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2019. december 
Kedves Partnerünk! 

 
Szabályozási Tudástárunkban nyomon követjük a releváns törvények, jogszabályok és rendeletek 

változásait annak érdekében, hogy ügyfeleink belső szabályozási rendszere folyamatosan megfeleljen 

az előírásoknak, valamint ellenőrzési dokumentumokat publikálunk partnereink szervezetének 

fejlesztését támogatva. 

 

A szolgáltatáshoz kapcsolódó, 2019. decemberi hírlevélben a legfontosabb aktualitásokat 

foglaljuk össze: 

 

1. A honlapra felkerült új, letölthető dokumentumok listája 

2. A honlapon frissítésre került szabályzatok szövegjavaslattal 

3. Jogszabályi tallózó 

1. A honlapra felkerült új, letölthető dokumentumok listája 

1.1. Új blokkot indítottunk „Jogszabályok, jogszabálymódosítások magyarázata” 

címmel 

 
Ebben a blokkban legfontosabb jogszabályokat és a legnehezebben követhető jogszabály 

módosításokat mutatjuk be, és folyamatosan bővítjük. 

 

A már megtalálható jogszabálymagyarázatok: 

- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása 

- 2019. évi CXX. törvény a közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról 

- 2019. évi C. törvény a Versenyképes Magyarország program egyes adóintézkedéseinek 

megvalósítását szolgáló törvények módosításáról 

 

1.2. A compliance blokkot kibővítettük a kockázatkezelési dokumentumokkal 

Új dokumentumok: 

- Integrált kockázatkezelési szabályzat - ETK ajánlás 

- Integrált kockázatkezelési szabályzat, melléklet minta 

- Kockázatkezelési politika 

- Ajánlás a compliance funkció kialakítására 

1.3. Egyes dokumentumok tartalmát bővítettük 

- Pénzgazdálkodás – ellenőrzési megállapítások 

- Compliance - megfelelés kockázatok 

- Integritás menedzsment kockázatok 

 

2. A honlapon frissítésre került szabályzatok szövegjavaslattal 
 

A Tudástár valamennyi szabályzata január folyamán felülvizsgálatra kerül. Jelentősebb változások 

várhatóak a  

- Közbeszerzési szabályzat 

- Számviteli politika 

dokumentumaiban a jellemzően az év végén megjelent jogszabályok miatt. 
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3. Ezek is érdekelhetik – jogszabályi tallózó 
 

2019. évi CXX. törvény a közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról 

A jogszabály számos helyen változtat a közbeszerzésekkel kapcsolatos előírásokon, amelyet 

részletesen kifejtünk a Tudástár új jogszabálymagyarázat blokkjában. 

A törvény a közbeszerzési szabályzat módosítását is igényli, amelyet a következő hírlevelünkben 

foglalunk össze. 

 

282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2020. évi 

központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról 

A rendelet fontos elemei az alábbi jogszabálymódosítások 

- 2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet módosítása 

- 3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása 

 

A jogszabálymódosításokat részletesen bemutatjuk a Tudástár új jogszabálymagyarázat blokkjában. 

339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső 

kontrollrendszeréről 

A jogszabály ezen társaságok 

- belső kontrollrendszer kialakításával és működtetésével összefüggő feladatait; 

- a megfelelést támogató szervezeti egység kialakításának és működtetésének kötelezettségét; 

- a kötelező belső ellenőrzés részleteit és  

- az első számú vezető a belső kontrollrendszer működéséről szóló kötelező nyilatkozatának 

tartalmát foglalja össze. 

 

A rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba, de a benne meghatározottakat csak 2020. július 1-jétől kell 

alkalmazni. 

342/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az államháztartási 

kontrollokkal összefüggő módosításáról 

A jogszabály  

- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendeletet, és  

- A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletet 

módosítja, amelynek összefoglalója hamarosan megjelenik a Tudástár jogszabálymódosítások 

magyarázata blokkjában 

367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a 

garantált bérminimum megállapításáról 

Hatályos: 2020. január 1-től a költségvetési szervek részére 

 

 

ETK Szolgáltató zRt. 
2020. január 9. 

 


