megállapított tényállás rövid leírása,
15.3. a kártérítési kötelezettség mértéke, a teljesítésre vonatkozó adatok,
a lőfegyver-megszerzési és tartási engedély megszerzésének ténye és a megszerzés időpontja, a fegyverviselésre és
fegyvertartásra vonatkozó adatok,
az önkéntes tartalékos katona munkáltatójának adatai, a munkavállaló jogviszonyára, munkakörére, előírt
munkarendjére – heti munkaóra – vonatkozó adatok, a munkáltató által kijelölt kapcsolattartó adatai,
az önkéntes tartalékos katona szolgálathalasztásával kapcsolatos adatok:
18.1. szolgálathalasztási kérelem benyújtásának időpontja,
18.2. szolgálathalasztási kérelem tárgya,
18.3. kérelemmel kapcsolatos döntés – engedélyezés, elutasítás –,
18.4. szolgálathalasztás időtartama – kezdete, vége –,
18.5. szolgálathalasztás oka,
a nyugellátásra, szolgálati járandóságra és a társadalombiztosítási jogosultságra vonatkozó adatok – nyugdíj,
nyugellátás típusa, nyugdíjazás kezdete, nyugdíjas törzsszám, nyugdíj összege, szüneteltetési adatok –,
vércsoportja és RH-faktora,
személyügyi törzsszám,
fokozati vizsgára, vizsgahalasztásra vonatkozó adatok,
minősítő vizsgára vonatkozó adatok.

16. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
A pénzügyi nyilvántartásban kezelt személyes adatok
1. A 15. melléklet 1., 2., 5., 6., 7., 9., 10., 15., 17., 19., 21. pontja szerinti adatok,
2. a Honvédség által alkalmazott pénzügyi azonosító szám,
3. albérleti díj, lízingdíj kifizetésével kapcsolatos adatok:
3.1. bérbe, lízingbe adó neve, lakcíme, adószáma,
3.2. bérleti, lízingdíj összege, a bérelt, lízingelt ingatlan címe,
4. járandóságok, juttatások, deviza költségtérítések folyósításával kapcsolatos adatok:
4.1. bankszámla tulajdonos neve, lakcíme, adóazonosító jele és Társadalombiztosítási Azonosító Jele,
4.2. bankszámlát vezető bank neve, SWIFT kódja,
4.3. bankszámla száma IBAN számmal,
4.4. a járandóság, juttatás, költségtérítés összege,
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5. személyi jövedelemadó kedvezményekkel kapcsolatos adatok:
5.1. befizetett tagdíjak és kiegészítések,
5.2. adókedvezményre jogosító adatok;
6. személyi állomány illetményét terhelő levonásokkal kapcsolatos adatok:
6.1. levonást elrendelő szerv neve, elrendelő okmány száma és kelte, tartalma,
6.2. a levonás jogcíme és összege, a jogosult neve, lakcíme és bankszámlaszáma,
6.3. a tartozás jogcímenkénti összege és a teljesítésre vonatkozó adatok;
7. béren kívüli juttatásokra vonatkozó adatok:
7.1. a béren kívüli juttatás felhasználására jogosító korlátozott rendeltetésű fizetési számla száma,
7.2. érvényes jogcímekre átutalt összegek adatai,
8. devizahiteles – gyűjtőszámlahitelre vonatkozó adatok,
9. önkéntes és kölcsönös nyugdíjpénztári adatok – pénztár neve, címe, adószáma, pénzforgalmi-jelzőszáma, tagsági
azonosító, tagsági jogviszony kezdete –,
10. a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara részére történő tagdíjátvállalás adatai: a tagság ténye, a hozzájárulás
mértéke és összege, a tagság kezdetének és végének dátuma.

17. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
A személyügyi központ részére átadásra kerülő adatok
Az állomány tagjára vonatkozó adatok:
1.
családi és utóneve, valamint születési neve,
2.
születési helye, ideje,
3.
lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, e-mail-címe,
4.
valamennyi iskolai végzettsége,
5.
képző intézmény megnevezése, kar, szak megjelölésével,
6.
képzés időtartama, végzés időpontja,
7.
szakképzettségei,
8.
iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítései,
9.
tudományos fokozata,
10.
idegen nyelv ismerete, szintje, típusa,
11.
közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga és közigazgatási versenyvizsga, valamint közigazgatási
tanulmányok szakirányú szakképzettség, kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség
megszerzésének időpontja, oklevél száma, egyenértékűként elismert vizsga megszerzésének időpontja,
oklevél száma, vagy a vizsgák alóli mentesség oka,
12.
egyéb tanfolyami végzettségek,
13.
a jelenlegi munkáltató megnevezése, tevékenységi területe,
14.
a korábbi munkáltatók megnevezése, tevékenységi területe, valamint az ott jogviszonyban töltött
időtartamok,
15.
szakmai tapasztalat,
16.
beosztás,
17.
besorolási kategória,
18.
feladatkör/munkakör megnevezése, célja,
19.
feladatkörhöz/munkakörhöz tartozó főbb feladatok,
20.
a megszűnés módja,
21.
a Hjt. 46. § (1) bekezdés r) vagy s) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezés időpontja, időtartama,
22.
a teljesítményértékelés eredménye,
23.
a Hjt. 49. § alapján szolgálati feladatra vezénylés időtartama,
24.
szolgálati viszonyának időtartama,
25.
illetménye.
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18. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
Az alapnyilvántartás adatköre
1. Az egészségügyi katona és az egészségügyi honvédelmi alkalmazott
1.1. neve, születési neve,
1.2. születési helye, ideje,
1.3. anyja neve, születési neve,
1.4. állampolgársága,
1.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele, adóazonosító jele,
1.6. lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
1.7. családi állapota,
1.8. gyermekeinek születési ideje,
1.9. egyéb eltartottjainak száma, az eltartás kezdete,
1.10. legmagasabb iskolai végzettsége, több végzettség esetén valamennyi,
1.11. szakképzettsége,
1.12. iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése, valamint meghatározott munkakör
betöltésére jogosító okiratok adatai,
1.13. tudományos fokozata,
1.14. idegennyelv-ismerete,
1.15. korábbi jogviszonyaiban töltött időtartamainak megnevezése,
1.16. korábbi munkahelyeinek megnevezése,
1.17. korábbi jogviszonya megszűnésének módja, időpontja,
1.18. Hjt. szerinti szolgálati viszonyának vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyának kezdete,
1.19. bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítványának száma, kelte,
1.20. jubileumi jutalmának és a végkielégítésének mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok,
1.21. foglalkoztatójának neve, székhelye, statisztikai számjele, e szervnél a jogviszony kezdete, ha Hjt. szerinti
szolgálati viszonyban vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban áll,
1.22. jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, Foglalkozások Egységes Osztályozási
Rendszere száma, ha Hjt. szerinti szolgálati viszonyban vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban áll,
1.23. címadományozása, jutalmazása, kitüntetése adatai,
1.24. teljesítményértékelésének vagy minősítésének időpontja és tartalma,
1.25. személyi juttatásai,
1.26. munkából való távollétének jogcíme és időtartama, ha Hjt. szerinti szolgálati viszonyban vagy honvédelmi
alkalmazotti jogviszonyban áll,
1.27. honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál történő foglalkoztatása megszűnésének időpontja, módja,
ha Hjt. szerinti szolgálati viszonyban vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban áll,
1.28. – ha honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál történő foglalkoztatása megszűnésével együtt jár a szolgálati
viszonyának, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyának a megszűnése, – szolgálati viszonya, honvédelmi
alkalmazotti jogviszonya megszűnésének időpontja, módja, a végkielégítés adatai, ha Hjt. szerinti szolgálati
viszonyban vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban áll,
1.29. munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai, ha Hjt. szerinti szolgálati viszonyban vagy
honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban áll.

19. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
A szolgálaton kívüliek nyilvántartásában kezelt személyes adatok
1.
2.

A 15. melléklet 1., 3., 5., 10. és 14. pontja szerinti adatok,
a 22. melléklet 2–8. pontja szerinti adatok.
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20. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
A honvédelmi egészségkárosodási ellátással összefüggésben kezelt személyes adatok
1. Személyi adatok:
1.1. születési családi név és utónév, családinév és utónév,
1.2. arcképmás, saját kezű aláírás minta,
1.3. születési idő, hely,
1.4. anyja születési családi és utóneve, utónevei,
1.5. személyi azonosító,
1.6. lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, telefonszám, elektronikus elérhetőség,
1.7. adóazonosító jel, Társadalombiztosítási Azonosító Jel,
1.8. a személyazonosító okmány száma, érvényességi ideje,
2. szolgálati viszony alatti beosztásokkal, a szolgálati idővel, a távolléti díjjal kapcsolatos adatok,
3. szolgálati kötelmekkel összefüggő balesettel, betegséggel kapcsolatos adatok,
4. az ellátás megállapításával összefüggő egészségügyi adatok,
5. a nyugellátásra és a társadalombiztosítási jogosultságra vonatkozó adatok:
5.1. a társadalombiztosítási jogosultságot igazoló adatok,
5.2. a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultság időbeli és összegszerű adatai,
6. az ellátással összefüggő foglalkozási adatok:
6.1. foglalkoztató neve, címe, adószáma,
6.2. munkabér vagy illetmény,
6.3. munkaidő mértéke,
7. az elhalálozás ideje,
8. a visszaköveteléssel érintett közeli hozzátartozók neve és lakcíme,
9. a honvédelmi egészségkárosodási ellátás folyósítási adatai,
10. a honvédelmi egészségkárosodási ellátása való jogosultságot kizáró vagy megszüntető okokra vonatkozó adatok.

21. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
Az érdekvédelmi nyilvántartásban kezelt személyes adatok
1. Személyi adatok:
1.1. születési családi név és utónév, családi név és utónév,
1.2. arcképmás, saját kezű aláírás minta,
1.3. születési idő, hely,
1.4. anyja születési családi és utóneve, utónevei,
1.5. személyi azonosító,
1.6. lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, telefonszám, elektronikus elérhetőség,
1.7. értesítendő személy lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, elektronikus elérhetősége,
1.8. adóazonosító jel, Társadalombiztosítási Azonosító Jel,
1.9. a személyazonosító igazolvány száma, érvényességi ideje, útlevél száma, érvényességi ideje, lakcímet igazoló
hatósági igazolvány száma,
1.10. állampolgárság,
1.11. családi állapot, kezdete,
1.12. neme,
1.13. bankszámla száma,
1.14. születési ország,
2. a hozzátartozók következő adatai:
2.1. házastárs, élettárs neve, születési neve, lakóhelye, tartózkodási helye, levelezési címe, elektronikus
elérhetősége, telefonszáma, adóazonosító jele, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, születési helye, ideje,
neme, anyja születési neve, állampolgársága,
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gyermekek neve, születési neve, lakóhelye, tartózkodási helye, levelezési címe, elektronikus elérhetősége,
adóazonosító jele, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, születési helye, ideje, neme, anyja születési neve,
2.3. eltartottak neve, születési neve, lakóhelye, tartózkodási helye, levelezési címe, elektronikus elérhetősége,
adóazonosító jele, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, születési helye, ideje, neme, anyja születési neve,
az eltartás kezdete,
iskolai végzettséggel kapcsolatos adatok (iskolai végzettségre, szakképzettségre, tudományos fokozatra vonatkozó
adatok, azokat igazoló okiratok másolatai),
a korábbi foglalkoztatási – alkalmazási, biztosítási – jogviszonyra, jogviszonyokra vonatkozó adatok:
4.1. munkahely,
4.2. munkakör,
4.3. besorolás,
4.4. jogviszony kezdetének dátuma,
4.5. jogviszony megszüntetésének, megszűnésének módja, dátuma,
4.6. teljesített hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos és hadköteles katonai szolgálatra vonatkozó adatok,
szolgálati viszony alatti beosztásokkal kapcsolatos adatok:
5.1. a honvédségi szervezet megnevezése,
5.2. a szolgálati viszony jellege, állománycsoport,
5.3. rendszeresített rendfokozat,
5.4. a beosztás, pozíció megnevezése,
5.5. a szolgálatteljesítés szerinti helyőrség,
5.6. foglalkoztatás mértéke, típusa,
a szolgálat teljesítésének adatai:
6.1. a szolgálati viszony jellege, állománycsoport,
6.2. a szolgálati viszony kezdete, kinevezés ideje,
6.3. a szolgálati viszonyra és a szolgálati időre vonatkozó adatok,
6.4. elért rendfokozat, rendfokozatok,
6.5. a szolgálat során elért címek,
6.6. betöltött beosztás, beosztások, szolgálatteljesítés szerinti helyőrségek,
6.7. helyettesítési megbízások,
6.8. a fegyveres szervek tanintézeteiben folytatott tanulmányok,
6.9. szolgálati besorolás, fegyvernem, szakcsapat, szolgálati ág,
6.10. vezénylések,
6.11. kitüntetések, egyéb elismerések,
6.12. minősítésekre vonatkozó adatok,
6.13. külföldi szolgálatteljesítésekre vonatkozó adatok,
6.14. sebesülések, harci cselekményben való részvételre, és annak során tanúsított kiemelkedő helytállásra,
valamint sebesülésre vonatkozó adatok,
6.15. a szolgálati viszony megszűnésének jellege, oka, ideje,
6.16. nyugdíjazási adatok,
6.17. a személy számára a Honvédség által biztosított igazolványokra vonatkozó adatok,
6.18. a 22. melléklet adatai közül az érintett családi és utóneve, honvéd esetében rendfokozat, születési hely,
idő, anyja születési neve, beosztása, munkaköre, lakóhelye, az elkövetett fegyelemsértés megnevezése,
a kiszabott fenyítés,
érdekvédelem adatcsoportjai:
7.1.
elismerések,
7.2. kegyeleti gondoskodás adatai,
7.3. sírgondozás, karbantartás,
7.4. látogatás,
7.5. segélyezésre vonatkozó adatok,
7.6. rekreációra vonatkozó adatok,
7.7. érdekvédelmi törzsszám,
7.8. nyugdíjas otthon adatai,
7.9. kiegészítő egyenruha ellátás adatai,
7.10. szolgálati lakásra vonatkozó jogosultság,
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7.11. egyenruha viselési jogosultság,
7.12. rehabilitált státusz adatai,
7.13. szolgálati kötelmekkel összefüggő balesettel kapcsolatos adatok,
önkéntes tartalékos rendszer adatcsoportjai:
8.1.
munkáltató adatai,
8.2. külföldi szolgálattal kapcsolatos adatok,
8.3. munkáltatói kompenzáció,
8.4. szolgálati viszony létesítésével kapcsolatos adatok,
8.5. teljesített katonai, sorkatonai szolgálat adatai,
az ellátásra, a juttatásokra, a kedvezményekre és támogatásokra vonatkozó adatok,
a nyugellátásra és a társadalombiztosítási jogosultságra vonatkozó adatok:
10.1. a társadalombiztosítási jogosultságot igazoló adatok,
10.2. a társadalombiztosítási ellátások adatai,
10.3. a nyugellátásra, szolgálati járandóságra vonatkozó adatok – nyugdíj, nyugellátás típusa, nyugdíjazás kezdete,
nyugdíjas törzsszám, nyugdíj összege, szüneteltetési adatok –,
a szociális és kegyeleti gondoskodás adatai:
11.1. a nyugállományba helyezés ideje, jogcíme,
11.2. a nyugdíjfolyósítási törzsszám,
11.3. egyenruha viselésének és a rendfokozat használatának joga,
11.4. a szociális ellátások és a kedvezményes üdültetés igénybevételéhez szükséges adatok,
11.5. az elhalálozás ideje, oka,
11.6. a haláleset minősítése,
11.7. a temetés helye, ideje,
11.8. a hozzátartozók neve és címe, szociális ellátáshoz szükséges adatai,
11.9. költségviselő adatai,
11.10. a kegyeleti költségtérítés adatai,
11.11. a segélyezés adatai,
11.12. a járadékfizetés adatai.

22. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
A fegyelmi szakterület nyilvántartásban és a fegyelmi információs rendszerben kezelt személyes
adatok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Az érintett családi és utóneve, honvéd esetén rendfokozata,
születési helye, ideje,
anyja születési neve,
beosztása, munkaköre,
lakóhelye,
a fegyelmi, szabálysértési, büntető-, méltatlansági eljárás alapjául szolgáló ok keletkezésének ideje és
körülményei,
károkozás esetén a kár összege, megállapításának módja,
a bizonyítékok, így különösen a tanúvallomás, a szakértői nyilatkozat, a szemléről készült jegyzőkönyv,
a szakmai kivizsgálásról készített jelentés,
az érintett felelőssége mértékének alapjául szolgáló illetménye,
minősítésekre, teljesítményértékelésekre vonatkozó adatok,
azok a tények, amelyek a felelősség elbírálásához szükségesek, így különösen a vagyoni viszonyokat, a családi
és szociális, illetve az egyéb méltányolható körülményeket érintő adatok,
az érintett személyes meghallgatása során előadott lényeges, így különösen a tényállásra, a felelősségére
vonatkozó, valamint az enyhítő és súlyosbító körülményeket tartalmazó nyilatkozata,
az érintett felelőssége fennállásának vagy annak hiányának megállapítása,
a kiszabott fenyítés, büntetés,
dicséretek és fenyítések lapja és parancsnoki jellemzés.
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23. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
Kártérítési nyilvántartásban kezelt személyes adatok
1. Az érintett:
1.1. családi és utóneve, honvéd esetén rendfokozata,
1.2. születési hely, idő,
1.3. anyja születési neve,
1.4. beosztása, munkaköre,
1.5. lakóhelye,
1.6. értesítési adatai,
2. a keletkezett kárra vonatkozó adatok:
2.1. a kár keletkezésének ideje és körülményei,
2.2. a kár összege, megállapításának módja,
3. a kártérítési eljárásra vonatkozó adatok:
3.1. a személyi állomány tagja által okozott károk elbírálására irányuló eljárás esetén:
3.1.1.
a bizonyítékok, így különösen a tanúvallomás, a szakértői nyilatkozat, a szemléről készült
jegyzőkönyv, a fegyelmi, szabálysértési vagy a büntetőeljárás során hozott határozat, a szakmai
kivizsgálásról készített jelentés,
3.1.2.
az érintett kártérítési felelőssége mértékének alapjául szolgáló illetménye,
3.1.3.
azok a tények, amelyek a felelősség elbírálásához, illetve a kártérítés mérsékléséről vagy
mellőzéséről való döntéshez szükségesek, így különösen a vagyoni viszonyok, a családi és szociális,
illetve az egyéb méltányolható körülmények,
3.1.4.
az érintett személyes meghallgatása során előadott lényeges, így különösen a kárfelelősségre,
valamint a kártérítés mértékének elismerésére vagy vitatására vonatkozó körülményeket tartalmazó
nyilatkozata,
3.1.5.
kártérítési felelősség fennállásának vagy annak hiányának megállapítása,
3.1.6.
kártérítésre kötelezés esetén a kiszabott kártérítés,
3.1.7.
a kártérítésre kötelezés vagy mellőzés megállapítása, vagy az eljárás megszüntetése,
3.1.8.
a kár természetben történő megtérítésére kötelezés esetén annak részletes feltételei és értéke,
3.1.9.
esetlegesen a kártérítés mérséklésére vonatkozó döntés,
3.1.10. esetlegesen a kártérítés részletekben történő megfizetéséről szóló döntés, továbbá a részletfizetés
időtartama, valamint a törlesztő részletek összegszerű meghatározása,
3.2. Honvédséggel szemben kárigényt előterjesztő érintett:
3.2.1.
jövedelmére, vagyoni-, családi helyzetére vonatkozó adatok,
3.2.2.
bankszámlaszáma,
3.2.3.
adóazonosító jele, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, nyugdíjas törzsszáma,
3.2.4.
egészségügyi adatai, dokumentumai,
3.2.5.
vonatkozásában készített környezettanulmány, rendőrségi, bírósági, egyéb hatósági határozat,
jegyzőkönyv,
3.2.6.
által benyújtott egyéb iratok.

24. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
A lakhatási támogatásokkal kapcsolatban kezelt személyes adatok
1. Személyes adatok:
1.1. születési családi és utónév,
1.2. házassági, családi és utónév,
1.3. születési hely, idő,
1.4. anyja születési és családi neve,
1.5. személyi azonosító,
1.6. adóazonosító jel, állampolgárság,
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személyazonosító igazolvány okmányazonosítója, érvényességi ideje, lakcímet igazoló hatósági igazolvány
száma, érvényességi ideje,
1.8. nem, családi állapot,
1.9. személyügyi törzsszám,
1.10. szolgálati igazolvány szám,
1.11. bankszámlaszám, számlavezető bank neve,
1.12. saját kezű aláírás,
lakóhely és kapcsolattartási adatok, a lakóingatlanok tulajdoni viszonyaira vonatkozó adatok:
2.1. lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, értesítendő személy neve, kapcsolat fajtája, címe, vezetékes és
mobiltelefonszámai, elektronikus elérhetősége,
2.2. korábbi lakóhely, tartózkodási hely,
2.3. a lakóhelyen és a tartózkodási helyen, korábbi lakóhelyen és a tartózkodási helyen a lakáshasználat jogcíme,
a lakóhely és tartózkodási hely tulajdoni jellege és tulajdonviszonyai, továbbá bármely lakóingatlanban lévő
tulajdoni részesedés, a szerzés jogcíme,
2.4. lakóhely és tartózkodási hely szobaszáma, alapterülete, komfortfokozata, műszaki állapota, helyrajzi száma,
hozzátartozók adatai:
3.1. hozzátartozó neve, születési neve, lakóhelye, tartózkodási helye, levelezési címe, adóazonosító jele, születési
hely, ideje, neme, állampolgársága, anyja születési neve,
3.2. hozzátartozó lakóhelyén és a tartózkodási helyén a lakáshasználat jogcíme, a lakóhely és tartózkodási hely
tulajdoni jellege és tulajdonviszonyai,
3.3. hozzátartozói kapcsolatot igazoló okiratok, így különösen házassági anyagkönyvi kivonat, élettársi,
bejegyzett élettársi kapcsolatot igazoló okirat, születési és halálra vonatkozó anyakönyvi kivonat,
3.4. eltartottak száma, az eltartás kezdete, valamint az ezzel összefüggő támogatásokra vonatkozó adatok,
a szolgálati adatok:
4.1. jogviszony megnevezése, katona esetében a rendfokozat,
4.2. a szolgálati viszony kezdete, kinevezés ideje, a szolgálati viszonyra és a szolgálati időre vonatkozó adatok,
4.3. az állományilletékes honvédelmi szerv megnevezése, a szolgálati hely neve,
4.4. állománytábla szerinti besorolási, fizetési osztály és kategória,
személygépkocsi-tároló helyiség vagy állóhely ügyintézésével összefüggő adatok:
5.1. gépjárműre vonatkozó adatok közül a forgalmi engedélyben rögzített adattartalom,
5.2. gépjármű kölcsönvétele, használatba vétele esetén a kölcsönadó, a használatba adó személyes adatai,
5.3. személygépkocsi-tároló helyiség/állóhely ellenőrzése esetén a helyiségben vagy állóhelyen álló gépjárműről
és egyéb ingóságokról készült fényképfelvételek,
a lakhatási támogatással összefüggő sajátos – különleges vagy külső – adatok:
6.1. a lakásigénylés egészségügyi vagy műszaki indokait alátámasztó orvosi vagy műszaki, illetve egyéb hatósági
igazolások,
6.2. terhesség megállapítására vonatkozó orvosi igazolás,
6.3. a támogatással érintett – így különösen vásárolt, épített, pénzintézeti kölcsönnel érintett, bérelt,
lízingelt ingatlan címe és adatai – a tulajdonos szerződésben szereplő személyes adatai, alapterülete,
komfortfokozata, fűtése, típusa, fekvése, szerkezete –,
6.4. bérbe, lízingbe adó neve, lakcíme, bankszámlaszáma, hitelintézet neve, adóazonosító jele,
6.5. a támogatott lakás megszerzésére irányuló szerződések, különösen adásvételi, építési, bérleti, lízing
szerződés adatai, továbbá tanúinak személyes adatai,
6.6. a fizetett bérleti, lízingdíj összege,
6.7. a támogatással érintett lakás vételára, vásárlási költsége, az arra felvett pénzintézeti lakáskölcsön összege,
a pénzintézeti lakáskölcsönt nyújtó pénzintézet címe, a lakáskölcsön szerződés szerződéses tanúi,
6.8. a lakás üzemeltetésével fenntartásával összefüggő adatok és költségek, ideértve a beruházási, felújítási,
korszerűsítési, akadálymentesítési, bővítési, karbahelyezési adatokat, a beruházást elvégző szerződéses
partner adatai az önkormányzat által kiszabott közterheket is,
6.9. lakhatási támogatás nyújtására irányuló megállapodás esetében az adóstárs és a kezes személyes adatai,
6.10. a megállapodás alapján nyújtott lakhatási támogatás futamideje alatt elhunyt támogatott örökösének
személyes adatai,
6.11. az élettársi életközösség igazolására készített magánokirat tanúinak személyes adatai, vagy az élettársi
életközösség igazolására készült, közjegyző, vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiraton a készítő ügyvéd, vagy
közjegyző adatai, különösen neve, kamarai azonosító száma,
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6.12. helyőrségi szállón hozzátartozónak nem minősülő személy számára kérelmezett vendégéjszaka esetén
a vendég adatai – vendég neve, bérlővel fennálló kapcsolat, születési hely, év, hó, nap, anyja neve – és
a vendégfogadás ideje, a vendégéjszakák száma,
6.13. HM-rendelkezésű lakás ellenőrzése során a meghallgatott bérlő, továbbá jogcím nélküli lakáshasználó, illetve
önkényes lakásfoglaló személyes adatai, nyilatkozata, a lakásról készült fényképfelvételek, a meghallgatott
tanúk neve, személyes adatai, nyilatkozatai,
6.14. HM-rendelkezésű garzonlakás és helyőrségi hálószoba, férőhely) ellenőrzése során a garzonlakásról és
a szállószobáról, férőhelyről készült fényképfelvételek, a meghallgatott bérlő és tanúk személyes adatai,
nyilatkozatai,
6.15. a támogatás megszerzése érdekében elidegenített ingatlan címe és adatai – a szerződő felek és a tanúk
személyes adatai –,
7. a lakhatási támogatás igénylésének indoklásában szerepeltetett adatok:
7.1. a munkáltatói támogatás igénylése szükségességének igénylő által megjelölt egyéb indokai,
7.2. az állományilletékes honvédelmi szerv parancsnoka támogatás nyújtására vonatkozó döntési javaslatának
indokai,
7.3. az igénylő szolgálati helye szerint illetékes helyőrségi – Budapesten az illetékes keretgazda – lakásbizottság
támogatás nyújtására vonatkozó döntési javaslatának indokai.

25. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
A rekreációs szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvántartásban kezelt személyes adatok
1. A 76. § (2) bekezdése alkalmazásában:
1.1. az igénylő adatai:
1.1.1.
családi és utóneve,
1.1.2.
születési neve,
1.1.3.
anyja születési neve,
1.1.4.
születési hely, év, hónap, nap,
1.1.5.
adóazonosító szám,
1.1.6.
rendfokozata,
1.1.7.
szolgálati-, munkahelye, igényjogosultságának ténye, kategóriája,
1.1.8.
lakcíme, e-mail-cím, telefonszám,
1.1.9.
személyazonosításra alkalmas igazolvány okmányazonosítója,
1.1.10. családi állapota, különösen a házassági anyakönyvi kivonat adatai, élettársi kapcsolat ténye,
különösen az élettársi nyilatkozat adatai,
1.2. az igénylő családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának adatai:
1.2.1.
családi és utóneve,
1.2.2.
születési neve,
1.2.3.
anyja születési neve,
1.2.4.
születési év, hónap, nap,
1.2.5.
adóazonosító szám,
1.2.6.
rendfokozata,
1.2.7.
szolgálati-, munkahelye, igényjogosultságának ténye, kategóriája, iskolalátogatás ténye,
1.2.8.
lakcíme, nagykorú személy esetén e-mail-címe,
1.2.9.
rokonsági foka,
1.2.10. személyazonosításra alkalmas igazolvány okmányazonosítója,
1.3. egészségi állapotra vonatkozó adatok:
1.3.1.
az igénylő vagy családtagjának betegsége,
1.3.2.
családtag halála – különösen orvosi igazolás, ambuláns lap, kórházi zárójelentés, halotti anyakönyvi
kivonat adatai –.
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2. A 76. § (3) bekezdése alkalmazásában:
2.1. az igénylő adatai:
2.1.1.
családi és utóneve,
2.1.2.
születési neve,
2.1.3.
anyja születési neve,
2.1.4.
születési hely, év, hónap, nap,
2.1.5.
adóazonosító szám,
2.1.6.
rendfokozata,
2.1.7.
szolgálati-, munkahelye, igényjogosultságának ténye, kategóriája,
2.1.8.
lakcíme, e-mail-cím, telefonszám,
2.1.9.
családi állapota – különösen a házassági anyakönyvi kivonat adatai –, élettársi kapcsolat ténye
– különösen az élettársi nyilatkozat adatai –,
2.2. az igénylő családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának adatai:
2.2.1.
családi és utóneve;
2.2.2.
születési neve;
2.2.3.
anyja születési neve;
2.2.4.
születési év, hónap, nap;
2.2.5.
adóazonosító jele;
2.2.6.
rendfokozata;
2.2.7.
szolgálati-, munkahelye, igényjogosultságának ténye, kategóriája, iskolalátogatás ténye;
2.2.8.
lakcíme, nagykorú személy esetén e-mail-címe;
2.2.9.
rokonsági foka;
2.3. egészségi állapotra vonatkozó adatok:
2.3.1.
igénylő vagy családtagjának betegsége,
2.3.2.
családtag halála – különösen orvosi igazolás, ambuláns lap, kórházi zárójelentés, halotti anyakönyvi
kivonat adatai –.
3. A 76. § (4) bekezdése alkalmazásában:
3.1. az igénylő adatai:
3.1.1.
családi és utóneve,
3.1.2.
születési neve,
3.1.3.
anyja születési neve,
3.1.4.
születési hely, év, hónap, nap,
3.1.5.
adóazonosító jele,
3.1.6.
rendfokozata,
3.1.7.
szolgálati-, munkahelye, igényjogosultságának ténye, kategóriája,
3.1.8.
lakcíme, e-mail-cím, telefonszám,
3.1.9.
személyazonosításra alkalmas igazolvány okmányazonosítója,
3.1.10. családi állapota – különösen a házassági anyakönyvi kivonat adatai –, élettársi kapcsolat ténye –
különösen az élettársi nyilatkozat adatai –,
3.2. az igénylő családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának adatai:
3.2.1.
családi és utóneve,
3.2.2.
születési neve,
3.2.3.
anyja születési neve,
3.2.4.
születési év, hónap, nap,
3.2.5.
adóazonosító jele,
3.2.6.
rendfokozata,
3.2.7.
szolgálati-, munkahelye, igényjogosultságának ténye, kategóriája, iskolalátogatás ténye,
3.2.8.
lakcíme, nagykorú személy esetén e-mail-címe,
3.2.9.
rokonsági foka,
3.2.10. személyazonosításra alkalmas igazolvány okmányazonosítója,
3.3. egészségi állapotra vonatkozó adatok:
3.3.1.
igénylő vagy családtagjának betegsége,
3.3.2.
családtag halála – különösen orvosi igazolás, ambuláns lap, kórházi zárójelentés, halotti anyakönyvi
kivonat adatai –,
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3.4.
3.5.

3.3.3.
mozgáskorlátozottság,
3.3.4.
speciális étkezési igény – különösen cukorbetegségre, ételallergiára vonatkozó adatok –,
térítésidíj-kedvezmények megállapításához szükséges adatok: térítési kód,
lakókocsi, lakóautó, illetve tulajdonosának, üzemben tartójának azonosító adatai, különösen a forgalmi
engedély adatai.

26. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
A rehabilitációs nyilvántartásban kezelt személyes adatok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Születési családi és utónév, házassági, családi és utónév,
rendfokozat,
születési idő, hely,
anyja születési családi és utóneve, utónevei,
lakóhely,
állampolgárság,
iskolai végzettség,
elhalálozás ideje, helye,
végső nyughely,
a rendfokozati rehabilitációt kezdeményező személy/szervezet,
rehabilitációs határozat száma, a rehabilitációs intézkedések,
katonai szolgálatra vonatkozó adatok,
szabadságvesztésre vonatkozó adatok,
hadifogságra vonatkozó adatok,
elismerések,
rendfokozat-történet.

27. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez
A honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelés adatköre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Születési családi és utónév,
házassági, családi és utónév,
anya születési családi és utónevei,
születési hely,
születési idő,
jogviszony megnevezése, katona esetében a rendfokozat és a rendfokozatba helyezés ideje is, hatósági és
ellenőri, katonai rendész vagy belföldi katonai futárigazolvány esetén a jogosultság kezdete,
arckép,
saját kezű aláírás,
a nyugállomány tagja és a szolgálati járandóságra jogosult esetében az egyenruha-viseléssel összefüggő
rendelkezés,
személyi azonosító,
az igazolvány egyedi azonosítója és érvényességi ideje,
az igazolvány vagy személyi igazolójegy kiállításának dátuma,
az igazolvány vagy személyi igazolójegy igénylésének és bevonásának oka, az igazolvány vagy személyi
igazolójegy elvesztéséről, eltulajdonításáról, megrongálódásáról vagy megsemmisüléséről, valamint
az elveszett, eltulajdonított igazolvány megtalálásáról szóló jegyzőkönyv adatai,
a külszolgálatra tervezett állomány szolgálatteljesítésének kezdő és befejező dátuma.
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2022. évi XXII. törvény
a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról*
I. FEJEZET
A TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK
1. Értelmező rendelkezések
1. §

(1) E törvény alkalmazásában
1.
adatváltozás-bejelentési szolgáltatás: az ügyfél adataiban bekövetkezett változás bejelentésének
adatváltozás-kezelési szolgáltató általi továbbítása a csatlakozott szolgáltató felé;
2.
adatváltozás-kezelési szolgáltatás: az ügyfelek és a csatlakozott szolgáltatók között az adatváltozáskezelési szolgáltató által biztosított olyan szolgáltatás, amely adatváltozás-bejelentési szolgáltatásból és
felhasználóváltozás-bejelentési szolgáltatásból áll;
3.
csatlakozott szolgáltató: az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz szerződéssel csatlakozott
a)
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerinti elektronikus hírközlési szolgáltató,
b)
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 3. § r) pontja szerinti távhőszolgáltató,
c)
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti villamosenergia-kereskedő és
egyetemes szolgáltató,
d)
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti földgázkereskedő és egyetemes szolgáltató,
e)
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti víziközmű-szolgáltató;
4.
felhasználóváltozás-bejelentési szolgáltatás: az ügyfél személyében bekövetkezett változás bejelentésének
adatváltozás-kezelési szolgáltató általi továbbítása a csatlakozott szolgáltató felé;
5.
haláleseti kapcsolattartó: az ügyfél által megjelölt természetes személy, akivel a 3. pont b)–e) alpontja szerinti
csatlakozott szolgáltató az ügyfél halála esetén az adatváltozás-kezelési szolgáltató értesítése alapján
felveheti a kapcsolatot;
6.
harmadik fél szolgáltató: a csatlakozott szolgáltatótól szervezetileg független szervezet, amellyel
a csatlakozott szolgáltató szerződést köt a csatlakozott szolgáltató saját szolgáltatási tevékenységéhez
kapcsolódó vagy jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenység folyamatos vagy rendszeres elvégzésére,
amelynek során adatkezelés vagy adatfeldolgozás valósul meg; így különösen harmadik fél szolgáltató
a csatlakozott szolgáltató mint számlakibocsátó számára megbízás alapján, illetve képviselőként számlákat
kibocsátó, a számlakibocsátó számláit a számlabefogadók részére a számlakibocsátóval történt megállapodás
alapján rendelkezésre bocsátó, a számlák elektronikus befizetését biztosító, a kiegyenlítésre nem került
számlák követeléskezelési feladatait ellátó, továbbá a csatlakozott szolgáltató számára ügyfélszolgálati
tevékenységet ellátó harmadik fél;
7.
ügyfél elérhetőségi adatai: az ügyfél levelezési címe, telefonszáma, e-mail-címe.
(2) A 6–8. alcím alkalmazásában ügyfél: az az adatváltozás-kezelési szolgáltatásra regisztrált természetes személy, aki
a)
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerinti előfizető,
b)
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti felhasználó vagy díjfizető,
c)
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti felhasználó vagy fizető,
d)
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti felhasználó vagy fizető,
e)
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti felhasználó,
f)
a harmadik fél szolgáltató lakossági ügyfele.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el.
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2. A járási (fővárosi kerületi) hivatal működésével összefüggő rendelkezések
2. §

(1) Amennyiben jogszabály olyan közigazgatási hatósági eljárásért határoz meg igazgatási szolgáltatási díjat,
amely a járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) hatáskörébe tartozik, úgy a járási
hivatal eljárásáért a jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj – ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik – a fővárosi és vármegyei kormányhivatal bevételét képezi, és azt a közigazgatás-szervezésért felelős
miniszternek (a továbbiakban: miniszter) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében
meghatározott módon kell megfizetni.
(2) Ha jogszabály olyan közigazgatási hatósági eljárásért határoz meg igazgatási szolgáltatási díjat, amely eljárásban
a járási hivatal jogszabályban meghatározottak szerint közreműködő hatóságként jár el, és a kérelem a járási
hivatalhoz kerül benyújtásra, úgy a jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat a miniszternek
az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott módon kell megfizetni.
(3) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, ha valamely bejelentésnek a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz
történő megtételéhez jogszabály joghatást fűz, ideértve valamely jogosultság egyidejű gyakorolhatóságát,
a joghatás a kormányablaknál történő bejelentéssel beáll, a bejelentés alapján gyakorolható jogosultság
a kormányablaknál történő bejelentést követően azonnal gyakorolható.
(4) A Kormány által rendeletben meghatározott hatósági nyilvántartások tekintetében az ügyfél jogosult a rá vonatkozó
adatok megváltozását a kormányablakban bejelenteni. A kormányablak a változásbejelentést továbbítja a hatósági
nyilvántartást vezető hatósághoz.
(5) Ha a kérelmet a kormányablaknál terjesztették elő, és az eljárásra a járási hivatalnak nincs hatásköre vagy nem
illetékes, a kérelmet öt napon belül továbbítja a döntés meghozatalára hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatósághoz. Jogszabály a kérelem továbbítására rövidebb határidőt is meghatározhat. A konzuli tisztviselő
eljárásában a kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtását követő első diplomáciai futárpostával
kell továbbítani.

3. A fővárosi és vármegyei kormányhivatal adatkezelésével összefüggő rendelkezések
3. §

(1) Ha a fővárosi és vármegyei kormányhivatal jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörében olyan
közigazgatási hatósági eljárásban jár el, amely alapján döntését más szerv által vezetett nyilvántartásban rögzíti,
e döntésével összefüggő adattartalom tekintetében – a nyilvántartás vonatkozásában – adatkezelőnek minősül.
(2) Ha a fővárosi és vármegyei kormányhivatal törvény alapján valamely, személyes adatokat tartalmazó nyilvántartás
tekintetében adatkezelői jogokkal rendelkezik, e nyilvántartások adattartalmát – törvény eltérő rendelkezése
hiányában – nem kapcsolhatja össze, a törvényben meghatározott céltól eltérő céllal nem használhatja fel, illetve
nem továbbíthatja.

4. §

(1) A fővárosi és vármegyei kormányhivatal a természetes személy ügyfelek tekintetében belső technikai azonosítót
alkalmaz, amely
a)
sem az ügyintéző, sem az ügyfél által nem megismerhető, az informatikai rendszerből továbbításra nem
kerül,
b)
semmilyen módon nem származtatható az ügyfél valamely azonosítójából, és
c)
a természetes személyhez rendelése a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és
az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban: Szaz. tv.) szerinti titkosított
kapcsolati kódokkal történik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti belső technikai azonosító alkalmazásának célja a fővárosi és vármegyei kormányhivatal
működéséhez szükséges egységes, közös informatikai támogatási szolgáltatásoknál a különböző személyhez
rendelt azonosítók jogosulatlan összevonásának kizárása.

4. Egyedi eljárásrend alkalmazhatósága a fővárosi és vármegyei kormányhivatal eljárásaiban
5. §

(1) A fővárosi és vármegyei kormányhivatal jogosult a részére benyújtott papír alapú iratokról az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.)
rendelkezései szerint hiteles elektronikus másolat készítésére, és az eljárás hiteles másolatra alapozott lefolytatására.
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(2) Ha a fővárosi és vármegyei kormányhivatal elektronikus dokumentumban (különösen elektronikus űrlapon)
készíti el az eljárás valamely dokumentumát, és az ügyfél annak kinyomtatott példányát hitelesíti, akkor az eljárás
az ügyintéző által hitelesített elektronikus dokumentum felhasználásával lefolytatható.
(3) Ha az ügyféllel a kapcsolattartás papír alapon történik, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal az érintett
hiteles elektronikus dokumentumról az Eüsztv. szerinti hiteles papír alapú másolatot készít vagy az arra kijelölt
szolgáltatóval készíttet és az ügyfelet erről értesíti.
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ügyfél által aláírt papír alapú dokumentumot a fővárosi és vármegyei kormányhivatal
a)
az iratkezelési szabályzata szerint őrzi és jogvita esetén bemutathatóságát biztosítja, vagy
b)
megőrzési és bemutatási kötelezettséggel visszaadja az ügyfélnek vagy a képviseletében eljáró személynek.
(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti eljárás alkalmazása esetén az ügyfél az általa bemutatott papír alapú irat
megőrzésére, és felszólításra annak bemutatására köteles. A miniszteri rendeletben meghatározott megőrzési
kötelezettségről és a megőrzési időről az ügyfelet tájékoztatni kell.
(6) A (4) bekezdés b) pontja alkalmazható
a)
az ügyfél által átadott közokiratnak minősülő iratra,
b)
a miniszteri rendeletben ebbe az eljárási körbe sorolt iratra.

5. Aláírásminta-alapú dokumentum-hitelesítés
6. §

(1) A fővárosi és vármegyei kormányhivatal ügyfélszolgálatain, a járási (fővárosi kerületi) hivatal kormányablakaiban,
illetve a települési ügysegédnél az elektronikus dokumentumok ügyfél általi hitelesítésére az aláírás képi,
dinamikai és íráserősségi adatainak elektronikus felvételezésére képes hitelesítő eszköz (a továbbiakban: aláírópad)
rendszeresíthető.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eszköz rendszeresítése esetén a Kormány által rendeletben kijelölt fővárosi és vármegyei
kormányhivatal az aláírás képi, dinamikai és íráserősségi adatait tartalmazó kormányhivatali aláírásmintanyilvántartást (a továbbiakban: kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartás) vezet.
(3) A kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartás a Szaz. tv. szerinti összerendelési nyilvántartással, annak szabályai
szerinti kapcsolati kóddal rendelhető a természetes személyhez, az aláírásminta kiértékeléshez szükséges adatokon
túl egyéb személyes adatot nem tartalmazhat.
(4) A Kormány rendeletben meghatározhatja azon ügytípusokat, amelyek – a (6) és (8) bekezdés kivételével – aláírópad
útján és a kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásban található aláírásmintával való egyezés esetén vehetők
igénybe.
(5) Az aláírópadon történő aláírásnál csak a mintával való egyezés ellenőrizhető. A kormányhivatal a vizsgálat
eredményéről tanúsított, zárt rendszer által kiállított, a dokumentumazonosítót is tartalmazó elektronikus igazolást
állít ki, amelyet a dokumentumhoz kell csatolni, továbbá a dokumentummal elválaszthatatlan formában össze
kell rendelni azon kézi aláírásra visszavezethető, megfelelő módon titkosított adatokat, amelyek lehetővé teszik
az aláírás igazságügyi írásszakértői felhasználását kézeredet-azonosítási eljárásban. Az aláírópadon történő aláírások
megfelelnek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt
elvárásoknak.
(6) Az ügyfél visszautasíthatja az aláírásának a kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásba való felvételét és az aláírásegyezőség vizsgálatát. Visszautasítás esetén az elektronikus dokumentum hitelesítésére az aláírópad használatával
kerül sor.
(7) A kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartás kizárólag az aláírások egyezőségének ellenőrzése céljából,
az (5) bekezdésben meghatározottak szerint használható fel, a kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásból
adattovábbítást – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem lehet teljesíteni.
(8) Nincs helye az aláírópad használatának, ha az ügyfél az ügyet az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézési ponton
vagy az Eüsztv. szerinti videotechnológiás kapcsolattal történő ügyintézéssel kívánja intézni.
(9) A Kormány összehangolt védelmi tevékenység elrendelése esetén rendeletében előírhatja, hogy a fővárosi és
vármegyei kormányhivatal ügyfélszolgálatai, a járási (fővárosi kerületi) hivatal kormányablakai, illetve a települési
ügysegéd az e törvény, illetve a végrehajtására kiadott rendelet szerinti aláírópad, illetve kormányhivatali
aláírásminta-nyilvántartásban található aláírásminta használatával intézhető ügytípusok tekintetében
– ha az ügyintézés feltételei nem állnak fenn – aláírópad, illetve kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásban
található aláírásminta mellőzésével is eljárhat.
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7. §

(1) A kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartás tartalmazza az ügyfél
a)
aláírásának képi megjelenését (a továbbiakban: aláírásminta),
b)
aláírási stílusának megfelelő egyedi adatokat,
c)
a Szaz. tv. szerinti titkosított kapcsolati kódját,
d)
aláírásmintája bejegyzésének, módosításának helyét és időpontját,
e)
aláírásmintája érvényességi idejét, zárolásának okát és időpontját,
f)
aláírásmintájához tartozó belső egyedi technikai azonosítót,
g)
aláírásmintája aktív vagy inaktív (történeti vagy törölt) adat státuszát.
(2) A kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartás az (1) bekezdés a), b) és d)–g) pontja szerinti adatok tekintetében
közhiteles nyilvántartásnak minősül.

8. §

(1) Ha kormányrendelet alapján valamely ügyben aláírópad útján és a kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásban
található aláírásmintával való egyezés esetén lehet eljárni, a természetes személy helyett eljáró törvényes vagy
meghatalmazotti képviselő is csak – képviseleti jogának igazolása mellett – aláírópad útján és a kormányhivatali
aláírásminta-nyilvántartásban található aláírásmintával való egyezés esetén járhat el.
(2) A kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásba vétel iránti kérelem, az aláírásminta módosítása, valamint
a nyilvántartásból való törlése iránti kérelem személyesen terjeszthető elő a kormányablakban.
(3) A kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásba ügyfélként a korlátozottan cselekvőképes kiskorú aláírásmintája
is felvételre kerülhet a kiskorú törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulásával. A cselekvőképességében
részlegesen korlátozott személy aláírásmintája is felvételre kerülhet a kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásba,
amennyiben erre vonatkozó ügycsoport tekintetében a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta.
(4) Az ügyfél – az (5) bekezdés szerinti érvényességi időn belül – bármikor kérheti, hogy a kormányhivatali aláírásmintanyilvántartásba korábban rögzített aláírásminták helyett új aláírásminták kerüljenek felvételre.
(5) Az ügyfél aláírásmintája a felvételtől számított öt évig érvényes és azt a kormányhivatal az ügyfelek jogai és jogos
érdekeinek védelme érdekében, valamint hatósági, polgári jogi, illetve büntetőeljárásban való felhasználás és
bizonyítási eljárás lefolytatása céljából a felvételtől számított tíz évig kezeli, ezt követően az aláírásmintát az ügyfélre
vonatkozó 7. § szerinti adatokkal együtt törli a kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásból.
(6) A kormányhivatal az aláírásminta (5) bekezdés szerinti lejáratával – az aláírásminta megújításának hiányában –
az aláírásmintát zárolja. Az aláírásminta lejártát megelőző hat, három, illetve egy hónappal a kormányhivatal
elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet az aláírásminta megújításának lehetőségéről, a zárolás időpontjáról és
arról, hogy a zárolást követően az aláírásminta ügyintézésre nem használható.

9. §

(1) A regisztrációs, valamint a dokumentumhitelesítési rendszer az informatikai rendszerrel és az aláírásminta
felvételével, valamint a meglévő aláírásokkal való összevetésével kapcsolatos eseményeket – az üzemmenet
folytonossága, az adatvesztés elkerülése, valamint az elektronikus információbiztonság érdekében – folyamatosan
naplózza. A naplózott adatállománynak az eljárás teljes folyamatát át kell fognia, és alkalmasnak kell lennie
az eljárással kapcsolatos minden esemény rekonstruálására a valós helyzetek megítéléséhez szükséges mértékben.
(2) A naplózott adatállomány tartalmazza
a)
az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
b)
az adatkezelési művelet jogalapját, célját és indokát,
c)
az adatkezelési művelet elvégzésének pontos dátumát és időpontját,
d)
az adatkezelési műveletet végrehajtó hatóság és személy vagy elektronikus információs rendszer nevét és
felhasználói azonosító adatát és a tevékenységét leíró adatokat,
e)
a megőrzési időre vonatkozó adatokat,
f)
az egyéb, az adatkezelési művelettel összefüggő leíró és technikai adatokat, így a naplózott esemény
követhetőségéhez, rekonstruálásához szükséges adatokat.
(3) A naplózott adatállományt a személyes adatokkal végzett valamennyi műveletről, az adatkezelési esemény
megtörténtével egyidejűleg kell képezni és azt pontos és megmásíthatatlan időadattal kell ellátni. A nyilvántartási
rendszer, valamint a nyilvántartás szolgáltatásait támogató alkalmazások alkalmazásüzemeltetési, illetve
a hálózati- és rendszer-üzemeltetési működési eseményeire vonatkozó információk gyűjtése nem része a naplózott
adatállománynak.
(4) A naplózott adatállomány minden bejegyzését védeni kell a módosítástól és a jogosulatlan hozzáféréstől. A naplót
úgy kell kezelni, hogy kizárható legyen a napló megsemmisítése, a napló bejegyzéseinek törlése, módosítása,
a bejegyzések sorrendjének bármilyen módon történő megváltoztatása.
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(5) A kormányhivatal gondoskodik a naplóadatok folyamatos értékeléséről és ellenőrzéséről.
(6) A kormányhivatal a (2) bekezdés szerint naplózott adatokat a keletkezéstől számított tíz évig kezeli. A megőrzési
idő leteltét követően az adatokat haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha az adott adatállomány tekintetében már
megkezdett ellenőrzési eljárása a naplóbejegyzés további kezelését indokolja. Ha az ellenőrzési eljárás érdekében
az adatállomány törlésére az ellenőrzés lefolytatása érdekében nem került sor, akkor a törlést az eljárás lezárultát
követően kell végrehajtani.
(7) A naplózott adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági követelmények
érvényesítése, büntetőeljárás lefolytatása céljából, törvényben meghatározott felderítési, nemzetbiztonsági védelmi
és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési célból ismerhetőek meg
és használhatóak fel.
10. §

(1) A kormányhivatal a kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásban, valamint az egyes aláírásokhoz kapcsolódó
titkosított adatelemekben kezelt személyes adatot a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró
a)
bíróságnak az előtte folyamatban lévő eljárásban részt vevő személyekre vonatkozó tényállítások
helytállóságának, továbbá a bemutatott okirat adattartalma valódiságának ellenőrzése, valamint
büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetés és intézkedés végrehajtása céljából,
b)
nyomozó hatóságnak bűncselekmények megelőzése, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetés
és intézkedés végrehajtása céljából,
c)
ügyészségnek közérdekvédelmi és törvényességi felügyeleti feladatainak ellátása, valamint
a bűncselekmények megelőzése, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetés és intézkedés
végrehajtása céljából,
d)
nemzetbiztonsági szolgálatnak felderítési, nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési,
továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési célból,
e)
a rendőrségről szóló törvény szerinti terrorizmust elhárító szervnek a hatáskörébe tartozó bűncselekmények
megelőzése, felderítése, illetve megszakítása, továbbá elhárítási, információszerzési, valamint
személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatai ellátása céljából, valamint
f)
a rendőrségről szóló törvény szerinti belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnek
a hatáskörébe tartozó bűncselekmények megelőzése, felderítése céljából
erre irányuló megkeresés alapján adja át.
(2) A kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásban kezelt adatok esetében – az 5–9. §-ban nem szabályozott kérdések
tekintetében – az Eüsztv. 36. és 37. §-ának adatkezelésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

6. Adatváltozás-kezelési szolgáltatás
11. §

(1) A Kormány által rendeletben kijelölt szerv adatváltozás-kezelési szolgáltatóként ellátja az adatváltozás-kezelési
szolgáltatással összefüggő e törvényben vagy e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben
meghatározott feladatokat és az adatváltozás-kezelési szolgáltatás útján történő adattovábbítási szolgáltatásokat.
(2) Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részeként az adatváltozás-kezelési szolgáltató biztosítja
a)
az adatváltozás-bejelentési szolgáltatás,
b)
a felhasználóváltozás-bejelentési szolgáltatás
igénybevételét.

12. §

(1) Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás ügyfél általi igénybevételének feltétele
a)
az Eüsztv. szerinti, a Kormány által kötelezően biztosított valamely elektronikus azonosítási szolgáltatás
igénybevétele, és e szolgáltatáshoz kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatáshoz kapcsolódó tárhely,
és
b)
az adatváltozás-kezelési szolgáltatónál történő regisztráció
ba)
elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján vagy
bb)
a kormányablakban, személyesen.
(2) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató e szolgáltatás tekintetében az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézést biztosító
szervnek minősül, amely az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti regisztráció, valamint az adatváltozás-kezelési
szolgáltatás igénybevétele céljára elektronikus felületet biztosít.
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(3) Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás csatlakozott szolgáltató általi igénybevételének előfeltétele
a)
az adatváltozás-kezelési szolgáltatónál történő regisztráció elektronikus kapcsolattartás útján és
b)
az adatváltozás-kezelési szolgáltató általános szerződési feltételeinek elfogadása.
(4) A Kormány rendeletben a (3) bekezdésben foglaltakon túl, további csatlakozási feltételeket határozhat meg.
(5) A csatlakozott szolgáltató az adatváltozás-kezelési szolgáltatás adatszolgáltatási kötelezettségének teljes időtartama
alatt köteles biztosítani az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz történő csatlakozás követelményeinek teljesítését.
(6) A csatlakozott szolgáltató és a harmadik fél szolgáltató az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz térítésmentesen
csatlakozhat és azt térítésmentesen veheti igénybe.
(7) A csatlakozott szolgáltató az adatváltozás-kezelési szolgáltatás keretében átvett adatoknak – amennyiben
az adatváltozás-kezelési szolgáltatás keretében szolgáltatott adatokat a csatlakozott szolgáltató kezeli – saját
nyilvántartásában való átvezetéséről, továbbá az ügyfél szerződéskötéssel vagy -módosítással összefüggő
teendőiről az adatváltozás-kezelési szolgáltató közreműködése nélkül, közvetlenül értesíti az ügyfelet.
(8) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a 15. § (2) bekezdése és a 16. § (2) bekezdése szerinti adatokat
a)
az adatváltozás-bejelentési értesítésnek vagy a felhasználóváltozási értesítésnek a csatlakozott
szolgáltatóhoz történő továbbítását követő 15. munkanapig, illetve
b)
a 15. § (4) bekezdése szerinti ellenőrzés alapján az ügyfél rendelkezésének időközbeni visszavonása esetén
az erről való értesülésig
kezeli.
(9) Ha az adatváltozás-kezelési szolgáltató által továbbított adatok alapján
a)
az ügyfélnek a csatlakozott szolgáltató általi azonosítása bármely okból akadályba ütközik, erről
a csatlakozott szolgáltató a sikertelen azonosítást követő 5 munkanapon belül értesíti az adatváltozáskezelési szolgáltatót, amely tájékoztatja,
b)
az átvett adatoknak a csatlakozott szolgáltató nyilvántartásában történő átvezetése bármely okból akadályba
ütközik, erről a csatlakozott szolgáltató a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül, közvetlenül értesíti
az ügyfelet.
13. §

(1) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a szolgáltatás biztosítása, az adatváltozás-kezelési szolgáltatás ügyfél
azonosítása, valamint az adatváltozás-kezelési szolgáltatás útján történő adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése
és biztosítása céljából egységes törzsadat-nyilvántartást vezet.
(2) A törzsadat-nyilvántartás tartalmazza
a)
az ügyfél
aa)
természetes személyazonosító adatait és lakcímét,
ab)
személyazonosító igazolványa okmányazonosítóját, valamint a személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványa okmányazonosítóját,
ac)
elérhetőségi adatait,
ad)
által megjelölt, az ügyféllel szerződéses kapcsolatban álló csatlakozott szolgáltatók megnevezését,
b)
a csatlakozott szolgáltató, illetve harmadik fél szolgáltató
ba)
elnevezését,
bb)
székhelyét,
bc)
biztonságos kézbesítési szolgáltatási címét,
bd)
jogelőd szolgáltatóinak megnevezését,
be)
adószámát,
c)
az adatváltozás-kezelési szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott egyéb szerződéses adatait.
(3) A törzsadat-nyilvántartás az ügyfél rendelkezése szerint tartalmazhatja az ügyfél
a)
csatlakozott szolgáltatónál nyilvántartott azonosítóit,
b)
automatizált változásbejelentési szolgáltatásra vonatkozó rendelkezését,
c)
haláleseti kapcsolattartójának természetes személyazonosító adatait, levelezési címét, telefonszámát,
e-mail-címét,
d)
szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb rendelkezéseit.
(4) A törzsadat-nyilvántartás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő ügyfelek (2) bekezdés a) pont aa) és
ab) alpontja szerinti adatait a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból veszi át.
(5) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató az ügyfél törzsadat-nyilvántartásban szereplő (2) és (3) bekezdés szerinti adatait
– a (6) és (7) bekezdés szerinti kivétellel – a regisztrációt követő öt évig tartja nyilván. Az öt év lejártát megelőző
egy hónappal, egy héttel, valamint egy nappal az adatváltozás-kezelési szolgáltató elektronikus úton tájékoztatja
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(6)
(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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az ügyfelet a regisztráció megújításának lehetőségéről, és arról, hogy az adatváltozás-kezelési szolgáltatás
a regisztrációt követő öt év elteltét követően a regisztráció megújításának hiányában nem vehető igénybe.
Az adatváltozás-kezelési szolgáltató az ügyfél elhalálozása esetén az ügyfél regisztrációját és a törzsadatnyilvántartásban szereplő adatait törli.
Az ügyfél a regisztrációját elektronikus azonosítást követően, elektronikus kapcsolattartás útján vagy
kormányablakban személyesen bármikor visszavonhatja. A regisztráció visszavonásakor az adatváltozás-kezelési
szolgáltató törli az ügyfél adatait a nyilvántartásból.
A csatlakozott szolgáltató a csatlakozási szerződését az adatváltozás-kezelési szolgáltatónál elektronikus
kapcsolattartás útján felmondhatja. A csatlakozott szolgáltató törlésére a felmondás adatváltozás-kezelési
szolgáltatóhoz érkezését követő harmadik hónap utolsó napjával kerülhet sor. A csatlakozott szolgáltató törléséről
az adatváltozás-kezelési szolgáltató elektronikus úton, a törlést megelőzően egy hónappal, egy héttel, valamint
a törléssel egyidejűleg tájékoztatja azon ügyfeleket, akik – az adatváltozás-kezelési szolgáltató nyilvántartásában
kezelt adatok alapján – a csatlakozott szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban állnak.
Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a törzsadat-nyilvántartásában kezelt személyes adatokat a törvényben
meghatározott feladatkörében eljáró
a)
bíróságnak az előtte folyamatban lévő eljárásban részt vevő személyekre vonatkozó tényállítások
helytállóságának, továbbá a bemutatott okirat adattartalma valódiságának ellenőrzése, valamint
büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetés és intézkedés végrehajtása céljából,
b)
nyomozó hatóságnak bűncselekmények megelőzése, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetés
és intézkedés végrehajtása céljából,
c)
ügyészségnek közérdekvédelmi és törvényességi felügyeleti feladatainak ellátása, valamint
a bűncselekmények megelőzése, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetés és intézkedés
végrehajtása céljából,
d)
nemzetbiztonsági szolgálatnak felderítési, nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési,
továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési célból,
e)
a rendőrségről szóló törvény szerinti terrorizmust elhárító szervnek a hatáskörébe tartozó bűncselekmények
megelőzése, felderítése, illetve megszakítása, továbbá elhárítási, információszerzési, valamint
személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatai ellátása céljából,
f)
a rendőrségről szóló törvény szerinti belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnek
a hatáskörébe tartozó bűncselekmények megelőzése, felderítése céljából,
g)
a szabálysértési hatóságnak az előtte folyamatban lévő eljárásban részt vevő személyekre vonatkozó
tényállítások helytállóságának, továbbá a bemutatott okirat adattartalma valódiságának ellenőrzése,
valamint szabálysértési eljárás lefolytatása vagy büntetés és intézkedés végrehajtása céljából, valamint
h)
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a személyes adatok védelméhez való jog
érvényesülésének ellenőrzésével és annak elősegítésével összefüggő feladat- és hatáskörének gyakorlása
céljából,
erre irányuló megkeresés alapján adja át.
Ha a csatlakozott szolgáltató saját szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó vagy jogszabály által végezni
rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés vagy adatfeldolgozás valósul meg, nem önállóan végzi,
hanem annak folyamatos vagy rendszeres elvégzésére tőle szervezetileg független harmadik fél szolgáltatóval köt
szerződést, és a (2) bekezdés b) pontja szerint annak adatait az adatváltozás-kezelési szolgáltató rendelkezésére
bocsátja, akkor a csatlakozott szolgáltató az ügyfél adatainak változására vonatkozó bejelentést jogosult a harmadik
fél szolgáltatón keresztül is – biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – fogadni. Ebben az esetben az adatváltozáskezelési szolgáltatáshoz történő csatlakozásból fakadó feladatokat is a harmadik fél szolgáltató látja el, és rá
a csatlakozott szolgáltatóra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a 15. §
(2) bekezdése és a 16. § (2) bekezdése szerinti adatokat az 1. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott ágazati
törvényekben foglalt felhatalmazás alapján egyidejűleg átadja a nyilvántartott harmadik fél szolgáltatónak és
a csatlakozott szolgáltatónak.
Az adatváltozás-kezelési szolgáltató törzsadat-nyilvántartásában kezelt adatok esetében – a 11–16. §-ban nem
szabályozott kérdések tekintetében – az Eüsztv. 36. és 37. §-ának adatkezelésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni
azzal, hogy az adatváltozás-kezelési szolgáltatót e feladata tekintetében szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak kell tekinteni.
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(12) Az ügyfél az adatváltozás-kezelési szolgáltató felé bejelentheti a csatlakozott szolgáltatókkal való kapcsolattartást
szolgáló telefonszám és e-mail-cím változását, valamint a csatlakozott szolgáltatók felé történő képviseletére
vonatkozó jognyilatkozatot csatolhat.
(13) Ha a csatlakozott szolgáltató az Eüsztv. szerint elektronikus ügyintézést biztosító szerv, úgy a (12) bekezdés szerint
bejelentett adatok nem érintik az ügyfélnek a rendelkezési nyilvántartásban tett, az Eüsztv. 15. § (1) bekezdése
szerinti hivatalos elérhetőségére, valamint az Eüsztv. 22. § (1) bekezdés e) pontja szerinti képviseletre vonatkozó
rendelkezését.
14. §

(1) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató az informatikai rendszerével és a nyilvántartásával kapcsolatos eseményeket
– az üzemmenet folytonossága, az adatvesztés elkerülése, az elektronikus információbiztonság, továbbá
adatkezelések jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása érdekében – folyamatosan naplózza.
A naplózott adatállománynak az eljárás teljes folyamatát át kell fognia, és alkalmasnak kell lennie az eljárással
kapcsolatos minden esemény rekonstruálására a valós helyzetek megítéléséhez szükséges mértékben.
(2) A naplózott adatállomány tartalmazza
a)
az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
b)
az adatkezelési művelet jogalapját, célját és indokát,
c)
az adatkezelési művelet elvégzésének pontos dátumát és időpontját,
d)
az adatkezelési műveletet végrehajtó hatóság és személy vagy elektronikus információs rendszer nevét és
felhasználói azonosító adatát és a tevékenységét leíró adatokat,
e)
a megőrzési időre vonatkozó adatokat,
f)
az egyéb, az adatkezelési művelettel összefüggő leíró és technikai adatokat, a naplózott esemény
követhetőségéhez, rekonstruálásához szükséges adatokat.
(3) A naplózott adatállományt a személyes adatokkal végzett valamennyi műveletről, az adatkezelési esemény
megtörténtével egyidejűleg kell képezni és azt pontos és megmásíthatatlan időadattal kell ellátni. A nyilvántartási
rendszer, valamint a nyilvántartás szolgáltatásait támogató alkalmazások alkalmazásüzemeltetési, illetve a hálózatés rendszer-üzemeltetési működési eseményeire vonatkozó információk gyűjtése nem része az e § rendelkezései
szerint naplózott adatállománynak.
(4) A naplózott adatállomány minden bejegyzését védeni kell a módosítástól és a jogosulatlan hozzáféréstől. A naplót
úgy kell kezelni, hogy kizárható legyen a napló megsemmisítése, a napló bejegyzéseinek törlése, módosítása,
a bejegyzések sorrendjének bármilyen módon történő megváltoztatása.
(5) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató gondoskodik a naplóadatok folyamatos értékeléséről és ellenőrzéséről.
(6) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a (2) bekezdés szerint naplózott adatokat a keletkezéstől számított tíz évig
kezeli. A megőrzési idő leteltét követően az adatokat haladéktalanul törli, kivéve, ha az adott adatállomány
tekintetében már megkezdett ellenőrzési eljárása a naplóbejegyzés további kezelését indokolja. Ha az adatállomány
törlésére az ellenőrzés lefolytatása érdekében nem került sor, akkor a törlést az eljárás lezárultát követően kell
végrehajtani.
(7) A (2) bekezdés szerint naplózott adatok kizárólag törvényben meghatározott feladatkörében eljáró
a)
bíróságnak az előtte folyamatban lévő eljárás lefolytatása,
b)
ügyészségnek és nyomozó hatóságnak a büntetőeljárás lefolytatása,
c)
a rendőrségről szóló törvény szerinti belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnek
a hatáskörébe tartozó bűncselekmények megelőzése, felderítése,
d)
egyéb, erre törvény alapján jogosult hatóságnak az előtte folyamatban lévő eljárás tényállásának feltárása
céljából, erre irányuló megkeresés alapján továbbíthatóak.

7. Adatváltozás-bejelentési szolgáltatás
15. §

(1) Az ügyfél kormányablakban, illetve elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján
felhatalmazást adhat az adatváltozás-kezelési szolgáltató mint adatkezelő számára, hogy az elektronikus úton
értesítést küldjön (a továbbiakban: adatváltozási értesítés) a csatlakozott szolgáltató számára az adatváltozás
bejelentéssel érintett (2) bekezdés szerinti adatairól.
(2) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató az adatváltozási értesítésben a csatlakozott szolgáltató részére az ügyfél
rendelkezése alapján automatizáltan vagy eseti felhatalmazása alapján az ügyfél
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a)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

azonosítása céljából továbbítja
aa)
természetes személyazonosító adatait,
ab)
lakcímét,
ac)
csatlakozott szolgáltatónál nyilvántartott azonosítóját,
b)
az adatok változása, illetve újonnan történő bejelentése esetén, a változás átvezetése céljából az a) pontban
meghatározott adatokon túl továbbítja
ba)
az ügyfél személyazonosító igazolványa okmányazonosítóját,
bb)
az ügyfél személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa okmányazonosítóját,
bc)
az ügyfél elérhetőségi adatait,
bd)
az ügyfél elhalálozásának tényét és idejét, valamint ebben az esetben a haláleseti kapcsolattartó
nevét, levelezési címét, telefonszámát, e-mail-címét,
be)
a jogszabályban vagy a csatlakozott szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott további
adatokat és mellékleteket.
Az ügyfél elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján, illetve kormányablakban – az Eüsztv.
szerinti – rendelkezési nyilvántartásban rendelkezést tehet, amely alapján az adatváltozás-kezelési szolgáltató
mint adatkezelő elektronikus úton automatikusan értesítést küld az ügyfél által megjelölt csatlakozott szolgáltató
részére a szolgáltatóra vonatkozó jogszabály szerinti – az ügyfél (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában és
b) pont bd) alpontjában foglalt – kezelt adatairól és azok megváltozásáról (a továbbiakban együtt: automatizált
adatváltozási értesítés).
Az adatváltozás-kezelési szolgáltató az automatizált adatváltozási értesítés továbbítását megelőzően a rendelkezési
nyilvántartásban ellenőrzi a (3) bekezdés szerinti érvényes rendelkezés meglétét. Érvényes rendelkezés hiányában
az automatizált adatváltozási értesítés nem továbbítható a csatlakozott szolgáltató részére. Az adatváltozás-kezelési
szolgáltató egyidejűleg arról is tájékoztatja az ügyfelet, hogy az automatizált adatváltozási értesítés csak érvényes
rendelkezés megtétele esetén továbbítható.
Az adatváltozás-kezelési szolgáltató – a (3) bekezdés szerinti érvényes rendelkezés esetén – arról az ügyfélről,
aki az adatváltozás-bejelentési szolgáltatást igénybe veszi, illetve az igénybevétel törléséről automatikus
adatszolgáltatást teljesít a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervnek.
Az ügyfél rendelkezhet arról, hogy az adatváltozás-kezelési szolgáltató értesítse az általa megjelölt, 1. § (1) bekezdés
3. pont b)–e) alpontja szerinti csatlakozott szolgáltatókat a haláleseti kapcsolattartóról és annak elérhetőségi
adatairól. A rendelkezés kizárólag a haláleseti kapcsolattartó nevének és elérhetőségének megadásával együtt
érvényes.
Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv értesítését követően
tájékoztatja az 1. § (1) bekezdés 3. pont b)–e) alpontja szerinti csatlakozott szolgáltatót a (2) bekezdés b) pont
bd) alpontja szerinti adatokról.
Az ügyfél az adatváltozás-kezelési szolgáltató útján bejelentheti más természetes személy halálát az 1. §
(1) bekezdés 3. pont b)–e) alpontja szerinti csatlakozott szolgáltatók felé, amennyiben az elhunyt személy
tekintetében az ügyfél haláleseti kapcsolattartóként lép fel. Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a halálesetnek
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 19/F. §-ában foglaltak
útján történő ellenőrzését követően továbbítja a bejelentést az 1. § (1) bekezdés 3. pont b)–e) alpontja szerinti
csatlakozott szolgáltatóknak.

8. Felhasználóváltozás-bejelentési szolgáltatás
16. §

(1) Az ügyfél kormányablakban, illetve elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján
felhatalmazást adhat arra, hogy a felhasználó személyében bekövetkezett változásról az adatváltozás-kezelési
szolgáltató mint adatkezelő elektronikus úton értesítést (a továbbiakban: felhasználóváltozási értesítés) küldjön
az 1. § (1) bekezdés 3. pont b)–e) alpontja szerinti csatlakozott szolgáltató számára a felhasználóváltozással érintett
személy (2) bekezdés szerinti adatairól.
(2) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználóváltozási értesítésben az 1. § (1) bekezdés 3. pont b)–e) alpontja
szerinti csatlakozott szolgáltató részére, az ügyfél eseti felhatalmazása alapján
a)
a beküldő ügyfél azonosítása céljából továbbítja
aa)
az ügyfél természetes személyazonosító adatait,
ab)
az ügyfél lakcímét,
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ac)

az előző szerződő az 1. § (1) bekezdés 3. pont b)–e) alpontja szerinti csatlakozott szolgáltatónál
nyilvántartott azonosítóját,
b)
a felhasználóváltozás átvezetése céljából továbbítja – jogszabály rendelkezése alapján, ennek hiányában
az ügyfél választása szerint – az a) pontban meghatározott adatokon túl
ba)
az ügyfél elérhetőségi adatait,
bb)
az előző szerződő a) pont és b) pont ba) alpontja szerinti adatait, ha a beküldő ügyfél nem azonos
az előző szerződővel,
bc)
az új szerződő a) pont aa) és ab) alpontja, valamint b) pont ba) alpontja szerinti adatait, ha a beküldő
ügyfél nem azonos az új szerződővel,
bd)
a számlafizető a) pont és b) pont ba) alpontja szerinti adatait, ha nem a beküldő ügyfél az új
számlafizető, illetve
be)
az ügyfél által megadott, a felhasználóváltozás átvezetéséhez szükséges, jogszabályban vagy
a csatlakozott szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott további adatokat és mellékleteket.
(3) Felhasználóváltozás-bejelentési szolgáltatás során az ügyfél bejelenti a (2) bekezdés szerinti adatokat
az adatváltozás-kezelési szolgáltatóhoz.

9. Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás összehangolt védelmi tevékenység elrendelése esetén
17. §		
A Kormány összehangolt védelmi tevékenység elrendelése esetén rendeletében előírhatja, hogy az adatváltozáskezelési szolgáltató – ha az elektronikus úton történő ügyintézés lehetősége nem áll fenn – az adatváltozás-kezelési
szolgáltatást a következő eltérésekkel biztosítja:
a)
az adatváltozás-bejelentési szolgáltatás, illetve a felhasználóváltozás-bejelentési szolgáltatás csak
kormányablak útján vehető igénybe,
b)
az adatváltozás-kezelési szolgáltató postai úton továbbítja a bejelentést a csatlakozott szolgáltatónak, és
c)
adatváltozás-bejelentési szolgáltatás esetében nem alkalmazható a 15. § (3) és (4) bekezdése.

II. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10. Felhatalmazó rendelkezések
18. §		
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a)
a kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartás vezetésére jogosult kormányhivatal kijelölését,
b)
az aláírásminta felvétele, az aláírások egyezősége vizsgálata, valamint az aláírások eltérése esetén
alkalmazandó részletes szabályokat,
c)
azon ügytípusokat, amelyek aláírópad, illetve kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásban található
aláírásminta használatával intézhetőek,
d)
az adatváltozás-kezelési szolgáltatót,
e)
az adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait és az adatváltozás-kezelési
szolgáltató feladataira vonatkozó szabályokat,
f)
az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz való csatlakozás feltételeit, az adatváltozás-kezelési szolgáltató és
a csatlakozott szolgáltató, valamint a felhasználó közötti jogviszony tartalmi elemeit, továbbá az érintettek
jogait és kötelezettségeit
rendeletben határozza meg.
19. §

(1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a járási hivatal eljárására vonatkozóan az igazgatási szolgáltatási díjjal
kapcsolatos részletes szabályokat az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a)
a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményeket,
b)
a fővárosi és vármegyei kormányhivataloknál az ügyfelek megőrzésében maradó papír alapú iratok körét,
a megőrzés időtartamát
rendeletben határozza meg.
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20. §		
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben a 6. § (9) bekezdése és a 17. § szerinti intézkedéseket
összehangolt védelmi tevékenység elrendelése esetén bevezesse.

11. Hatályba léptető rendelkezések
21. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 28. § 1. pontja 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
A 92–93. § e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
A 178. § 2022. október 1-jén lép hatályba.
Az I. Fejezet, a 10. alcím, a 24. § 1. és 3. pontja, a 15–16. alcím, a 28. § 2. pontja, a 18–34. alcím, a 47. §,
a 36. alcím, az 50. §, a 38–51. alcím, az 53–59. alcím, a 74. §, a 61–77. alcím, a 94. §, a 79–119. alcím, a 140. §
(1) bekezdés 1–4. pontja, a 140. § (1) bekezdés 6. pontja, a 142. § (1)–(2) bekezdése, a 142. § (3) bekezdés
1–3. pontja, a 122–124. alcím, a 147. §, a 126. alcím, a 153. § b) pontja, a 128. alcím, a 157. §, a 130–148. alcím,
a 186. § (1) bekezdés 2. pontja és 4–5. pontja, a 186. § (3) bekezdés 1–2. pontja, a 150–188. alcím, a 191. alcím,
a 193–196. alcím, a 198–200. alcím és a 2–4. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.
(6) A 24. § 2. pontja, a 192. alcím és a 197. alcím 2023. február 1-jén lép hatályba.
(7) A 190. alcím 2023. július 1-jén lép hatályba.

12. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés
22. §

(1) E törvény
1.
44. § (1) bekezdése, 37. alcíme és 1. melléklete az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,
2.
60. § (1) bekezdése az Alaptörvény 23. cikk (1), (2) és (4) bekezdése alapján,
3.
101. alcíme az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján,
4.
106. alcíme az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,
5.
108. alcíme az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján,
6.
131. § (2) bekezdése az Alaptörvény VI. cikk (4) bekezdése alapján,
7.
133. § (1) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,
8.
115. alcíme és 116. alcíme az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján,
9.
139. §-a és 140. § (1) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján,
10.
141. §-a, 142. § (1) bekezdése, 142. § (2) bekezdése és 220. § (4) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk
(3) bekezdése alapján,
11.
142. § (2) bekezdése, 151. § (2) bekezdése és 185. alcíme az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján,
12.
124. alcíme az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,
13.
126. alcíme az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 2. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,
14.
148. alcíme és 186. alcíme az Alaptörvény 23. cikke alapján,
15.
177–179. §-a és 186. § (1) és (2) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és
35. cikk (1) bekezdése alapján,
16.
180. §-a, 182–185. §-a, 186. § (3) bekezdése és 187. §-a az Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdése alapján,
17.
181. §-a az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján,
18.
220. § (2) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján,
19.
232. § (2) bekezdése az Alaptörvény XXXI. cikk (6) bekezdése alapján,
20.
236. § (2) bekezdése az Alaptörvény XXXI. cikk (3)–(5) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
(2) E törvény 133. alcíme az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

13. Az Európai Unió jogának való megfelelés
23. §		
E törvény 92–93. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-ei 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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14. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása
24. §		
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
1.
9. § (5) bekezdésében, 11. § (2) bekezdés h) pontjában, 11/D. § (1) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében,
20. § (2b) bekezdésében, 29. § (1c) és (6) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
29. § (1c) és (6) bekezdésében az „a fővárosi és vármegyei kormányhivatal” szövegrész helyébe
az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg,
3.
35/B. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

15. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
25. §		
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
1.
67. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
73. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 73. § (2) bekezdés c) pontjában, 74. § (5)–(7) bekezdésében,
2. melléklet V. rész 6. sor b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

16. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása
26. §		
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 7. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
(Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy:)
„k) a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus
törvény) hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltató terhére az idegenforgalmi adó-kötelezettség nyilvántartására
a Turizmus törvény szerinti szálláshelykezelő szoftver (a továbbiakban: szálláshelykezelő szoftver) használatán túl
egyéb nyilvántartás-vezetési kötelezettséget nem írhat elő.”
27. §		
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1.
1. § (1) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében és 52. § 58. pontjában a „megyei”
szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
1. § (5) bekezdésében, 8. § (5) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 42/G. § (1) bekezdés a)–d) pontjában,
42/G. § (2) bekezdésében, 42/H. § (2) bekezdésében, 45. §-ában és 52. § 1. pontjában a „megyei” szövegrész
helyébe a „vármegyei” szöveg,
3.
8. § (4) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg,
4.
8. § (5) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében és 42/G. § (2) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe
a „vármegye” szöveg,
5.
42/G. § (2) bekezdésében a „megyék” szövegrész helyébe a „vármegyék” szöveg
lép.

17. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
módosítása
28. §		
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
1.
7. § (4) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében az „(1) bekezdés b) pontjában” szövegrész helyébe
az „(1) bekezdésben” szöveg, valamint az „engedély” szövegrész helyébe az „engedélyek” szöveg,
2.
57/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (2b) bekezdésében, 57/B. § (6) bekezdésében, 57/C. §
(1) bekezdés a) pontjában, valamint 57/C. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei”
szöveg
lép.

18. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása
29. §		
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6. § (1) bekezdés f ) pontjában
a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.
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19. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosítása
30. §		
A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 10/D. § (3) bekezdésében a „megyékre” szövegrész helyébe
a „vármegyékre” szöveg, valamint a „megyénként” szövegrész helyébe a „vármegyénként” szöveg lép.

20. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény módosítása
31. §		
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
1.
39. § (2) bekezdésében, 66. § nyitó szövegrészében, 113. §-ában, valamint 145. § (3) és (5) bekezdésében
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
65. § (1) és (2) bekezdésében az „a megyei” szövegrész helyébe az „a vármegyei” szöveg,
3.
121. § nyitó szövegrészében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

21. Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló
1991. évi XXXIII. törvény módosítása
32. §		
Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény
1.
1. § (4) bekezdésében, 2. § (1) és (5) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 7. §
(1) és (2) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 9. § (1) és (2) bekezdésében, 10. § (5) bekezdésében, 11. §
(1) és (3)–(5) bekezdésében, 12. § (4)–(6) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 15. §-ában,
19. § (1) bekezdésében, 21. § (2) és (4) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében, 24. § (1) és (2) bekezdésében,
25. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 26. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 26. § (1) bekezdés záró
szövegrészében, 26. § (2) bekezdésében, 27. § (3) bekezdésében, 28. § (2) és (4) bekezdésében, 29. §
(1)–(3) bekezdésében, 30. §-ában, 33. § (2) bekezdésében, 34. § (1) és (2) bekezdésében, 40. § (1), (2) és
(4) bekezdésében, 43. § (1), (2) és (5) bekezdésében, 44. § (1) és (2) bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében,
49. §-ában és 50. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
11. § (2) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 31. §-ában, 32. §-ában és 33. § (1) bekezdésében a „megyei”
szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
3.
12. § (2) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg,
4.
22. § (2) bekezdésében az „és megyei” szövegrész helyébe az „és vármegyei” szöveg, valamint a „megyének”
szövegrész helyébe a „vármegyének” szöveg,
5.
41. §-ában az „a megyei” szövegrész helyébe az „a vármegyei” szöveg, valamint a „megyeszékhely” szövegrész
helyébe a „vármegyeszékhely” szöveg
lép.

22. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása
33. §		
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
1.
27. § (2) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
2.
27. § (13) bekezdésében a „megyében” szövegrészek helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.

23. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása
34. §		
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 175/A. §-ában az „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint
a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról
szóló 2010. évi CXXVI. törvény 20/P. §-a” szövegrész helyébe az „a területi közigazgatás működésével kapcsolatos
egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő
módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 11. §-a” szöveg lép.
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24. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
35. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
1.
6. § (1) bekezdés b) pontjában, 6/A. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 6/A. § (2) bekezdés a) és
b) pontjában, 7. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
7. § (1) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

25. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
módosítása
36. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 24/K. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„24/K. § (1) A nyilvántartást kezelő szerv a polgár adatai naprakészen tartása és a szolgáltatásnyújtás biztosítása
céljából az adatváltozás-kezelési szolgáltató részére a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes
kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról
szóló 2022. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Tkmtv.) 13. § (2) bekezdése szerinti törzsadat-nyilvántartásban
szereplő és a Tkmtv. 15. §-a szerinti adatváltozás-bejelentési szolgáltatást igénybe vevő polgár 17. § (2) bekezdés f )
és – az elhalálozás helye kivételével – g) pontja szerinti adatait átadja.
(2) A nyilvántartást kezelő szerv az (1) bekezdés szerinti esetben a Tkmtv. 13. § (2) bekezdése szerinti törzsadatnyilvántartásban szereplő és a Tkmtv. 15. §-a szerinti adatváltozás-bejelentési szolgáltatást igénybe vevő polgár
személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, valamint a személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági
igazolványának okmányazonosítóját átadja az adatváltozás-kezelési szolgáltató részére.”
37. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
1.
6. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. § (2) bekezdésében, 8/A. § nyitó szövegrészében, 21. §
s) pontjában, 30. § (1) bekezdésében és 30. § (2) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe
a „vármegyei” szöveg
lép.

26. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló
1992. évi LXXXIV. törvény módosítása
38. §		
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 10. §
(3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

27. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
39. §		
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
1.
4/A. § (1) bekezdés c) pontjában, 10. § (6) bekezdésében és 60. § (8) bekezdésében a „megyei” szövegrész
helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
88. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 91. § (5) bekezdésében, valamint 92. § (6a) bekezdésében a „megye”
szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

28. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása
40. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
1.
3. § (1a) bekezdés b) pontjában és 5. § (6) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
43/B. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
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29. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása
41. §		
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 13. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a „megyei” szövegrész
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

30. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása
42. §

(1) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény
a)
1/A. § (2) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és vármegyei
kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,
b)
47. § (6) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivataltól (a továbbiakban: kormányhivatal)” szövegrész
helyébe a „kormányhivataltól” szöveg,
c)
55. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 1/A. § (3) bekezdésében a „fővárosi és megyei” szöveg.

31. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása
43. §		
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
1.
1. melléklet 3.3. sorában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
2.
1. melléklet 4.3. sorában a „Megye” szövegrész helyébe a „Vármegye” szöveg
lép.

32. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása
44. §

(1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
1.
4/A. § (1) bekezdésében és 8. § (2)–(4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
8. § (5) bekezdésében és (8) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei”
szöveg,
3.
10. § (1) bekezdésében a „megyék” szövegrész helyébe a „vármegyék” szöveg
lép.
(2) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 78. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei”
szöveg lép.

33. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
45. §

(1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A végrehajtó az (1) bekezdésben megjelölt eljárása során megkeresheti az adósra és vagyonára vonatkozó
adatokat kezelő hatóságokat, szervezeteket, így különösen a rendőrséget, a gépjárműveket nyilvántartó hatóságot,
a személyi adat- és lakcímnyilvántartó szerveket, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi)
hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal), nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet, az egészségbiztosítási szervet,
adóhatóságot, cégbíróságot, pénzforgalmi szolgáltatókat, befektetési szolgáltatókat, ingatlanügyi hatóságot, a vízi
és légi járművek lajstromát, illetve nyilvántartását vezető szerveket, a távközlési szervezeteket, az ingó jelzálogjogi
nyilvántartást (a továbbiakban: zálogjogi nyilvántartás), a vezető és a hitelbiztosítéki nyilvántartást működtető
szervezetet, a közjegyzőket, továbbá a Kart a végrehajtási ügyekről vezetett nyilvántartásba történő betekintés
céljából.”
(2) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
1.
16. § n) pontjában, 23/B. § (1) bekezdés d) pontjában és 33. § (1) bekezdésében a „megyében” szövegrész
helyébe a „vármegyében” szöveg,
2.
33. § (1) és (1a) bekezdésében a „megyén” szövegrész helyébe a „vármegyén” szöveg,
3.
33. § (1) és (3) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
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4.
5.
6.
lép.

45. § (6) bekezdésében, 226. § (5) bekezdésében és 232. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe
a „vármegyei” szöveg,
226. § (5) bekezdésében a „megyében” szövegrészek helyébe a „vármegyében” szöveg,
232. § (4) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg

34. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása
46. §		
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
1.
46. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 48/B. § (1) bekezdésében, 48/C. § (1) bekezdésében és 48/D. §
(4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
46. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
3.
48/D. § (1)–(3) bekezdésében és 48/F. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei”
szöveg
lép.

35. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása
47. §		
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
1.
3. § (3) bekezdés b) pontjában, 8. § (3) bekezdésében, 17. § (4) és (6) bekezdésében, valamint 39. § (4) és
(4b) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
39. § (4a) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
3.
1. számú melléklet 14. pontjában a „(megyét)” szövegrész helyébe a „(vármegyét)” szöveg
lép.

36. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény módosítása
48. §		
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. §
(1) bekezdés c) pontjában, 17. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és a) pontjában, valamint 34. § (2) bekezdésében
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

37. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása
49. §		
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
50. §		
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § i) pont id) alpontjában a „megyei” szövegrész
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

38. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
szóló 1996. évi XX. törvény módosítása
51. §		
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló
1996. évi XX. törvény
1.
3. § g) pontjában és 10/A. § (2) bekezdés n) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
10/A. § (2) bekezdés o) pontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és
megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló
törvény” szövegrész helyébe az „a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint
egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi
XXII. törvény” szöveg,
3.
37. § (1) bekezdés m) pontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi
CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 20/T. §-a” szövegrész helyébe az „a területi közigazgatás működésével
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kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával
összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 15. §-a” szöveg
lép.

39. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása
52. §		
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
1.
5. § f ) pontjában a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg,
2.
5. § i) pontjában, 11. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontjában és 11. § (1) bekezdés c) pont cf ) alpontjában,
12. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, 13/A. § (1) és (4) bekezdésében, 14. § (4) bekezdésében, 14/B. §
(1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 23/B. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 23/C. § (1) bekezdésében
a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
3.
7. § r) pontjában, 8. §-ában, 9/B. § d) pontjában, 10. § (3) bekezdésében, 11. §-t megelőző alcím címében,
11. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 11. § (1) bekezdés b) pont be) és bf ) alpontjában, 11. § (1) bekezdés
c) pont cg) alpontjában, 11. § (2) bekezdésében, 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 12. § (1) bekezdés
a) és e) pontjában, 13. §-t megelőző alcím címében, 13. § nyitó szövegrészében és 13.§ b) pontjában,
13/A. § (1) és (2) bekezdésében, 14. § (4) bekezdésében, 14/A. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 14/B. §
(5) bekezdésében, 15. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 16. § (5) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében,
18. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és 18. § (3) bekezdés b) pontjában, 19/A. § (1) bekezdés
g)–i) pontjában, 19/B. § (4) bekezdésében, 23. § (4) bekezdésében, 23/C. § (1b) bekezdésében, 23/C. §
(3)–(5) és (7) bekezdésében, 23/D. § (1) bekezdésében, 23/D. § (3) és (10) bekezdésében, 23/E. §-ában, 24. §
(1) bekezdésében, 27. § (1) bekezdés a), g) és v) pontjában, valamint 27. § (4) és (5) bekezdésében a „megyei”
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
4.
9/B. § h) pontjában a „megyei önkormányzatok” szövegrész helyébe a „vármegyei önkormányzatok” szöveg,
5.
11. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „megyei és” szövegrészek helyébe a „vármegyei és” szöveg,
valamint a „megyei területrendezési terv” szövegrész helyébe a „vármegyei területrendezési terv” szöveg,
6.
11. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában és 13. § b) pontjában a „megyét” szövegrész helyébe a „vármegyét”
szöveg,
7.
11. § (1) bekezdés a) pont af ) alpontjában, valamint 16. § (6) bekezdés f ) pontjában a „megyék” szövegrész
helyébe a „vármegyék” szöveg,
8.
11. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában, 13/A. § (3)–(5) bekezdésében, 14/A. § (1) és (3) bekezdésében,
14/B. § (3)–(4) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 15. § (3) bekezdés a) pontjában, 17. § (3) bekezdés
a) pontjában, 18. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint 23/D. § (2), (7) és (9) bekezdésében a „megyei”
szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
9.
11. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
valamint a „megyehatáron” szövegrész helyébe a „vármegyehatáron” szöveg,
10.
11. § (1) bekezdés c) pont ce) és ch) alpontjában és 23/B. § (3) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe
a „vármegye” szöveg,
11.
12. § (2) bekezdés b) pontjában és 12. § (3) bekezdés b) pontjában a „Megye” szövegrész helyébe a „Vármegye”
szöveg,
12.
14/B. §-t megelőző alcím címében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
13.
14/B. § (1) bekezdésében a „megyei közgyűlés” szövegrész helyébe a „vármegyei közgyűlés” szöveg, valamint
a „megyei területfejlesztési” szövegrész helyébe a „vármegyei területfejlesztési” szöveg,
14.
14/B. § (2) bekezdésében a „megyei területfejlesztési” szövegrészek helyébe a „vármegyei területfejlesztési”
szövegrész és a „megyei közgyűlés” szövegrész helyébe a „vármegyei közgyűlés” szöveg,
15.
18/A. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei önkormányzatok” szövegrész helyébe a „vármegyei
önkormányzatok” szöveg,
16.
18/A. § (4) bekezdés b) pontjában a „Megyei Önkormányzatok” szövegrész helyébe a „Vármegyei
Önkormányzatok” szöveg
lép.

4988

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 125. szám

40. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása
53. §		
A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény
1.
5. § (1) és (5) bekezdésében, 10. § (4) bekezdés a) pontjában, 14. § (2) bekezdés g) pontjában, valamint 17. §
(1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
1. melléklet 27. pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

41. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
módosítása
54. §		
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
1.
14. § (3) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
2.
46. § (5) bekezdés e) pontjában és 46/C. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

42. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény módosítása
55. §		
A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény 69. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

43. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása
56. §		
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
1.
61. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés nyitó szövegrészében és (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész
helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
61. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

44. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló
1996. évi LVIII. törvény módosítása
57. §		
A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény
1.
2. § (1) bekezdésében a „megyékben (több megyére kiterjedően vagy megyénként)” szövegrész helyébe
a „vármegyékben (több vármegyére kiterjedően vagy vármegyénként)” szöveg,
2.
10. § (4) bekezdésében a „megyénként” szövegrész helyébe a „vármegyénként” szöveg
lép.

45. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
58. §		
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
1.
4. § 25. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
4. § 28/a. pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.

46. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása
59. §		
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény
1.
32/A. § (10) bekezdésében, 32/B. § (1) bekezdés b) pontjában és 33. § (7) bekezdésében a „megyei”
szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
32/E. § (11a) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
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47. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása
60. §

(1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 6/G. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a „megyei” szövegrész
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
(2) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
1.
19/C. § (1) bekezdésében, 2. melléklet E:2, E:3, E:4, E:5, E:13, E:14, E:15, E:21 és E:36 mezőjében a „Megyei”
szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
2.
2. melléklet E:11, E:25, E:38, E:39, E:40 és E:43 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

48. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása
61. §		
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény 6/A. § (5) bekezdésében a „megyénkénti” szövegrész helyébe a „vármegyénkénti” szöveg lép.

49. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
62. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
1.
2. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés n) pontjában és (6) bekezdésében, 56. § (2) bekezdés a) pontjában,
58. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (5) bekezdésében, 62/A. § a) pontjában, 66. § (1) bekezdés
a) pontjában, 79. § (1) bekezdésében, 80/A. § (5) bekezdésében, 81/A. § (7) bekezdésében, 81/B. § (5),
(6) és (8) bekezdésében, 81/D. §-ában, 82. § (2)–(7) és (9) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 135. §
(3a) bekezdés c) pontjában és 135. § (6a) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
5. § k) pontjában, 39/A. § (4) bekezdésében, 79. § (6) bekezdésében, valamint 82. § (1) és (8) bekezdésében
a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
3.
17. § (6) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

50. Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosítása
63. §		
Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 5. § (1) bekezdésében a „megyékben” szövegrész
helyébe a „vármegyékben” szöveg lép.

51. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény módosítása
64. §		
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvény 23. § (1) bekezdés c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

52. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása
65. §

(1) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 96. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az OBH elnökhelyettesének illetményére – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kormányzati igazgatásról
szóló 2018. évi CXXV. törvény 1. melléklet I. pontjában foglalt illetménytábla szerinti közigazgatási államtitkári
illetményre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az illetmény összegét az OBH elnöke állapítja meg.”
(2) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 96. §-a a következő (3) és
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az OBH elnöke az OBH elnökhelyettesét kiemelt munkakörbe sorolhatja. Az OBH kiemelt munkakörbe sorolt
elnökhelyettesének havi illetményét a 98. § (3) bekezdés szerint kell megállapítani azzal az eltéréssel, hogy az nem
haladhatja meg az OBH elnöke havi illetményének 90 százalékát.
(4) Az OBH elnökhelyettesének juttatásaira az állami vezetői juttatásokról szóló kormányrendeletnek az államtitkár
részére biztosított juttatásokra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.”
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53. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása
66. §		
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
1.
2. § 16. pontjában, 6/A. § (3) bekezdésében, 27. § (1) és (10) bekezdésében, 30. § (7) bekezdésében, valamint
59. § (2) bekezdés c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
57/C. § (1) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

54. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása
67. §		
A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény
1.
7. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
7. § (4) bekezdésében a „megyei, illetve több megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei, illetve több
vármegyei” szöveg
lép.

55. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
68. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 45. § (5) bekezdésében a „megyei”
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

56. A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről
szóló 1997. évi CXXXII. törvény módosítása
69. §		
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi
CXXXII. törvény 17. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

57. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosítása
70. §		
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
1.
37/A. § (7) bekezdés c) pont cc) alpontjában, 45. § (1) és (3)–(5) bekezdésében, 45/A. § (2) bekezdés nyitó
szövegrészében és (3) bekezdésében, 51. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában, 51/A. § (2) bekezdésében,
54. § (3) bekezdés b) pontjában, 64. § (2) bekezdés b) pontjában, 64. § (3), (5) és (7) bekezdésében,
65. § (2a) bekezdésében, 66. § nyitó szövegrészében és a) pontjában, 68. § (2) és (3) bekezdésében,
69/A. §-ában, 70. § (2) bekezdés b) és d) pontjában és (3) bekezdésében, 87/B. § j) pontjában, 94. § (5) és
(5a) bekezdésében, 95/B. § (10) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint 100. § (3) bekezdés b), d) és
m) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
45. §-t megelőző alcím címében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
3.
45. § (1) bekezdésében, 45/A. § (1) bekezdésében, 45/A. § (2) bekezdés i) és j) pontjában, valamint 66. § nyitó
szövegrészében és c) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
4.
45. § (2) bekezdésében a „megyei hatókörű” szövegrészek helyébe a „vármegyei hatókörű” szöveg, valamint
a „megyében” szövegrészek helyébe a „vármegyében” szöveg,
5.
45. § (2) bekezdésében és 64. § (6) bekezdésében a „megyeszékhely” szövegrész helyébe
a „vármegyeszékhely” szöveg,
6.
45/A. § (1) bekezdésében és 64. § (6) bekezdésében a „megyei hatókörű” szövegrész helyébe a „vármegyei
hatókörű” szöveg,
7.
45/A. § (1) bekezdésében, 64. § (6) bekezdésében, 66. § e), i) és l) pontjában a „megyében” szövegrész helyébe
a „vármegyében” szöveg,
8.
46. § (4) bekezdésében, 64. § (8) és (9) bekezdésében, valamint 91/A. § (2) bekezdésében a „megyei”
szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
9.
78/B. § (1) bekezdésében a „megyére” szövegrészek helyébe a „vármegyére” szöveg,
10.
84. § (1) bekezdésében a „megyék” szövegrész helyébe a „vármegyék” szöveg
lép.
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58. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása
71. §		
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 83. §-ában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye”
szöveg lép.

59. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
72. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
1.
74/A. § (5) és (6) bekezdésében, 148. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 151/B. § (1) bekezdésében,
152/B. §-ában, 155. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében, 155. § (8) bekezdésében, 155. § (9) bekezdés nyitó
szövegrészében és b) pontjában, 155. § (12) bekezdés b) pontjában, 155. § (13) bekezdés a) pontjában, 155. §
(14) bekezdés a) és b) pontjában, 155. § (15) bekezdés b) pontjában 155. § (21) bekezdésében, valamint
232/C. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
148. § (3) bekezdés d) pontjában a „megyénként” szövegrész helyébe a „vármegyénként” szöveg,
3.
155. § (3) bekezdés b) pontjában a „megyeszékhelyen” szövegrész helyébe a „vármegyeszékhelyen” szöveg,
a „megyei intézmény” szövegrész helyébe a „vármegyei intézmény” szöveg,
4.
155. § (10) bekezdésében a „megyei intézménynek” szövegrész helyébe a „vármegyei intézménynek” szöveg,
a „megyei intézményhez” szövegrész helyébe a „vármegyei intézményhez” szöveg, a „megyei intézményt”
szövegrész helyébe a „vármegyei intézményt” szöveg, a „megyei intézmény” szövegrészek helyébe
a „vármegyei intézmény” szöveg, a „megyeszékhelynek” szövegrész helyébe a „vármegyeszékhelynek”
szöveg, a „megyében” szövegrészek helyébe a „vármegyében” szöveg, a „megyékben” szövegrész helyébe
a „vármegyékben” szöveg, a „megyeszékhelyen” szövegrész helyébe a „vármegyeszékhelyen” szöveg,
5.
155. § (11) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
6.
155. § (17) és (22) bekezdésében, valamint 247. § (1a) bekezdés j) pontjában a „megyében” szövegrész
helyébe a „vármegyében” szöveg,
7.
155. § (21) bekezdésében és 229. § (3) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
8.
229. § (4) bekezdésében a „megyét” szövegrész helyébe a „vármegyét” szöveg
lép.

60. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása
73. §		
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény „Felhatalmazás” alcíme a következő 56/D. §-sal egészül ki:
„56/D. § A 21. § (6) bekezdésétől, illetve a 23. §-tól eltérően, a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes
kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról
szóló 2022. évi XXII. törvény hatálybalépésekor működő békéltető testület tagjainak és elnökének megbízatási ideje
2023. december 31-éig meghosszabbodik.”
74. §		
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
1.
17/B. § (2) bekezdés e) pontjában a „megyeszékhelyen” szövegrész helyébe a „vármegyeszékhelyen” szöveg,
2.
17/D. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
3.
18. § (2) bekezdésében és 1. melléklet 1.1.1. pont h) alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei”
szöveg,
4.
20. § (5) bekezdésében a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg,
5.
29. § (11) bekezdésében a „megyébe” szövegrész helyébe a „vármegyébe” szöveg
lép.

61. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény módosítása
75. §		
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
4. § (4) bekezdés záró szövegrészében, 10/B. §-ában és 19. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe
a „vármegyei” szöveg lép.
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62. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása
76. §		
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe
a „vármegyei” szöveg lép.

63. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
77. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
1.
49/C. § (2) bekezdés b) pontjában a „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala”
szövegrész helyébe a „fővárosi és vármegyei kormányhivatal, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi) hivatala” szöveg,
2.
49/C. § (2) bekezdés c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

64. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása
78. §		
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40/G. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

65. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása
79. §		
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 14. § (2) bekezdés l) pontjában a „megyei”
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

66. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása
80. §		
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény
1.
2. § e) pontjában a „megyére” szövegrészek helyébe a „vármegyére” szöveg,
2.
2. § h) pontjában az „a megyei (fővárosi)” szövegrész helyébe az „a vármegyei (fővárosi)” szöveg,
3.
2. § h) pontjában, 4. § (1)–(3) bekezdésében és 32. § (4) bekezdésében a „megyeszékhelyen” szövegrész
helyébe a „vármegyeszékhelyen” szöveg,
4.
4. § (1) bekezdésében a „megyékben” szövegrész helyébe a „vármegyékben” szöveg,
5.
4. § (2) és (3) bekezdésében a „megyénként” szövegrész helyébe a „vármegyénként” szöveg,
6.
8/A. § (6) bekezdésében a „megyét” szövegrész helyébe a „vármegyét” szöveg,
7.
10. § (1) bekezdés h) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

67. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása
81. §		
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe
a „vármegyei” szöveg lép.

68. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény
módosítása
82. §		
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény
1.
1. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyékben” szövegrész helyébe a „vármegyékben” szöveg,
2.
3. § (1) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.

69. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása
83. §		
A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 7. § (1) bekezdésében a „megyei”
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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70. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása
84. §		
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 2. § i) pontjában a „megyei” szövegrész
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

71. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása
85. §		
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 20. § (4) bekezdés c) pontjában, 22. § (5) bekezdés
b) pont nyitó szövegrészében, 23/E. § (2a) bekezdésében, 23/E. § (4) és (4a) bekezdésében, 23/G. § (3) bekezdés
a) pontjában, 27/B. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint 92/H. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe
a „vármegyei” szöveg lép.

72. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása
86. §		
A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
2003. évi LII. törvény 18/B. § (7) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

73. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása
87. §		
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
1.
132. § (14) bekezdésében az „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi
CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 20/T. § (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „a területi közigazgatás
működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik
módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Tkmtv.) 15. §
(2) bekezdés” szöveg,
2.
144. § (4) bekezdés d) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
3.
188. § 136. pontjában a „Khtv.” szövegrész helyébe a „Tkmtv.” szöveg
lép.

74. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása
88. §		
A sportról szóló 2004. évi I. törvény
1.
25. § (3) bekezdés a) pontjában, 51. § (2) bekezdés e) pontjában, 55. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében,
valamint 68. § (11) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
77. § k) pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.

75. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása
89. §		
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 37. § (7)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(7) A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény (a továbbiakban:
Tkmtv.) szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz csatlakozott távhőszolgáltató köteles a felhasználó vagy
a díjfizető adatai változásának felhasználó általi bejelentését az adatváltozás-kezelési szolgáltatás keretében,
biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján is fogadni és kezelni.
(8) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználó rendelkezése alapján átadja a távhőszolgáltatónak a Tkmtv.
15. § (2) bekezdés a) pontja, b) pont bc)–be) alpontja, valamint 16. § (2) bekezdése szerinti adatokat.
(9) A távhőszolgáltató a felhasználónak az adatváltozás-kezelési szolgáltatásra történő regisztrációja során a Tkmtv.
15. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja alapján, az adatváltozás-kezelési szolgáltatótól átvett adatait az adatok
átvételét követő 60 napon belül összeveti az általa nyilvántartott, a felhasználóra vagy díjfizetőre vonatkozó
adatokkal, és eltérés esetén gondoskodik azoknak az átvett adatok szerinti tartalommal történő helyesbítéséről.”
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76. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása
90. §		
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
1.
36. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyékben” szövegrész helyébe a „vármegyékben” szöveg,
2.
36. § (3) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, a „megyékben” szövegrész
helyébe a „vármegyékben”, és a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

77. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló
2005. évi CXXXV. törvény módosítása
91. §		
A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 16. §
(1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

78. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása
92. §		
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a szálláshely-minősítési eljárás ingyenes.”
93. §		
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a turizmusért felelős miniszter, hogy)
„a) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a szálláshely-minősítő szervezet által végzett igazgatási
jellegű szolgáltatásokat és közigazgatási hatósági eljárásokat, az igazgatási szolgáltatási díj fizetésére kötelezett
szálláshely-típusok körét, a fizetendő díj mértékét, a beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével
kapcsolatos részletes szabályokat, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)
94. §		
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
1.
2. § 5a. pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
2.
5/C. § (1) bekezdés b) és c) pontjában a „megyeszékhelyen” szövegrész helyébe a „vármegyeszékhelyen”
szöveg,
3.
6/I. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

79. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása
95. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. § 1. pont 1.9. alpontjában a „megyét” szövegrész helyébe
a „vármegyét” szöveg lép.

80. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
módosítása
96. §		
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. §
(1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

81. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása
97. §		
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2/A. § (3) bekezdésében, 6/H. § (2) és (3) bekezdésében, 6/H. §
(5)–(7) bekezdésében, 6/H. § (9)–(10) és (12) bekezdésében, 6/L. § (10) bekezdésében, valamint 11/A. §-ában
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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82. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény módosítása
98. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény 81. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

83. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
módosítása
99. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
1.
62. § (2a) bekezdésében és 64. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „megye” szövegrész helyébe
a „vármegye” szöveg,
2.
106. § (1) bekezdés o) pontjában és (1d) bekezdésében, valamint 108/D. § (1) bekezdés h) pontjában
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

84. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása
100. §		
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 31. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe
a „vármegyei” szöveg lép.

85. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása
101. §		
A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 43/N. § (3) bekezdésében
a „megyékben” szövegrész helyébe a „vármegyékben” szöveg, és a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

86. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása
102. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
1.
2. § l) pont lb) alpontjában és 48. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „megye” szövegrész helyébe
a „vármegye” szöveg,
2.
80/C. § (2) bekezdésében és 87. § (1c) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

87. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása
103. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 47. § (1a)–(1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(1a) A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény (a továbbiakban:
Tkmtv.) szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz csatlakozott villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes
szolgáltató köteles a felhasználó vagy a fizető adatai változásának felhasználó általi bejelentését az adatváltozáskezelési szolgáltatás keretében, biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján is fogadni és kezelni. Ha a felhasználó
hálózathasználati szerződését a villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató a 63. § (1) bekezdésének
megfelelően megbízottként kezeli, akkor a felhasználó változott adatait továbbítja az érintett hálózati
engedélyesnek.
(1b) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználó rendelkezése alapján átadja a villamosenergia-kereskedőnek,
illetve egyetemes szolgáltatónak a Tkmtv. 15. § (2) bekezdés a) pontja, b) pont bc)–be) alpontja, valamint 16. §
(2) bekezdése szerinti adatokat.
(1c) A villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató a felhasználónak az adatváltozás-kezelési
szolgáltatásra történő regisztrációja során a Tkmtv. 15. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja alapján,
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az adatváltozás-kezelési szolgáltatótól átvett adatait az adatok átvételét követő 60 napon belül összeveti az általa
nyilvántartott, a felhasználóra, illetve a fizetőre vonatkozó adatokkal, és eltérés esetén gondoskodik azoknak
az átvett adatok szerinti tartalommal történő helyesbítéséről.”
104. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 31. § h) pontjában a „megyeszékhelyen” szövegrész helyébe
a „vármegyeszékhelyen” szöveg lép.

88. Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása
105. §		
Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5/A. § (2) és (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe
a „vármegyei” szöveg lép.

89. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása
106. §		
A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontjában, 4. § (1) bekezdés d) pont
dc) alpontjában és 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

90. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása
107. §		
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 26. § (1) bekezdésében, 66. § (3) bekezdés b), d) és
e) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

91. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása
108. §		
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
1.
2. § (1) bekezdés d) pontjában és 7. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
7. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

92. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása
109. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 63/B. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény (a továbbiakban:
Tkmtv.) szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz csatlakozott földgázkereskedő, illetve egyetemes szolgáltató
köteles a felhasználó vagy a fizető adatai változásának felhasználó általi bejelentését az adatváltozás-kezelési
szolgáltatás keretében, biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján is fogadni és kezelni. Ha a felhasználó
elosztóhálózat-használati szerződését a földgázkereskedő, illetve egyetemes szolgáltató a 28/A. § (4) bekezdésének
megfelelően megbízottként kezeli, akkor a felhasználó változott adatait továbbítja az érintett földgázelosztónak.
(7) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználó rendelkezése alapján átadja a földgázkereskedőnek,
illetve egyetemes szolgáltatónak a Tkmtv. 15. § (2) bekezdés a) pontja, b) pont bc)–be) alpontja, valamint 16. §
(2) bekezdése szerinti adatokat.
(8) A földgázkereskedő, illetve egyetemes szolgáltató a felhasználónak az adatváltozás-kezelési szolgáltatásra
történő regisztrációja során a Tkmtv. 15. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja alapján, az adatváltozáskezelési szolgáltatótól átvett adatait az adatok átvételét követő 60 napon belül összeveti az általa nyilvántartott,
a felhasználóra, illetve a fizetőre vonatkozó adatokkal, és eltérés esetén gondoskodik azoknak az átvett adatok
szerinti tartalommal történő helyesbítéséről.”
110. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 63. § (6) bekezdésében a „megyeszékhelyen” szövegrész helyébe
a „vármegyeszékhelyen” szöveg lép.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 125. szám

4997

93. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása
111. §		
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
1.
28. § l) pont lb) alpontjában és 38/F. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
2.
32. § (5) bekezdésében a „megyét” szövegrész helyébe a „vármegyét” szöveg
lép.

94. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
2008. évi XLVII. törvény módosítása
112. §		
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
1.
11. § (2) bekezdés b) és d) pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
2.
11. § (2) bekezdés c) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

95. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosítása
113. §		
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
11. § (3) bekezdés d) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

96. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
módosítása
114. §		
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 67. § (1) bekezdésében
a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

97. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása
115. §		
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 1. § d) pontjában a „megyei” szövegrész
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

98. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása
116. §		
A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény 25. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe
a „vármegyei” szöveg lép.

99. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása
117. §		
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 20. § (2a) bekezdésében az „a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 20/P. §-a” szövegrész helyébe az „a területi
közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 11. §-a” szöveg lép.

100. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása
118. §		
A hagyatéki eljárásról 2010. évi XXXVIII. szóló törvény 92/A. §-ában az „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 20/P. §-a” szövegrész helyébe az „a területi közigazgatás
működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik
módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 11. §-a” szöveg lép.
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101. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
módosítása
119. §		
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
1.
2. §-ában, 7. § (1) bekezdésében, 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „megye” szövegrész helyébe
a „vármegye” szöveg,
2.
3. §-ában, 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. § (2) bekezdésében, 8. § (3) bekezdés a) pontjában és 8. §
(4) bekezdés a) pontjában, 9. § (2) bekezdésében, 5. alcím címében, 18/A. §-ában, 19. § (1) bekezdésében és
21. § (2)–(4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
3.
7. § (1) bekezdésében a „megyei önkormányzati” szövegrész helyébe a „vármegyei önkormányzati” szöveg,
a „megyei listán” szövegrész helyébe a „vármegyei listán” szöveg,
4.
8. § (1) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
5.
8. § (6) bekezdésében a „megyei listán” szövegrészek helyébe a „vármegyei listán” szöveg,
6.
11. § (3) bekezdésében és 19. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe
a „vármegyei” szöveg
lép.

102. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása
120. §		
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
1.
4. § (3) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
15/A. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg
lép.

103. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása
121. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A NAV területi szervei)
„a) a vármegyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságok (a továbbiakban: vármegyei igazgatóságok),”
122. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
a)
4. § (4) bekezdésében és 9. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b)
81. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyei adó- és vámigazgatóságok” szövegrész helyébe a „vármegyei
igazgatóságok” szöveg
lép.

104. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosítása
123. §		
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) és j) pontjában, 26. § (2) és (6) bekezdésében
a „megyei ” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

105. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló
2010. évi CLXXXIV. törvény módosítása
124. §		
A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi
CLXXXIV. törvény
1.
2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
2.
3. melléklete helyébe a 3. melléklet,
3.
4. melléklete helyébe a 4. melléklet
lép.
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106. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
módosítása
125. §		
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
1.
43. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
101. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyéjére” szövegrész helyébe a „vármegyéjére” szöveg,
3.
118. § (1) bekezdés a) és c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

107. A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők,
valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és
állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló
2011. évi XXXIV. törvény módosítása
126. §		
A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság
területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz
kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény 7. § (3) bekezdés k) pontjában a „megyei”
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

108. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása
127. §		
Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény
1.
7. § (2) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
2.
32. § (6) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

109. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása
128. §		
A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló
2011. évi LXXV. törvény
1.
7. § (1) bekezdésében a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg, és a „megyében” szövegrészek
helyébe a „vármegyében” szöveg,
2.
7. § (3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés a) pontjában, 10. § (4) bekezdésében és 10. § (7) bekezdés
a) pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
3.
8. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
4.
1. melléklete címében a „megyékben” szövegrész helyébe a „vármegyékben” szöveg,
5.
1. mellékletében foglalt táblázat A:2–A:5 mezőjében a „megyék” szövegrész helyébe a „vármegyék” szöveg
lép.

110. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosítása
129. §		
A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény
1.
4. § (8) bekezdés a) pont ab) alpontjában és b) pont bb) alpontjában a „megyében” szövegrész helyébe
a „vármegyében” szöveg,
2.
4. § (8) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

111. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása
130. §		
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CVI. törvény 2. § (3f ) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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112. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
módosítása
131. § (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33. § (2) bekezdés
d) pontjában, és az 1. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 2. sorában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei”
szöveg lép.
(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 40. §
(2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

113. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény módosítása
132. §		
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
19. § (2) és (2a) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében, 22. § (1) bekezdés b) pontjában, 34. § (2) bekezdésében,
74. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

114. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása
133. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
1.
27/A. § (1) bekezdés f ) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
186/A. § (3) bekezdés a) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.
(2) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében a „megyei (fővárosi)”
szövegrész helyébe a „vármegyei (fővárosi)” szöveg, valamint a „megyei képviselő-testület” szövegrész helyébe
a „vármegyei képviselő-testület” szöveg lép.

115. Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény módosítása
134. §		
Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 12. § (3) bekezdés b) pontjában a „megye” szövegrész helyébe
a „vármegye” szöveg lép.

116. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása
135. §		
A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény 27. § (1) bekezdésében a „megyében” szövegrészek helyébe a „vármegyében” szöveg,
valamint a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

117. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény
módosítása
136. §		
A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény:
1.
3. § (2) bekezdés f ) pontjában a „megyék” szövegrész helyébe a „vármegyék” szöveg,
2.
4. § (1) bekezdés a) pontjában, 5. § (8) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 7. § (6) bekezdés a) és
d) pontjában, 9. § (3) bekezdésében, 14. § (2) bekezdés c) pontjában és 20. § (3) bekezdésében a „megyei”
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
3.
5. § (1) bekezdésében, 7. § (6) bekezdés c) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
4.
7. § (1) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg, valamint a „Megyénként”
szövegrész helyébe a „Vármegyénként” szöveg,
5.
7. § (3) bekezdés a) pontjában, 14. § (2) bekezdés c) pontjában, a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye”
szöveg
lép.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 125. szám

5001

118. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII. törvény módosítása
137. §		
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény
1.
2. § 2a. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
19/A. § (9) bekezdésében a „megyékben” szövegrész helyébe a „vármegyékben” szöveg
lép.

119. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása
138. §		
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény
1.
2. § 13. pont c) alpontjában és 52/A. § (2) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében”
szöveg,
2.
2. § 22. pontjában a „megyei,” szövegrész helyébe a „vármegyei,” szöveg,
3.
66. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

120. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása
139. §		
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 167. §-sal
egészül ki:
„167. § (1) E §-t a nemzetiségi önkormányzatok 2024. évi általános választására kell alkalmazni.
(2) Ahol e törvény a választáshoz, a választás eredményének jogerős megállapításához, illetve a választás napjához
jogkövetkezményt fűz, ott a jogkövetkezmény alkalmazásának kezdő időpontjaként 2024. október 1. napját kell
érteni.
(3) A nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi általános választását követő általános nemzetiségi önkormányzati
választáson hivatalban lévő képviselő-testület, közgyűlés és elnök megbízatása 2024. október 1-jéig tart.”
140. § (1) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
1.
10. § (4) bekezdésében és 55. § (3) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
2.
10. § (5) és (8) bekezdésében a „megyében” szövegrészek helyébe a „vármegyében” szöveg,
3.
10. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében, 10. § (7) bekezdésében, 50. § a) pontjában, 56. § (4) bekezdésében,
60. § (1) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
4.
25. § (7) bekezdésében, 41. § (1) és (5) bekezdésében, 55. § (3) bekezdésében, 70. §-ában, 79. § (3) és
(5) bekezdésében, 80. § (6) bekezdésében, 82. § (1) és (2) bekezdésében, 88/A. § g) pontjában, 89. §
c) pontjában, 95. § (3) bekezdésében, 101. § (1) bekezdés e) pontjában, 102. § (2) bekezdés c) pontjában,
105. § (2) és (3a) bekezdésében, 106. § (1), (3)–(5) és (8) bekezdésében, 107. § (2) és (3) bekezdésében,
108. § (2) bekezdés c) pontjában, 117. § (2) bekezdés b) pontjában, 117/A. § (4) bekezdésében, 117/B. §
(3), (5) és (6) bekezdésében, 135. §-ában, 140. § (1) bekezdésében, 141. § (1) bekezdésében, 146. § (1) és
(2) bekezdésében, 147. §-ában, 149. §-ában, 150. § b) és c) pontjában, 151. § (1) bekezdés a) pontjában és
152. § a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
5.
56. § (3) bekezdésében a „május 31-ig” szövegrész helyébe az „a választást megelőző év november 30-áig”
szöveg,
6.
84. § (6) bekezdésében, 108. § (7) bekezdésében és 117/B. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek
helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
(2) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 158. §-ában az „a 159–166. §” szövegrész helyébe
az „a 159–167. §” szöveg lép.
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121. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása
141. §		
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény „Átmeneti rendelkezések” alcíme
a következő 146/J. §-sal egészül ki:
„146/J. § (1) E §-t a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választására kell
alkalmazni.
(2) Ahol e törvény a választáshoz, a választás eredményének jogerős megállapításához, illetve a választás napjához
jogkövetkezményt fűz, ott a jogkövetkezmény alkalmazásának kezdő időpontjaként 2024. október 1. napját kell
érteni.
(3) Az Alaptörvény ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK rész 27. cikke alapján a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. évi általános választását követő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választásán hivatalban lévő képviselő-testület és polgármester megbízatása 2024. október 1-jéig tart.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választását követően
2024. október 1-jéig nem dönthet a képviselő-testület feloszlásáról.”
142. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
1.
1. § 2. pontjában, 17. § (2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 18. § (2) bekezdésében,
19. § a) pontjában, 27. § (1a)–(4) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, 41. §
(1) bekezdésében, 61. § (3) bekezdésében, a 71. §-t megelőző alcím címében, 71. § (3) és (6) bekezdésében,
72. § (4) bekezdésében, 79. § (1) bekezdésében, a 80. §-t megelőző alcím címében, 80. § (3) bekezdésében,
103. § (3) bekezdésében, 105. § (7) bekezdésében, 108/A. § (2) bekezdésében, 130. § a) pontjában, 131. §
(2) bekezdés e) pontjában, 132. § (2) bekezdésében, a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
2. § (1) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében, 74. § (1) bekezdésében, 84. §
(4) bekezdésében, 103. § (1) bekezdésében, 146/I. § (2) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe
a „vármegye” szöveg,
3.
3. § (1) bekezdésében, 103. §-t megelőző alcím címében, 125. § (4) bekezdésében a „megyék” szövegrész
helyébe a „vármegyék” szöveg,
4.
11. § (1) bekezdésében a „megyei önkormányzatnak” szövegrész helyébe a „vármegyei önkormányzatnak”
szöveg,
5.
21. § (3) bekezdésében és 27. § (1a) bekezdésében „megyeszékhely” szövegrész helyébe
a „vármegyeszékhely” szöveg,
6.
27. §-t megelőző alcímében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
7.
27. § (1) bekezdésében, 41. § (2) bekezdésében, 43. § (2) bekezdésében, 79. § (2) bekezdésében, 80. §
(1) bekezdésében, 84. § (3) bekezdésében, 132. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe
a „vármegyei” szöveg,
8.
103. § (2) és (3) bekezdésében a „megyéhez” szövegrész helyébe a „vármegyéhez” szöveg,
9.
103. § (2) bekezdésében a „megyehatár” szövegrész helyébe a „vármegyehatár” szöveg
lép.
(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (4) bekezdésében a „megyei”
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
(3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
1.
84. §-t megelőző alcím címében, 84. § (5) bekezdés c) pontjában, 84. § (6) bekezdésében, 112. §
(4) bekezdésében, 116. § (4) bekezdésében, a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
84. § (5) bekezdés c) pontjában, 1. mellékletben a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
3.
84. § (5) bekezdés c) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
4.
145. § (1) bekezdésében a „valamint” szövegrész helyébe az „a 146/J. §, valamint” szöveg
lép.

122. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
143. §		
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
1.
4. § 22. pontjában a „megyét” szövegrész helyébe a „vármegyét” szöveg,
2.
4. § 22. pontjában a „megyéből” szövegrész helyébe a „vármegyéből” szöveg,
3.
4. § 35. pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
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4.
5.
6.
lép.
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30. § (5) bekezdés c) pontjában és 50. § (9) bekezdésében a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére”
szöveg,
63. § (1) bekezdés g) pontjában, 77. § (2) bekezdés d) pontjában és 94. § (4) bekezdés e) pontjában a „megyei”
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
63/A. § (4) bekezdésében a „megyeközponti” szövegrész helyébe a „vármegyeközponti” szöveg

123. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
144. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1.
1. § 18. pontjában, 48/B. § (1) bekezdés b) pontjában, 79. § (2) bekezdés i) pontjában és 84. §
(3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
40. § (5) bekezdésében, 79. § (2) bekezdés b) pontjában, 107. § (1b) bekezdésében a „megyei” szövegrészek
helyébe a „vármegyei” szöveg,
3.
107. § (1b) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
4.
109. § (1) bekezdés 31. pontjában a „megyei önkormányzat” szövegrész helyébe a „vármegyei önkormányzat”
szöveg
lép.

124. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása
145. §		
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
1.
2. melléklet III. pont 2–19. alpontjában a „Megye” szövegrész helyébe a „Vármegye” szöveg,
2.
2. melléklet III. pont 8. alpontjában foglalt táblázat 8.4. sorában a „megyeháza” szövegrész helyébe
a „vármegyeháza” szöveg,
3.
2. melléklet III. pont 12. alpontjában foglalt táblázat 12.1. sorában a „megyei” szövegrész helyébe
a „vármegyei” szöveg
lép.

125. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása
146. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 260/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„260/E. § A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény (a továbbiakban:
Módtv.) hatálybalépését megelőzően – a 253. § (1) bekezdése alapján – adományozott cím használatára
a címzetes főjegyző a Módtv. hatálybalépését követően is jogosult azzal, hogy a cím használatára, a címre való
jogosultság megszűnésére és a cím visszavonására a Módtv. hatálybalépését megelőző napon hatályos 253. §
(3)–(10) bekezdését kell alkalmazni.”
147. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
1.
6. § 17. pontjában, 26. § (4) bekezdésében, 53/A. §-t megelőző alcím címében, 53/A. § (2) bekezdés nyitó
szövegrészében, (3) bekezdés a)–f ) pontjában, (4) bekezdés nyitó szövegrészében és (5) bekezdésében,
85. § (1a) bekezdés nyitó szövegrészében, 130. § (8) bekezdésében, 189. § (1) és (4) bekezdésében, 225/F. §
(1) bekezdésében, 225/I. § (1) bekezdésében, 225/K. § (1) és (8) bekezdésében, 235. § (1) bekezdésében és
239. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei”szöveg,
2.
53/A. § (1) bekezdésében, 53/A. § (2) bekezdés c) pontjában, 53/A. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében,
134. § (3) bekezdésében és 251. §-ában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
3.
134. § (1) bekezdés 4. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
4.
234. § (3) bekezdés a) pontjában és 236. § (5) bekezdés c) pontjában, a „megyei önkormányzatnál” szövegrész
helyébe a „vármegyei önkormányzatnál” szöveg,
5.
255. § (1) bekezdés e) pontjában és 256. § (1) bekezdés d) pontjában a „megyei jegyzőnek” szövegrész
helyébe a „vármegyei jegyzőnek” szöveg
lép.
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148. §		
Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253. §-a.

126. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosítása
149. §		
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény
1.
4. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyehatárokat” szövegrész helyébe a „vármegyehatárokat” szöveg,
2.
4. § (5) bekezdésében és 1. számú melléklet címében a „megyékben” szövegrész helyébe a „vármegyékben”
szöveg,
3.
4. § (9) bekezdésében a „megyehatárok” szövegrész helyébe a „vármegyehatárok” szöveg,
4.
8. § (1) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében”szöveg,
5.
2. számú mellékletében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

127. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
150. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 73. § (3) bekezdése h) pontja a következő hc) alponttal
egészül ki:
(A fenntartó hozzájárulása szükséges a felsőoktatási intézmény)
„hc) szervezeti és működési szabályzatának 48. § (2) bekezdését meghatározó rendelkezéséhez.”
151. § (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 70. alcíme a következő 117/H. §-sal egészül ki:
„117/H. § (1) E törvénynek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes
törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel
(a továbbiakban: Módtv4.) megállapított 48. § (2) bekezdését és 73. § (3) bekezdés h) pontját első alkalommal
a 2022/2023. tanév tekintetében kell alkalmazni.
(2) A 48. § (2) bekezdésétől eltérően a 2021/2022. tanévben megszerzendő kreditek számát és elérendő súlyozott
tanulmányi átlagot a szenátus véleményének kikérése után a fenntartó állapítja meg 2022. augusztus 10-éig azzal,
hogy a megszerzendő kredit 18 kredit/félévnél több, az elérendő átlag pedig a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: R.)
meghatározott súlyozott tanulmányi átlagnál magasabb nem lehet.
(3) Ha a fenntartó nem dönt a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül, akkor az átsorolást a 18 kredit/félév
és az R.-ben a 2021/2022. tanév tekintetében meghatározott súlyozott tanulmányi átlag figyelembe vételével kell
elvégezni.”
(2) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 117/H. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E törvénynek a Módtv4.-gyel megállapított 48. § (2) bekezdését és 73. § (3) bekezdés h) pontját, valamint
az (1)–(3) bekezdést a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok tekintetében is alkalmazni kell.”
152. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény KILENCEDIK RÉSZE a következő XXXII/A. Fejezettel egészül ki:

„XXXII/A. FEJEZET
SARKALATOS RENDELKEZÉSEK
71/A. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés
119/A. § A 117/H. § (4) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”
153. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a)
48. § (2) bekezdésében az „A felsőoktatási intézmény” szövegrész helyébe az „A felsőoktatási intézmény
– a Kormány által rendeletben meghatározott rend szerint –” szöveg, a „legalább tizennyolc kreditet,
vagy nem érte el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában – a Kormány rendeletében
meghatározottak szerint – megállapított” szövegrész helyébe a „vagy nem érte el legalább – a felsőoktatási
intézmény szervezeti és működési szabályzatában a tanévet megelőző legalább 15 nappal meghatározott –
kreditet vagy” szöveg,
b)
97. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
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128. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása
154. §		
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61. § (2a)–(2c) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(2a) Az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz csatlakozott víziközmű-szolgáltató köteles a felhasználó adatai
változásának felhasználó általi bejelentését a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről,
valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi
XXII. törvény (a továbbiakban: Tkmtv.) szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatás keretében biztonságos kézbesítési
szolgáltatás útján is fogadni és kezelni.
(2b) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználó rendelkezése alapján átadja a víziközmű-szolgáltatónak
a Tkmtv. 15. § (2) bekezdés a) pontja, b) pont bc)–be) alpontja, valamint 16. § (2) bekezdése szerinti adatokat.
(2c) A felhasználónak az adatváltozás-kezelési szolgáltatásra történő regisztrációja során a Tkmtv. 15. § (2) bekezdés
a) pont aa) és ab) alpontja alapján az adatváltozás-kezelési szolgáltatótól átvett adatait a víziközmű-szolgáltató
az adatok átvételét követő 60 napon belül összeveti az általa nyilvántartott, a felhasználóra vonatkozó adatokkal, és
eltérés esetén gondoskodik azoknak az átvett adatok szerinti tartalommal történő helyesbítéséről.”
155. §		
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/E. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe
a „vármegyei” szöveg lép.

129. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása
156. §		
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felek megállapodása vagy kollektív szerződés
a) az 51. § (7) bekezdésében,
b) az 52. § (3) bekezdésében,
c) az 53. § (3)–(4) bekezdésében,
d) az 54. § (1) bekezdésében,
e) az 56. § (2)–(5) bekezdésében
foglaltaktól nem térhet el.”
157. §		
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 71. § (3) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe
a „vármegyében” szöveg lép.

130. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény módosítása
158. §		
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény
1.
40. § (5) bekezdés a) pontjában és 40/A. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
50. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
3.
177. § (3) bekezdésében a „megye-,” szövegrész helyébe a „vármegye-,” szöveg
lép.

131. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát
vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény
módosítása
159. §		
Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő
szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 2. § (7) bekezdése.
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132. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosítása
160. §		
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény
1.
1. § (1) bekezdés b) pontjában, 3. § (5) bekezdésében, 4. § (4) bekezdésében, 8. § c) és f ) pontjában, 12. §
(1) bekezdés c) pontjában és 19. § c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
1. § (1) bekezdés l) pontjában, 4. § (3) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
3.
1. § (1) bekezdés l) pontjában, 2. §-ában, 4. § (1)–(3) és (5) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés b) pontjában
a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
4.
1. § (1) bekezdés l) pontjában, 3. § (2)–(4) bekezdésében, 4. alcím címében, 4. § (2)–(4) bekezdésében, 8. §
c) pontjában, 12. § (1) bekezdés c) pontjában, 17. § (1) bekezdés b) pontjában, 19. § c) pontjában a „Megyei”
szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
5.
4. § (2) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg,
6.
17. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.

133. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása
161. §		
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 61/A. § (2) bekezdés c) pontjában a „megyék” szövegrész helyébe
a „vármegyék” szöveg lép.

134. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása
162. §		
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
1.
2. § 27. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, valamint a „megyehatár” szövegrész
helyébe a „vármegyehatár” szöveg,
2.
27. § (2) bekezdés b) pontjában a „megyeszékhelye” szövegrész helyébe a „vármegyeszékhelye” szöveg,
3.
27. § (2) bekezdés d) és e) pontjában a „megyeszékhelyek” szövegrész helyébe a „vármegyeszékhelyek” szöveg
lép.

135. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása
163. §		
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény
1.
6. § (5) és (20) bekezdésében és 28. § (7a) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei”
szöveg,
2.
6. § (28) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

136. A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény módosítása
164. §		
A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30/A. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe
a „vármegyei” szöveg lép.

137. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása
165. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 11. pont k) alpontjában a „megyei”
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

138. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása
166. §		
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény
1.
24. § (1) bekezdésében, 24. § (6) bekezdésében és 24. § (10) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe
a „vármegyei” szöveg,
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24. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg

139. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló
2012. évi CXXVI. törvény módosítása
167. §		
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény
1.
9. § (1) bekezdés a) pontjában, 13/A. § (3) bekezdésében, 19. § (1) és (4) bekezdésében, 20/C. §-ában, a 21. §-t
megelőző alcím címében, 21. § (2) és (5) bekezdésében, 21. § (3) és (4) bekezdés nyitó szövegrészében,
22. § (2) bekezdés c) pontjában, 23. § (1) bekezdésében, 27. § (8) és (11) bekezdésében, 33. § (1) és
(3) bekezdésében, 34. §-ában, 35. § (1) bekezdésében, 35. § (1a) bekezdés nyitó szövegrészében, 36. § (1) és
(2) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 37. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 37. §
(3) bekezdésében, 53. § (1) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
21. § (1) bekezdésében a „megyékben” szövegrész helyébe a „vármegyékben” szöveg,
3.
27. § (6) bekezdésében, 27/A. §-ában, 33. § (2) és (4) bekezdésében, 35. § (1a) bekezdés b) pontjában, 35. §
(3) bekezdésében, 36. § (1a) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
4.
33. § (1) bekezdésében a „megyénként” szövegrész helyébe a „vármegyénként” szöveg,
5.
39. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „területi” szöveg
lép.

140. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló
2012. évi CXXVII. törvény módosítása
168. §		
A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi
CXXVII. törvény
1.
6. § (2) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg,
2.
15. § (2) bekezdés d) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

141. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló
2012. évi CXXXIV. törvény módosítása
169. §		
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény 7. § (2) bekezdésében a „megyei (fővárosi)” szövegrész helyébe a „fővárosi és vármegyei” szöveg lép.

142. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása
170. §		
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 57. § (4) bekezdésében a „megyeszékhelyen” szövegrész
helyébe a „vármegyeszékhelyen” szöveg, a „megyék” szövegrész helyébe a „vármegyék” szöveg lép.

143. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló
2012. évi CLXXX. törvény módosítása
171. §		
Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 64/B. §
(1) bekezdésében, 65/A. § (2) bekezdésében, 65/A. § (9) bekezdés a) pontjában, 69. § (1) bekezdésében, 69/E. §
(2) bekezdésében, 69/E. § (8) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

144. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása
172. §		
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/B. § (8) bekezdés c) pontjában és 78/B. § (5) bekezdésében
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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145. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása
173. §		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 68. § (1) bekezdés c) pontjában és 214. § (3) bekezdésében
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

146. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti
rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény módosítása
174. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről
és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 8. § nyitó szövegrészében a „megye” szövegrész
helyébe a „vármegye” szöveg lép.

147. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása
175. §		
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:105. § (1) bekezdés c) pontjában a „megyei” szövegrész
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

148. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása
176. §		
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 11. § (1) bekezdés a) és
b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

149. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása
177. §		
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 19. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A választási bizottság megbízott tagja a választási bizottság hatáskörébe tartozó valamennyi ügyben
gyakorolja jogait és kötelezettségeit, a megbízás jogalapjától függetlenül.”
178. §		
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 153. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„153. § (1) A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét, lakcímét, életkorát és nemét – a 89. §
rendelkezéseire is figyelemmel –
a) az egyéni jelölt kérésére – az érintett választókerületre kiterjedően – a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes
választási bizottság mellett működő választási iroda,
b) a listát állító jelölő szervezet kérésére – a jelölő szervezet által megjelölt választókerületekre kiterjedően –
a Nemzeti Választási Iroda
az adatszolgáltatási díj megfizetését követően haladéktalanul, de legkorábban a jelölt, lista 132. § szerinti
nyilvántartásba vétele jogerőre emelkedését követően átadja.
(2) Közös eljárásban az adatszolgáltatás adatait minden érintett választás tekintetében felhasználhatja az igénylésre
jogosult.”
179. §		
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 213. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a Nemzeti Választási Bizottság a hozzá áttett kifogás tekintetében hatáskörének hiányát állapítja meg,
legkésőbb az áttételt követő napon intézkedhet a kifogás illetékes választási bizottság részére történő áttételéről.”
180. §		
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„307/D. § (1) A jelölő szervezetet a területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság – amelynél
a jelölő szervezetet bejelentették – veszi nyilvántartásba.
(2) Időközi választáson a jelölt, illetve lista nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság veszi nyilvántartásba
a jelölő szervezetet.
(3) A nemzetiségi szervezet bejelentésekor a szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szervezet megfelel
a nemzetiségi szervezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek.”
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181. §		
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 331. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„331. § (1) A közös eljárásban az Európai Parlament tagjainak választására az I–XII. Fejezetet, a XIV. Fejezetet,
a XV. Fejezetet, továbbá a 244. § (2) bekezdését, a 245. § (2)–(5) bekezdését, a 247. § (1) és (3) bekezdését, a 250. §-t,
a 251. §-t, a 257. § (3) bekezdését, a 257/A. §-t, a 257/B. §-t, a 258. § (1) bekezdését, a 259–263. §-t, a 266–270. §-t,
a 271. § (2) bekezdését, a 272–281. §-t, a 283–285. §-t, a 288–291. §-t, a 293. §-t, a 295. §-t, valamint a 298. §-t
az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A közös eljárásban nem kell alkalmazni a 302. §-t, a 303. §-t, a 304. §-t, a 307/C. §-t, a 307/D. § (2) bekezdését;
továbbá a 307/P. §-t, a 309. § (2) bekezdését, a 310. §-t, a 311. § (1) bekezdését, a 330. §-t és a 330/A. §-t.
(3) Ha az Európai Parlament tagjainak választására és az országgyűlési képviselők általános választására ugyanazon
napon kerül sor, a 247. § (2) bekezdését, a 257. § (2) bekezdését, a 271. § (1) bekezdését, a 282. §-t, a 286. §-t,
a 287. §-t, a 292. §-t, a 294. §-t, a 296. §-t és a 297. §-t az Európai Parlament tagjainak választására is alkalmazni kell.
Ebben az esetben a 333. §-t, a 341/A. §-t, a 342. §-t, a 343. § (2) bekezdését és a 345. §-t nem kell alkalmazni.”
182. §		
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 333. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„333. § (1) A közös eljárásban a következő választási bizottságok működnek:
a) Nemzeti Választási Bizottság,
b) területi választási bizottság,
c) helyi választási bizottság,
d) szavazatszámláló bizottság.
(2) A helyi választási bizottságba a 28. § (3) bekezdésében megnevezetteken túl az Európai Parlament tagjainak
választásán listát állító jelölő szervezetek további egy-egy tagot bízhatnak meg. E megbízásra is a 29. §
(2)–(3) bekezdését kell alkalmazni.”
183. §		
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény a következő 162/A. alcímmel egészül ki:

„162/A. Az átjelentkezés
337/A. § Ha az átjelentkező választópolgár a 250. § és a 307/A. § szerinti átjelentkezés feltételeinek is megfelel, akkor
a) ha a tartózkodási helye szerinti településre jelentkezik át, mindhárom választáson a 307/B. § (1) bekezdése szerinti
szavazókör névjegyzékébe kell felvenni,
b) ha a tartózkodási helye szerinti településtől eltérő településre jelentkezik át, az Európai Parlament tagjainak
választására a 250. § (4) bekezdése szerinti szavazókör névjegyzékébe kell felvenni, a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásán és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán azonban a lakóhelye vagy
a 102. § (3) bekezdése szerinti szavazókör névjegyzékében szerepel.”
184. §		
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény a következő 162/B. alcímmel egészül ki:

„162/B. A jelölő szervezet bejelentése
337/B. § A jelölő szervezetet a területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság – amelynél a jelölő
szervezetet bejelentették – veszi nyilvántartásba.”
185. §		
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 345. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„345. § (1) A helyi választási bizottság dönt
a) a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett
egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,
b) minden olyan kifogásról, amely kizárólag az egyéni listás, az egyéni választókerületi, a kompenzációs listás,
a települési nemzetiségi vagy a polgármester-választáshoz kapcsolódik,
c) az Európai Parlament tagjainak választásához kapcsolódó, kizárólag a helyi választási bizottság illetékességi
területét érintő kifogásról.
(2) A területi választási bizottság dönt
a) minden olyan kifogásról, amely kifejezetten a megyei vagy fővárosi önkormányzati választáshoz,
a főpolgármester-választáshoz vagy a területi nemzetiségi választáshoz kapcsolódik,
b) minden olyan kifogásról, amely nem tartozik az (1) bekezdés alá, és kizárólag a területi választási bizottság
illetékességi területét érinti,
c) a helyi választási bizottság döntése elleni fellebbezésről, valamint a helyi választási iroda vezetőjének a 32. §
(3) bekezdés alapján hozott határozata elleni kifogás tárgyában hozott döntése elleni fellebbezésről.
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(3) A Nemzeti Választási Bizottság dönt
a) minden olyan kifogásról, amely nem tartozik az (1) vagy a (2) bekezdés alá, és az elkövetés helye nem
határozható meg,
b) a területi választási bizottság döntése elleni fellebbezésről.”
186. § (1) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
1.
1/A. §-ában a „több választást” szövegrész helyébe a „több általános választást” szöveg,
2.
21. §-ában, 28. § (1) bekezdés c) pontjában, 35. § (2) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, 37. §
(3) bekezdésében, 66. § (1) bekezdésében, 75. § (2) bekezdésében, 346. § j) pontjában a „megyei” szövegrész
helyébe a „vármegyei” szöveg,
3.
21. és 23. §-ában az „évében, április 1. és május 31. között” szövegrész helyébe az „évét megelőző évben,
október 1. és november 30. között” szöveg,
4.
17. § (1) bekezdés c) pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
5.
37. § (4) és (5) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
(2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 8. § (2) bekezdés b) és c) pontjában az „évének április 1. napja”
szövegrész helyébe az „évét megelőző év december 1. napja” szöveg lép.
(3) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
1.
302. §-ában, 307/E. § (1) bekezdésében, 307/F. § (4) bekezdésében, 307/I. § (1) és (2) bekezdésében, 307/L. §
(1) bekezdésében, 307/M. §-ában, 307/O. § (1) és (2) bekezdésében, 307/P. § (2) bekezdés a) pontjában és
345. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
306. § (1) bekezdésében a „megyék” szövegrész helyébe a „vármegyék” szöveg,
3.
306. § (1) bekezdésében a „választás évében január 31-ig átadja” szövegrész helyébe a „választást
megelőző évben október 15-ig átadja” szöveg, valamint a „január 1-jei adatait” szövegrész helyébe
a „szeptember 1-jei adatait” szöveg,
4.
306. § (2) bekezdésében a „választás évében február 15-ig” szövegrész helyébe a „választást megelőző évben
október 31-ig” szöveg,
5.
306/C. §-ában a „választás évében március 31-ig” szövegrész helyébe a „választást megelőző évben
november 30-ig” szöveg,
6.
306/D. § (1) bekezdésében a „választás éve január 1-jei adatai” szövegrész helyébe a „választást megelőző év
szeptember 1-jei adatai” szöveg
lép.
(4) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
1.
158/A. alcím címében az „A levélben szavazók névjegyzéke” szövegrész helyébe az „A levélben szavazók
névjegyzéke az Európai Parlament tagjainak választásán” szöveg,
2.
335. § (1) bekezdésében az „akik a szavazóköri névjegyzékében szerepelnek” szövegrész helyébe az „akik
az Európai Parlament tagjai választásának szavazóköri névjegyzékében szerepelnek” szöveg,
3.
336. §-ában az „a szavazóköri névjegyzékből” szövegrész helyébe az „az Európai Parlament tagjai
választásának szavazóköri névjegyzékből” szöveg,
4.
163. alcím címében az „A lista bejelentése” szövegrész helyébe az „Az Európai Parlament tagjainak választásán
állított lista bejelentése” szöveg,
5.
341/A. § nyitó szövegrészében az „a szavazóköri névjegyzékbe” szövegrész helyébe az „az Európai Parlament
tagjai választásának szavazóköri névjegyzékébe” szöveg, a „szavazhat személyesen” szövegrész helyébe
a „szavazhat az Európai Parlament tagjai választásán személyesen” szöveg,
6.
343. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „megállapítja a választás eredményét” szövegrész helyébe
a „megállapítja az Európai Parlament tagjai választásának eredményét” szöveg,
7.
344. §-ában az „a választás nem hiteles eredményét” szövegrész helyébe az „az Európai Parlament tagjai
választásának nem hiteles eredményét” szöveg,
8.
XVI. Fejezet címében az „AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA” szövegrész helyébe
az „AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK, VALAMINT A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS
POLGÁRMESTEREK, TOVÁBBÁ A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK KÖZÖS ELJÁRÁSBAN TARTOTT
VÁLASZTÁSA” szöveg,
9.
354. § (4) bekezdésében a „XIII. Fejezet, a 7. és a 8. melléklet” szövegrész helyébe a „XIII. Fejezet, a 331. §
(3) bekezdése, a 7. és a 8. melléklet” szöveg,
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354. § (5) bekezdésében a „XIV. Fejezet” szövegrész helyébe a „XIV. Fejezet, a 331. § (1)–(2) bekezdése, a 333. §,
a 162/A. alcím, a 162/B. alcím és a 345. §” szöveg

lép.
187. §		
Hatályát veszti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/A. § (2) bekezdésében az „a választás
kitűzését követően,” szövegrész.

150. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes
szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása
188. §		
Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló
2013. évi XXXVII. törvény 1. melléklet VIII. pont B. alpont 2. alpontjában a „megyét” szövegrész helyébe a „vármegyét”
szöveg lép.

151. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény módosítása
189. §		
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 2. § (1) bekezdés
j) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

152. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló
2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása
190. §		
A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi
LXXXVIII. törvény 10. § (7b) bekezdés a) pontjában és 15. § (5a) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe
a „vármegyei” szöveg lép.

153. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok
módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása
191. §		
A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi
CXXXV. törvény 17/H. § (5) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

154. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása
192. §		
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 2. § (1) bekezdés f ) pontjában
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

155. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosítása
193. §		
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló
2013. évi CCXXXVIII. törvény
a)
61. § (1) bekezdésében, 83. § (1) bekezdés d) pontjában, 83. § (2) bekezdésében, 90. § (1) bekezdésében, 91. §
j) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b)
85. § (2) bekezdés e) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

156. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása
194. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 298. § (2) bekezdésében, 388. § (1) bekezdésében, 427. § (8) bekezdés a) pontjában
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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157. A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosítása
195. §		
A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény 11. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

158. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény módosítása
196. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 82. § (1) bekezdés b) pontjában, 288/E. § (6) bekezdés b) pontjában és 327. §-ában a „megyei”
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

159. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása
197. §		
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 5. § 66. pont d) alpontjában a „megyei”
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

160. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosítása
198. §		
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
1.
12. § (1) bekezdésében a „megyénként” szövegrész helyébe a „vármegyénként” szöveg,
2.
14. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

161. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosítása
199. §		
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény
1.
1. § 17. pont nyitó szövegrészében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
2.
2. § (11) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

162. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény módosítása
200. §		
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
22. § (1) bekezdés f ) pontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi
CXXVI. törvény 20/T. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes
kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról
szóló 2022. évi XXII. törvény 15. § (3) bekezdése” szöveg lép.

163. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosítása
201. §		
Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi
XXXIII. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

164. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása
202. §		
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe
a „vármegyei” szöveg lép.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 125. szám

5013

165. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása
203. §		
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 25. § (4) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe
a „vármegye” szöveg lép.

166. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása
204. §		
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 18. § (3) bekezdés a) pontjában a „megyei”
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

167. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása
205. §		
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény
1.
14. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
32. § (1) bekezdésében, 33. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

168. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása
206. §		
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/I. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A szálláshely-szolgáltató a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó, 6/B. alcímben meghatározott
adatok rögzítését és a helyi önkormányzat idegenforgalmi adót meghatározó rendelete szerinti nyilvántartás
vezetését elektronikusan, a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával teljesíti.”

169. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása
207. §		
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
1.
13. § (1) bekezdés c) pontjában a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg,
2.
13. § (2) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg és a „megyét” szövegrész helyébe
a „vármegyét” szöveg,
3.
40. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

170. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása
208. §		
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény
1.
45/A. §-ában az „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény
20/P. §-a” szövegrész helyébe az „a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről,
valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló
2022. évi XXII. törvény 11. §-a” szöveg,
2.
66. § (3) bekezdésében és 70. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

171. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása
209. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
1.
21. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében és 828. § (2) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe
a „vármegye” szöveg,
2.
28. § (6) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
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172. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása
210. §		
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 131. § (27) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe
a „vármegyei” szöveg lép.

173. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása
211. §		
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 87. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában, 87. §
(2) bekezdésében, 93. § (1) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

174. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása
212. §		
Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 2. § 7. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe
a „vármegyei” szöveg lép.

175. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása
213. §		
Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény
1.
6. § (5) bekezdés e) pontjában, 7. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
1. melléklet IV. rész 2. pont 2.3. alpont n) alpontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében”
szöveg
lép.

176. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása
214. §		
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
1.
2. § (4) bekezdésében, 43. § (1)–(3) bekezdésében, 44. § (1) bekezdésében, 49. § (1) bekezdésében, 255. §
(2) bekezdésében, 291. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
39. § (4) bekezdésében, 77. § (4) bekezdésében, 208. § (1) bekezdésében, 256. § (1) bekezdésében, 281. §
(15) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
3.
39. § (4) bekezdésében a „megyeszékhely” szövegrész helyébe a „vármegyeszékhely” szöveg,
4.
49. § (3) bekezdésében, 281. § (2) bekezdés 4. pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében”
szöveg,
5.
49. § (3) bekezdésében, 281. § (2) bekezdés 4. pontjában a „megyeszékhely” szövegrészek helyébe
a „vármegyeszékhely” szöveg,
6.
77. § (1) bekezdésében a „megyékben” szövegrész helyébe a „vármegyékben” szöveg
lép.

177. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló
2018. évi CXXXIX. törvény módosítása
215. §		
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény
1.
2. § (2) bekezdésében a „megyének” szövegrész helyébe a „vármegyének” szöveg,
2.
3. § (1)–(3) és (5) bekezdésében, 4. § 2. pontjában, 8. és 9. pontjában, 13. pontjában, 17. pontjában,
19. pontjában, 24. és 25. pontjában, 30. pontjában, 33–36. pontjában, 38. pontjában, 43. és 44. pontjában,
49. és 50. pontjában, 55–57. pontjában és 59. pontjában, 5. § (2) bekezdés 1–3. pontjában, 8. §
(1) bekezdésében, 9. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és
(3) bekezdésében, 11. § nyitó szövegrészében, 15. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 16. § (1) bekezdésében,
17. § (1)–(4) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 19. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 19. §
(3) bekezdés 5. pontjában, 21. § (1) bekezdésében, 12. alcím címében, 24. § (1) bekezdés nyitó
szövegrészében, 25. § (3) bekezdésében, 26. § (3) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 38. §
(2) bekezdésében, 40. § (5) és (8) bekezdésében, 43. § (1) bekezdés b) pontjában, 50. § (2) bekezdés
f ) pontjában, 70. § (10) bekezdésében, 84. § (1) bekezdésében, 88. § (1) bekezdés a) pontjában, 90. §
(2) bekezdésében, 62. alcím címében, 91. § (1) bekezdés nyitó szövegrésében, 91. § (1) bekezdés
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b)–d) pontjában, 91. § (2) bekezdésében, 5. mellékletében foglalt táblázat B:1 és B:20 mezőjében a „megyei”
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
4. § 7. pontjában, 19. § (5) bekezdésében, 22. §-ában, 23. § (1) és (2) bekezdésében, 24. § (4) bekezdésében,
25. § (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 40. § (6) bekezdésében, 88. §
(5) bekezdésében, 91. § (1) bekezdés e)–g) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
15. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 15. § (3) bekezdésében a „megyék” szövegrész helyébe
a „vármegyék” szöveg,
24. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyét” szövegrész helyébe a „vármegyét” szöveg,
4. § 24. pontjában, 24. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 24. § (5) bekezdésében a „megye” szövegrész
helyébe a „vármegye” szöveg

lép.

178. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása
216. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 125. § (10) bekezdés a) pontjában a „megyében” szövegrész helyébe
a „vármegyében” szöveg lép.

179. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények
módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése
217. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról
szóló 2019. évi CX. törvény 34. § (2) bekezdésének az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72. §
(1) bekezdés o) pontját megállapító rendelkezése a „megyei” szövegrész helyett a „vármegyei” szöveggel lép
hatályba.
218. §		
Nem lép hatályba a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények
módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény 40. § (4) bekezdése.

180. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló
2019. évi CXXII. törvény módosítása
219. §		
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
53. § (1) és (2) bekezdésében, 61. § (1) bekezdés e) pontjában, 73. § (1) bekezdésében, valamint 2. melléklet
3. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

181. A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2020. évi LIX. törvény módosítása
220. § (1) A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2020. évi LIX. törvény
a)
1. § (1) bekezdés b) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
b)
1. § (2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében és 7. § (1) bekezdés d) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe
a „vármegyei” szöveg
lép.
(2) A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2020. évi LIX. törvény 2. §
(1) bekezdésében a „megye megyei” szövegrész helyébe a „vármegye vármegyei” szöveg lép.
(3) A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2020. évi LIX. törvény
1.
2. § (2) bekezdésében, 4. § (4) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdés b) pontjában
valamint 7. § (2) bekezdésében a „megye megyei” szövegrész helyébe a „vármegye vármegyei” szöveg,
2.
2. § (3) bekezdésében és 4. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
(4) A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2020. évi LIX. törvény
1.
3. § (1) és (2) bekezdésében a „megye megyei” szövegrész helyébe a „vármegye vármegyei” szöveg,
2.
3. § (1) és (6) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
3.
3. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
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4.
3. § (6) bekezdésében és 4. § (1) bekezdés h) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
(5) A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2020. évi LIX. törvény
1.
5. § (3) és (4) bekezdésében a „megye megyei” szövegrészek helyébe a „vármegye vármegyei” szöveg,
2.
6. §-ában a „megye” szövegrész helyébe „vármegye”, a „megyei” szövegrészek helyébe „vármegyei” szöveg
lép.

182. Az Erzsébet-táborokról szóló 2020. évi LXIV. törvény módosítása
221. §		
Az Erzsébet-táborokról szóló 2020. évi LXIV. törvény 3/A. § (2) és (5) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe
a „Vármegyei” szöveg lép.

183. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény
módosítása
222. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény
1.
53. § (2) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg,
2.
89. § (5) bekezdés d) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

184. Az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló
2020. évi CLXIV. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése
223. §		
Az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi
CLXIV. törvény 5. § (1) bekezdése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(1c) bekezdés záró szövegrészét a „megyei” szövegrész helyett a „vármegyei” szöveggel lép hatályba.

185. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény
módosítása
224. §		
A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény
1.
15. § (3) bekezdésében és 23. § (5) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „megyei” szövegrészek helyébe
a „vármegyei” szöveg,
2.
23. § (5) bekezdés b) és c) pontjában, 23. § (5) bekezdés d) pont da) alpontjában, valamint 23. § (5) bekezdés
e) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

186. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény módosítása
225. §		
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 12. § (1) bekezdés a) és
b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

187. A szülői felelősséget érintő nemzetközi igazságügyi együttműködésről szóló
2021. évi LXII. törvény módosítása
226. §		
A szülői felelősséget érintő nemzetközi igazságügyi együttműködésről szóló 2021. évi LXII. törvény 31. § (2) és
(3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

188. A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
2021. évi LXIV. törvény módosítása
227. §		
A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény 2. §
(1) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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189. A Budapest Diákváros megvalósításáról szóló 2021. évi LXXX. törvény módosítása
228. §		
A Budapest Diákváros megvalósításáról szóló 2021. évi LXXX. törvény 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(1) Az építtető a Beruházás tekintetében a korábbi előkészítő építtető BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak és az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságnak (a továbbiakban együtt: korábbi építtető) az előkészítő építtetői feladatkörében jogutódja.”
229. §		
A Budapest Diákváros megvalósításáról szóló 2021. évi LXXX. törvény 3. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a 4. § (1) bekezdése szerinti építtetői feladatokat
ellátó gazdasági társaságot.”
230. §		
A Budapest Diákváros megvalósításáról szóló 2021. évi LXXX. törvény
1.
2. § (1) bekezdésében az „az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (a továbbiakban: Társaság)” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős miniszter által vezetett
minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium)” szöveg,
2.
2. § (2) bekezdésében a „társaságot” szövegrész helyébe a „Minisztériumot”, a „Társaság” szövegrész helyébe
a „Minisztérium” szöveg,
3.
4. § (1) bekezdésben az „A Társaság mint építtető (a továbbiakban: építtető)” szövegrész helyébe
az „A Kormány által rendeletben kijelölt építtetői feladatokat ellátó gazdasági társaság (a továbbiakban:
építtető)” szöveg,
4.
4. § (2) bekezdésében a „Társaság” szövegrész helyébe a „Minisztérium” szöveg,
5.
8. § (1) bekezdésében a „Társaság” szövegrészek helyébe a „Minisztérium” szöveg, és a „társaságot” szövegrész
helyébe a „Minisztériumot” szöveg,
6.
1. mellékletének címében a „Társaság” szövegrész helyébe a „Minisztérium” szöveg
lép.

190. A jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról szóló 2021. évi XCII. törvény eltérő
szöveggel történő hatályba léptetése
231. §		
A jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról szóló 2021. évi XCII. törvény 15. § (3) bekezdése
a „megyei” szövegrész helyett a „vármegyei” szöveggel lép hatályba.

191. A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény
módosítása
232. § (1) A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 5. § 11. pontjában
a „megyék” szövegrész helyébe a „vármegyék” szöveg lép.
(2) A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 15. § (1) bekezdés
a) pontjában a „megyét” szövegrész helyébe a „vármegyét” szöveg lép.
(3) A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény
1.
37. § (1) és (3) bekezdésében, 41. § (1) bekezdésében, 53. § (3) bekezdés a) pontjában, 53. § (5) bekezdésében,
54. § (2) bekezdés b) pontjában, 54. § (3) bekezdés a) pontjában, 54. § (3) bekezdés e) pontjában, 54. §
(3) bekezdés i) pontjában, 55. § (2) bekezdésében, 55. § (3) bekezdés b) pontjában, 56. § (2) bekezdés
a) pontjában, 56. § (3) bekezdésében, valamint 70. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe
a „vármegyei” szöveg,
2.
37. § (2) bekezdésében, 53. § (2) és (7) bekezdésében, 58. § (3) bekezdésében, valamint 59. §
(2) bekezdésében „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
3.
54. § (3) bekezdés d) pontjában a „megyékkel” szövegrész helyébe a „vármegyékkel” szöveg,
4.
57. §-ában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.
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192. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése
233. §		
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény
a)
20. § (3) bekezdés b) pontja, 72/B. § (11) bekezdése és 78. §-a a „megyei” szövegrész helyett a „vármegyei”
szöveggel,
b)
72/B. § (2) bekezdése, 88. § (2) bekezdés b) pontja a „megyei” szövegrészek helyett a „vármegyei” szöveggel
lép hatályba.

193. A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és
egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló 2021. évi CXXIV. törvény módosítása
234. §		
A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs
célú törvénymódosításról szóló 2021. évi CXXIV. törvény 19. § (1) bekezdés e) és f ) pontjában a „megyei” szövegrész
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

194. A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény
módosítása
235. §		
A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 22. §
(5) bekezdésében, 23. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

195. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény módosítása
236. § (1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 16. § (1) bekezdés a) pontjában és 46. §
(1) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
(2) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény
1.
1. melléklet 1.1. pontjában és 2.11. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2.
1. melléklet 2.12. pontjában a „megyei közgyűlés” szövegrész helyébe a „vármegyei közgyűlés” szöveg
lép.

196. Az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra váró
személyek helyzetének rendezéséről szóló 2021. évi CXLV. törvény módosítása
237. §		
Az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra váró személyek
helyzetének rendezéséről szóló 2021. évi CXLV. törvény 3. § (1) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe
a „Vármegyei” szöveg lép.

197. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő
átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel,
településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló
2021. évi CXLVI. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése
238. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről,
valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális
tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVI. törvény 1. § (3) bekezdése a „megyei” szövegrész helyett
a „vármegyei” szöveggel lép hatályba.
(2) Nem lép hatályba az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti
rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos
és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVI. törvény 7. § a) pontja.

198. A honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény módosítása
239. §		
A honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 19. § h) pontjában, 20. § (1) bekezdés d) pontjában és
21. § nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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199. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről szóló
1996. évi XIV. törvény hatályon kívül helyezése
240. §		
Hatályát veszti a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről szóló 1996. évi XIV. törvény.

200. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló
2010. évi CXXVI. törvény hatályon kívül helyezése
241. §		
Hatályát veszti a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény.
Novák Katalin s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2022. évi XXII. törvényhez
1. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 1. számú melléklete a következő 16–18. ponttal
egészül ki:
(A védelem alá eső tisztségek:)
„16. a Magyar Honvédség parancsnoka,
17. a nemzetbiztonsági szolgálatok felügyeletével, illetve tevékenységük összehangolásával kapcsolatos feladatokat
ellátó politikai és szakmai felsővezetők,
18. a miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnökök.”

2. melléklet a 2022. évi XXII. törvényhez
„2. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez

Az ítélőtáblák illetékességi területe
1. Fővárosi Ítélőtábla
1.1. Budapest főváros
1.2. Nógrád vármegye
1.3. Pest vármegye
2. Szegedi Ítélőtábla
2.1. Csongrád-Csanád vármegye
2.2. Bács-Kiskun vármegye
2.3. Békés vármegye
2.4. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
2. Pécsi Ítélőtábla
2.1. Baranya vármegye
2.2. Somogy vármegye
2.3. Tolna vármegye
2.4. Zala vármegye
3. Debreceni Ítélőtábla
3.1. Hajdú-Bihar vármegye
3.2. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
3.3. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
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3.4. Heves vármegye
4. Győri Ítélőtábla
4.1. Fejér vármegye
4.2. Győr-Moson-Sopron vármegye
4.3. Komárom-Esztergom vármegye
4.4. Vas vármegye
5. Győri Ítélőtábla
5.1. Fejér vármegye
5.2. Győr-Moson-Sopron vármegye
5.3. Komárom-Esztergom vármegye
5.4. Vas vármegye
5.5. Veszprém vármegye”

3. melléklet a 2022. évi XXII. törvényhez
„3. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez

A törvényszékek katonai tanácsai és illetékességi területük
1. Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa
1.1. Budapest főváros
1.2. Fejér vármegye
1.3. Heves vármegye
1.4. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
1.5. Komárom-Esztergom vármegye
1.6. Nógrád vármegye
1.7. Pest vármegye
2. Szegedi Törvényszék Katonai Tanácsa
2.1. Bács-Kiskun vármegye
2.2. Békés vármegye
2.3. Csongrád-Csanád vármegye
3. Győri Törvényszék Katonai Tanácsa
3.1. Győr-Moson-Sopron vármegye
3.2. Vas vármegye
3.3. Veszprém vármegye
4. Debreceni Törvényszék Katonai Tanácsa
4.1. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
4.2. Hajdú-Bihar vármegye
4.3. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
5. Kaposvári Törvényszék Katonai Tanácsa
5.1. Baranya vármegye
5.2. Somogy vármegye
5.3. Tolna vármegye
5.4. Zala vármegye”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 125. szám

5021

4. melléklet a 2022. évi XXII. törvényhez
„4. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez

A közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek illetékességi területe közigazgatási jogvitákban
1. Fővárosi Törvényszék
1.1. Budapest főváros
2. Budapest Környéki Törvényszék
2.1. Nógrád vármegye
2.2. Pest vármegye
3. Debreceni Törvényszék
3.1. Hajdú-Bihar vármegye
3.2. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
3.3. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
4. Győri Törvényszék
4.1. Győr-Moson-Sopron vármegye
4.2. Komárom-Esztergom vármegye
4.3. Vas vármegye
5. Miskolci Törvényszék
5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
5.2. Heves vármegye
6. Pécsi Törvényszék
6.1. Baranya vármegye
6.2. Somogy vármegye
6.3. Tolna vármegye
7. Szegedi Törvényszék
7.1. Bács-Kiskun vármegye
7.2. Békés vármegye
7.3. Csongrád-Csanád vármegye
8. Veszprémi Törvényszék
8.1. Fejér vármegye
8.2. Veszprém vármegye
8.3. Zala vármegye”
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2022. évi XXIII. törvény
egyes választási tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról*
1. Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása
1. §		
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„1. § E törvényt kell alkalmazni Magyarországon és Magyarország területén kívül
a) az országgyűlési képviselők választásán,
b) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán,
c) a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán,
d) az Európai Parlament tagjainak választásán,
e) abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli [az a)–e) pontban meghatározottak
a továbbiakban együtt: választás].”
2. §		
A Ve. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Más állam, kormányközi szervezet, nemzetközi nem kormányzati szervezet vagy egyesület Nemzeti
Választási Iroda által – a választások megfigyelése céljából – nyilvántartásba vett megfigyelője
a) a választási eljárás teljes menetét figyelemmel kísérheti, a választási szervek munkájánál jelen lehet,
b) a választási bizottságok irataiba betekinthet, azokból – a személyes adatokat nem tartalmazó – másolatot kérhet,
c) kérdést intézhet a választási szervek tagjaihoz, és felhívhatja azok figyelmét az általa tapasztalt
rendellenességekre,
d) a választási eljárást és a választási szervek tevékenységét nem zavarhatja és nem befolyásolhatja,
e) tevékenysége végzése alatt köteles a Nemzeti Választási Iroda által rendelkezésére bocsátott regisztrációs kártyát
jól látható helyen és módon viselni,
f ) köteles pártatlanul végezni tevékenységét.
(2) A Nemzeti Választási Iroda a nemzetközi megfigyelőkről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza
a nemzetközi megfigyelő nevét, születési helyét és idejét, valamint a megbízó nevét. A nemzetközi megfigyelők
nevét, valamint a megbízó nevét a Nemzeti Választási Iroda a választások hivatalos honlapján közzéteszi.
(3) A nemzetközi megfigyelő nyilvántartásba vételéről, valamint nyilvántartásból való törléséről a Nemzeti Választási
Iroda elnöke dönt, a döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak.
(4) A nemzetközi megfigyelőt a szavazást megelőző kilencedik napig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Irodánál.”
3. §		
A Ve. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A szavazatszámláló bizottság, valamint a szavazatszámlálást végző választási bizottság tagjai
a szavazatszámlálást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre
az időre távolléti díj illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet.
(2) A munkáltató a választási szerv (1) bekezdés szerinti tagját megillető távolléti díj megtérítését
a szavazatszámlálást követő öt napon belül igényelheti a helyi választási irodától.”
4. §		
A Ve. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Nemzeti Választási Bizottság választott, valamint a 27. § (1) bekezdése alapján megbízott tagja az lehet, aki
jogi egyetemi diplomával rendelkezik.”
5. §		
A Ve. 18. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl]
„d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény
szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező
egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi
jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott,
a munkavállaló és az egészségügyi szolgálati viszonyban álló személy kivételével.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el.
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6. §		
A Ve. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § (1) A Nemzeti Választási Bizottság további egy-egy tagját azok a pártok bízzák meg, amelyekhez tartozó
képviselők az Országgyűlésben képviselőcsoportot alkotnak.
(2) Az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően a Nemzeti Választási Bizottság további
egy-egy tagját az országos listát állító, az (1) bekezdés alapján tag megbízására nem jogosult jelölő szervezetek
bízzák meg.
(3) Az Európai Parlament tagjai választásának kitűzését követően a Nemzeti Választási Bizottság további egy-egy
tagját a listát állító, az (1) bekezdés alapján tag megbízására nem jogosult jelölő szervezetek bízzák meg.”
7. §		
A Ve. 29. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 27. § (2) és (3) bekezdése alapján azok a jelölő szervezetek is jogosultak tag megbízására a Nemzeti Választási
Bizottságba, amelyek az (1) bekezdés alapján megbízásra jogosult párttal közös listát állítanak.”
8. §		
A Ve. 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörös településen a helyi választási bizottság megbízott
tagjának bejelentését személyesen a helyi választási iroda fekvése szerint illetékes országgyűlési egyéni
választókerületi választási iroda vezetőjénél is be lehet nyújtani a (2) bekezdésben foglalt határidő lejártáig.
A bejelentést az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője legkésőbb a benyújtást követő
napon az érintett szavazatszámláló bizottság, helyi választási bizottság működési területe szerint illetékes helyi
választási iroda vezetőjének továbbítja.”
9. §		
A Ve. 33. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szavazatszámláló bizottság megbízott tagjának megbízatása a 28. §-ban megjelölt, a megbízás jogalapját
képező jelöléshez, listaállításhoz kapcsolódó választás eredményének jogerőssé válásáig tart.”
10. §		
A Ve. 37. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az eskü vagy fogadalom letételére az (1) bekezdésben foglalt határidőig nem kerül sor, az Országgyűlés
helyett az Országgyűlés elnöke előtt, a polgármester helyett a főpolgármester, illetve a megyei közgyűlés elnöke
előtt, a főpolgármester, illetve a megyei közgyűlés elnöke helyett a Nemzeti Választási Bizottság elnöke előtt kell
esküt vagy fogadalmat tenni. A (3) bekezdés szerinti jogosult az (1) bekezdésben foglalt határidőt követően is
kiveheti az esküt vagy a fogadalmat.”
11. §		
A Ve. 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Nemzeti Választási Bizottságnak a 27. § (2) és (3) bekezdése alapján megbízott tagját nem kell figyelembe
venni a határozatképesség szempontjából.”
12. §		
A Ve. 45. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Nemzeti Választási Bizottságnak a 27. § (2) és (3) bekezdése alapján megbízott tagja nem rendelkezik szavazati
joggal, a Nemzeti Választási Bizottság ülésén tanácskozási joggal vehet részt.”
13. §		
A Ve. 49. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A választási bizottság a határozatát – a közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatok
kivételével – nyilvánosságra hozza. E törvény alapján közérdekből nyilvános adat a jelölt neve, a jelölő szervezet,
a médiaszolgáltató és a sajtótermék megnevezése.”
14. §		
A Ve. 54. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Nemzeti Választási Iroda elnöke a Nemzeti Választási Iroda tárgyévi kiadási előirányzatainak terhére
a választások lebonyolításában részt vevő egyéb szervek részére a választási feladatok ellátásához szükséges, adott
költségvetési évben érvényesülő előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.”
15. §		
A Ve. 66. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az (1)–(3) bekezdés szerinti tisztség betöltetlen, vagy a jegyző, főjegyző harminc napot meghaladó
távolléte miatt nem tudja ellátni feladatát, a területi választási iroda vezetőjét a Nemzeti Választási Iroda elnöke,
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az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda és a helyi választási iroda vezetőjét a területi választási iroda
vezetője nevezi ki.”
16. §		
A Ve. 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A választási iroda tagjává közszolgálati tisztviselő, kormánytisztviselő és közalkalmazott, továbbá a székhelye
szerinti polgármesteri vagy közös önkormányzati hivatal, illetve megyei önkormányzati hivatal munkavállalója
bízható meg.”
17. §		
A Ve. 94. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 84. § szerinti kérelem elbírálása a szavazást megelőző huszonötödik nap és az eredmény jogerőre emelkedése
között szünetel az országgyűlési képviselők általános választása és az Európai Parlament tagjainak választása
esetén.”
18. §		
A Ve. 127. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„127. § (1) Az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon belül kell elvégezni.
(2) Az ajánlások ellenőrzését mellőzi a választási iroda, ha a leadott ajánlóíveken szereplő ajánlások száma nem éri el
a jelöltséghez szükséges számot.
(3) Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások
száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
(4) Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes
választási bizottságot és – kérelmére – a jelöltet, jelölő szervezetet.”
19. §		
A Ve. 135. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„135. § (1) A bejelentett és a nyilvántartásba vett jelölő szervezetek, jelöltek és listák közhiteles, elektronikus
nyilvántartását – a 4. melléklet szerinti adattartalommal – a Nemzeti Választási Iroda vezeti. A nyilvántartás
változásait a nyilvántartásba vevő választási bizottság mellett működő választási iroda vezeti át a nyilvántartáson.
(2) A jelöltek adatait a központi névjegyzék adatai alapján folyamatosan frissíteni kell.
(3) A jelölő szervezet, a jelölt és a lista nyilvántartásból történt törléséről a választási iroda a választási bizottságot
a soron következő ülésén tájékoztatja.”
20. §		
A Ve. 137. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jelölt kiesik, ha a magyarországi szavazás megkezdése előtt a központi névjegyzékből törlésre kerül,
a választhatóság jogát elveszíti, vagy a jelöltet állító jelölő szervezetet törlik a jelölő szervezetek, jelöltek és listák
nyilvántartásából. Kiesik továbbá a jelölt, ha a szavazást megelőző második nap 16 óráig a jelölésről – elektronikus
azonosítást követően elektronikus úton, a nyilvántartásba vételről döntő választási bizottság mellett működő
választási iroda részére személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtott nyilatkozattal – írásban lemond.
A kiesett jelölt nevét a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából, valamint az egyéni szavazólapokról
törölni kell.”
21. §		
A Ve. 138. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„138. § A lista kiesik, ha a jelölő szervezet a listát visszavonja, a szavazás megkezdése előtt a listán szereplő
valamennyi jelölt kiesik, továbbá ha a Nemzeti Választási Iroda a jelölő szervezetet törli a jelölő szervezetek,
jelöltek és listák nyilvántartásából. A kiesett listát a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából, valamint
a szavazólapokról törölni kell.”
22. §		
A Ve. 154. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„154. § (1) A 153. § szerinti adatszolgáltatás díja az adatszolgáltatásban szereplő választópolgáronként három forint.
(2) Az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy az igénylő igazolja az adatszolgáltatási díj befizetését a Nemzeti
Választási Iroda számlájára.”
23. §		
A Ve. 162. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a szavazólap adattartalmának jóváhagyását követően – jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való
törlés következtében – megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs
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szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről tájékoztatja a választási
bizottságot, valamint az érintett jelölő szervezeteket és független jelölteket.”
24. §		
A Ve. 175. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„175. § (1) A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben
szerepel.
(2) Az a választópolgár is szavazhat a szavazóhelyiségben, aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében
szerepel, feltéve, hogy a jegyzék a szavazóhelyiségben van.”
25. §		
A Ve. 179. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken, illetve a 175. § (2) bekezdése
szerinti esetben a mozgóurnát igénylő polgárok jegyzékén saját kezű aláírásával igazolja.”
26. §		
A Ve. 257/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A külön helyszíneket, illetve az alszavazóköröket úgy kell kialakítani, hogy a névjegyzékben lévő
választópolgárok száma az egyes helyszíneken, illetve alszavazókörökben ne haladja meg a nyolcszázat.”
27. §		
A Ve. 277. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az a választópolgár, aki az (1) bekezdés szerint megküldött szavazási levélcsomagot a szavazás napját megelőző
hetedik napig nem kapja meg, bármely külképviseleten vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási
irodában személyesen kérheti a szavazási levélcsomag pótlását. A választási iroda a szavazási levélcsomag átadása
előtt ellenőrzi, hogy a választópolgár szerepel-e a levélben szavazók névjegyzékében, és a szavazási levélcsomag
postai kézbesítését kérte-e.”
28. §		
A Ve. 278. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az azonosító nyilatkozatra rá kell vezetni a választópolgár
a) nevét,
b) születési helyét,
c) személyi azonosítóját vagy a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát, ezek hiányában
a honosítási okiratának számát.”
29. §

(1) A Ve. 289. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szavazási iratok vizsgálata során a választási iroda a beérkezett szavazási iratot – a szavazólapot tartalmazó
belső boríték felbontása nélkül – ellenőrzi. Az azonosító nyilatkozat tartalmát a választási iroda a levélben szavazók
névjegyzéke alapján ellenőrzi. A Nemzeti Választási Iroda az azonosító nyilatkozat tartalmát szükség esetén
a személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány nyilvántartásában, a honosítási okirat nyilvántartásában
közvetlen adathozzáféréssel, vagy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv megkeresése útján, illetve a polgárok
személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban is ellenőrzi.”
(2) A Ve. 289. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) A (3) bekezdés g) pontjában a választópolgár által már leadott szavazási iratnak csak az olyan szavazási irat
tekinthető, amely érvényes, vagy nem a (3) bekezdés e), f ) vagy i) pontja szerinti okból érvénytelen.
(8) Ha a szavazási irat érvényes, vagy nem a (3) bekezdés e), f ) vagy i) pontja szerinti okból érvénytelen, a választási
iroda a központi névjegyzéken feltünteti, hogy a választópolgár szavazási iratot adott le.”

30. §		
A Ve. 297. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt
a) a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett
egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,
b) minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az egyéni választókerületi választáshoz kapcsolódik,
c) a helyi választási bizottságnak a 32. § (2) bekezdése, valamint a helyi választási iroda vezetőjének a 32. §
(3) bekezdés alapján hozott határozata elleni kifogás tárgyában hozott döntése elleni fellebbezésről.
(2) A területi választási bizottság dönt az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnak a 32. §
(2) bekezdése, a 124. § (2)–(3) bekezdése, valamint a 252. § (2) bekezdése alapján meghozott döntése elleni
fellebbezésről.
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(3) A Nemzeti Választási Bizottság dönt
a) minden olyan kifogásról, amely nem tartozik az (1) bekezdés b) pontja alá,
b) a (2) bekezdésben foglaltak kivételével az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság döntése
elleni fellebbezésről,
c) a területi választási bizottság 32. § (2) bekezdés szerinti döntése elleni fellebbezésről.”
31. §		
A Ve. 310. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„310. § (1) Az időközi választás előkészítésének és lebonyolításának költségeit a nemzetiségi önkormányzat
költségvetéséből kell biztosítani, ha az időközi választást azért kell megtartani, mert
a) a képviselő-testületet, közgyűlést feloszlatták,
b) a képviselő-testület, közgyűlés kimondta feloszlását.
(2) A nemzetiségi önkormányzat az (1) bekezdés szerinti időközi választás költségeit – annak kitűzését megelőzően –
az időközi választás kitűzésére hatáskörrel rendelkező választási bizottság mellett működő választási iroda számára
megelőlegezi.”
32. §		
A Ve. 346. § l) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„l) a 310. § (2) bekezdése szerinti megelőlegezés részletes szabályait.”
33. §		
A Ve.
a)
2. § (3) bekezdésében az „a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok” szövegrész helyébe az „a kitűzött
választásra vonatkozó közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok” szöveg,
b)
19. § (4) bekezdésében a „Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagjai” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Választási Bizottság 27. § (1) bekezdése alapján megbízott tagjai” szöveg,
c)
33. § (1) bekezdés b) pontjában az „az országgyűlési képviselők következő általános választása kitűzésének
napjáig” szövegrész helyébe az „az Országgyűlés alakuló ülésének napjáig” szöveg,
d)
34. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés a), b), d) és e) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés b) pontja”
szöveg,
e)
34. § (4) bekezdésében az „(1) bekezdés c) és f ) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a) és c)–f ) pontja”
szöveg,
f)
82. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Választási Iroda által vezetett” szövegrész helyébe a „Nemzeti Választási
Iroda és a helyi választási irodák által vezetett” szöveg,
g)
94. § (2) bekezdésében, 113. § (2) bekezdésében, 235. § (2) bekezdésében a „második napon” szövegrész
helyébe a „második napon 10 óráig” szöveg,
h)
103. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában és 105/A. §-ában a „második napig” szövegrész helyébe
a „második nap 10 óráig” szöveg,
i)
103. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „második napon 16 órát” szövegrész helyébe a „második napon
10 órát” szöveg,
j)
106. § (1) bekezdésében a „második napon 16 óráig” szövegrész helyébe a „második napon 10 óráig” szöveg,
k)
106. § (2) bekezdésében a „megelőző napon” szövegrész helyébe a „megelőző második napon” szöveg,
l)
107. § (3) bekezdésében a „104. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „104. § (3) bekezdése” szöveg,
m)
110. § (1) bekezdésében a „103. §, a 250. §” szövegrész helyébe a „103. §, a 105/A. §, a 250. §” szöveg,
n)
136. §-ában a „Nemzeti Választási Bizottság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Választási Iroda” szöveg,
o)
248. §-ában a „tizenhatodik napon” szövegrész helyébe a „kilencedik napon” szöveg,
p)
249. § (1) bekezdés a) pontjában a „második napon” szövegrész helyébe a „második napon 10 óráig” szöveg,
q)
250. § (5) bekezdés b) pontjában a „második napig” szövegrész helyébe a „második napon 10 óráig” szöveg,
r)
254. § (2)–(3) bekezdésében a „Nemzeti Választási Bizottság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Választási Iroda”
szöveg,
s)
307/A. § (4) bekezdés b) pontjában és 307/B. § (2) bekezdésében a „második napon” szövegrész helyébe
a „harmadik napon” szöveg,
t)
307/J. § (2) bekezdésében és 307/K. § (2) bekezdésében a „választási bizottság” szövegrész helyébe
a „választási iroda” szöveg,
u)
314. § (1)–(2) bekezdésében és 315. §-ában a „tizenhatodik napon” szövegrész helyébe a „kilencedik napon”
szöveg,
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v)
w)
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317. § (2) bekezdésében és 320. § (2) bekezdésében a „választási bizottság” szövegrész helyébe a „választási
iroda” szöveg,
340. § nyitó szövegrészében az „illetve törli” szövegrész helyébe az „illetve a Nemzeti Választási Iroda törli”
szöveg

lép.
34. §		
Hatályát veszti a Ve.
a)
42. § (2) bekezdése,
b)
307/G. § (3) bekezdése,
c)
308. §-ában az „ , a 307/G. § (3) bekezdés” szövegrész.

2. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása
35. §		
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 2. § 14. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„14. az 50–72. § alkalmazásában nemzetiségi szervezet: a párt és a szakszervezet kivételével a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásában – a nemzetiségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve – nemzetiségi
egyesületként szereplő egyesület;”
36. §		
Az Njtv. 69. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Időközi választást kell kitűzni, ha a képviselő-testületet, közgyűlést feloszlatják vagy kimondja feloszlását, és
a nemzetiségi önkormányzat az időközi választás költségeit megelőlegezi.”
37. §		
Az Njtv. 74. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A nemzetiségi önkormányzat megszűnik, ha)
„f ) a képviselő-testületet, közgyűlést feloszlatták vagy kimondta feloszlását, és a nemzetiségi önkormányzat
az időközi választás költségeit nem előlegezi meg, a feloszlatás vagy feloszlása kimondásának napján.”
38. §		
Az Njtv. 75. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének, közgyűlésének megbízatása megszűnik
a) ha a testület megbízatása lejárt,
b) a nemzetiségi önkormányzat megszűnése napján,
c) a képviselők számának a testület működéséhez szükséges létszám alá csökkenése napján,
d) – a 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a testület feloszlatása, feloszlásának kimondása miatti időközi
választás napján.”
39. §		
Hatályát veszti az Njtv. 69. § (3) bekezdés c) és d) pontja.

3. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása
40. §		
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A munkavállaló számára lehetővé kell tenni, hogy az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjainak,
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán,
továbbá népszavazáson szavazhasson.”

4. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló
2013. évi LXXXVII. törvény módosítása
41. §		
Hatályát veszti az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi
LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 4. §-ának (3) bekezdése.
42. §		
A Kktv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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5. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosítása
43. §		
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló
2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Ve. 2. § (4) bekezdését az aláírásgyűjtő ívre is alkalmazni kell.”
44. §		
Az Nsztv. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha
a) a kérdést hitelesítő döntés elleni jogorvoslati határidő eredménytelenül eltelt,
b) jogorvoslat esetén a Kúria döntésével szembeni alkotmányjogi panasz benyújtására rendelkezésre álló határidő
eredménytelenül eltelt, illetve
c) az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panaszt visszautasító vagy elutasító döntése az Alkotmánybíróság
Határozatai hivatalos lapban megjelent,
a Nemzeti Választási Iroda haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül átadja a szervező részére a hitelesített
kérdést tartalmazó – az általa az a)–c) pontban megjelölt esemény bekövetkezését követően igényelt mennyiségű –
aláírásgyűjtő ívet. A Nemzeti Választási Iroda valamennyi aláírásgyűjtő ívet egyedi azonosítóval lát el.”
45. §		
Az Nsztv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) Az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának napját megelőző
ötvenedik nap és a szavazást követő harmincadik nap között szünetel az aláírásgyűjtés.
(2) Ha a szervező az aláírásgyűjtést az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek vagy a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának napját
megelőző ötvenedik napig nem fejezi be, az addig összegyűjtött aláírásokat tartalmazó és az aláírásokat nem
tartalmazó aláírásgyűjtő íveket legkésőbb a szavazás napját megelőző negyvenkilencedik napon át kell adnia
a Nemzeti Választási Irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén a Nemzeti Választási Bizottság hivatalból eljárva
bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott aláírásgyűjtő ív után nyolcszáz forint, de összesen nem
haladhatja meg választópolgár esetében a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötszörösét, szervezet
esetében tízszeresét.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott határidőben át nem adott aláírásgyűjtő íveken gyűjtött aláírás érvénytelen.
(4) A szavazás napját követő harmincegyedik napon a Nemzeti Választási Iroda átadja a szervező részére az általa
igényelt mennyiségű, a hitelesített kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet.”
46. §		
Az Nsztv. 30. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Kúria (1) bekezdés szerinti döntése elleni alkotmányjogi panaszt a Kúria döntésének Magyar Közlönyben
történt közzétételétől számított nyolc napon belül lehet benyújtani. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi
panaszról harminc napon belül dönt.”
47. §		
Az Nsztv. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kérdést hitelesítő döntés elleni jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét – jogorvoslat esetén
a törvényszék döntésével szembeni alkotmányjogi panasz benyújtására rendelkezésre álló határidő eredménytelen
elteltét, illetve az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panaszt visszautasító vagy elutasító döntésének
az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban történő megjelenését – követő öt napon belül a helyi választási
iroda vezetője hitelesítési záradékkal látja el az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát, és azt átadja a szervezőnek.”
48. §		
Az Nsztv. 57. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A törvényszék a döntését haladéktalanul megküldi a helyi választási irodának, amely azt legkésőbb
a megérkezést követő munkanapon közzéteszi a honlapján, megjelölve a közzététel napját. A törvényszék döntése
elleni alkotmányjogi panaszt a törvényszék döntésének a helyi választási iroda honlapján való közzétételét követő
nyolc napon belül lehet benyújtani. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszról harminc napon belül dönt.”
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49. §		
Az Nsztv. 69. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Nemzeti Választási Bizottság az országos népszavazás kitűzését követő öt munkanapon belül határozza meg,
hogy a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban milyen időtartamban köteles közzétenni
az (1) bekezdés szerinti jogosultak politikai reklámjait. A politikai reklámok közzétételére rendelkezésre álló
időtartam népszavazásonként háromszáz perc, amelyet a jogosultak között egyenlő arányban kell felosztani.
Ugyanazon kezdeményező – választópolgári kezdeményezés esetén ugyanazon szervező – által kezdeményezett
több, azonos napra kitűzött népszavazás esetén a politikai reklámok közzétételére álló időtartam összesen
háromszáz perc.”
50. §		
Az Nsztv. 95. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény)
„b) 30. § (5) bekezdése, 57. § (4) bekezdése, 79. § (5) bekezdése, 98. §-a és 101. § (3) bekezdése az Alaptörvény
24. cikk (9) bekezdése alapján,”
(sarkalatosnak minősül.)

6. Záró rendelkezések
51. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 18. §, a 33. § g)–k), o)–q), s) és u) pontja 2022. október 1-jén lép hatályba.

52. §

(1) Az 1–25. §, a 32. §, a 33. § a)–n) pontja és a 34. § a) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk
(1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(2) A 26–30. §, a 33. § o)–r) pontja, a 4. alcím és az 1. melléklet az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
(3) A 33. § s) és t) pontja, valamint a 34. § b) pontja az Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(4) A 31. §, a 33. § u) és v) pontja, a 34. § c) pontja és a 2. alcím az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
(5) A 46. § és a 48. § az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(6) Az 49. § az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Novák Katalin s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2022. évi XXIII. törvényhez
Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételeiről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény
1. melléklet a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok
támogatása összegét a következő eljárás szerint kell kiosztani.)
„a) A nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok számát – azon
választópolgárok kivételével, akik nemzetisége nem rendelkezik jogerősen nyilvántartásba vett nemzetiségi
listával – össze kell adni (a továbbiakban: összes nemzetiségi választópolgár).”
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