HÍRLEVÉL 2019. ÁPRILIS
Kedves Partnerünk!
„Szabályzataktualizálás” szolgáltatásunk kapcsán nyomon követjük a releváns törvények,
jogszabályok és rendeletek változásait annak érdekében, hogy ügyfeleink belső szabályozási
rendszere folyamatosan megfeleljen az előírásoknak.
A szolgáltatáshoz kapcsolódó 2019. áprilisi hírlevélben a legfontosabb aktuális változásokat foglaljuk
össze.
1.
2.
3.
4.

A honlapra felkerült új letölthető szabályzatminták listája
A honlapon frissítésre került szabályzatok szövegjavaslattal
Április hónapban megjelent, illetve hatályba lépett fontosabb jogszabályok
Néhány fontosabb jogszabály változásának rövid összefoglalása

1. A honlapra felkerült új letölthető szabályzatminták listája
FONTOS: A konkrét szabályzatminták csak előfizetőink számára elérhetők!
Informatikai Biztonsági Politika
Informatikai Biztonsági Szabályzat
Pénzkezelési Szabályzat
Adatvédelmi Szabályzat

2. A honlapon frissítésre került szabályzatok szövegjavaslattal
FONTOS: A szabályzatban a hatályon kívül helyezett (törölt) szövegrészt áthúzással, a módosításokat
aláhúzással és kiemeléssel jelöljük.

Számviteli politika költségvetési szervek részére
Sztv. 3§ (3) miatt szükséges módosítás
„A számviteli elszámolás szempontjából jelentős összegű hiba:
Ha a hiba megállapításának évében, az ellenőrzések során ugyanazon költségvetési évet érintően
megállapított hibák, hibahatások abszolút értékének együttes (előjeltől független) összege eléri, vagy
meghaladja a költségvetési év mérlegfőösszegének 2%‐át, vagy ‐ ha a mérlegfőösszeg 2%‐a
meghaladja a százmillió forintot ‐ a százmillió forintot,
A számviteli elszámolás szempontjából nem jelentős összegű hiba:
Ha a hiba – előjeltől független – abszolút értékének együttes összege nem haladja meg az előző
pontban meghatározott értéket”
Sztv. 16§ (4) miatt szükséges módosítás
„a lényegesség elve [Szt. 16. § (4) bekezdés].
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Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása
vagy téves bemutatása – az ésszerűség észszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait
felhasználók döntéseit. Egy-egy tétel lényegessé minősítését más hasonló tételekkel
összefüggésben kell megítélni.”

Közbeszerzési szabályzat
Kbt. 27§ (3) miatt szükséges módosítás
(3) A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az
ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.
(3) Az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni
a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő értékű
közbeszerzési eljárásba,
b) építési beruházás esetén a hétszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba, vagy
c) a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárásba, kivéve a
keretmegállapodás alapján történő, az a) ‐b) pontban meghatározott értéket el nem érő beszerzés
megvalósításába,
d) keretmegállapodás alapján történő, az a) ‐b) pontban meghatározott értékű beszerzés
megvalósításába.

3. Április hónapban megjelent, illetve hatályba lépett fontosabb jogszabályok
2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében
szükséges törvénymódosításokról
Hatályos: 2019. április 26., május 12. Megjelent: MK 2019/63.
86 jogszabályt érint – közöttük:
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről
és védelméről
2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2012. évi 1. törvény a munka törvénykönyvéről
2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól
2018. évi LXXXIII. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról
Hatályos: 2018.11.29., 2019.01.01., 04.01., 04.18., 2020.01.01. Megjelent: MK 2018/157. (XI. 28.)
66/2019. (III.27.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés
szabályainak rendezésével összefüggő módosításáról
Hatályos: 2019. 04. 01.Megjelent: MK 2019/51. (III. 27.)
Módosult jogszabályok:
257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható
eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról – hatályát
veszti
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307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos
közbeszerzési szabályokról
308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések
teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről
320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések
megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról
217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező
közbeszerzési szakmai képzéséről
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
5/2019. (III. 28.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának,
ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről,
valamint az éves statisztikai összegzésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint az
elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló
40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról
Hatályos 2019. 04.01. Megjelent: MK 2019/52.

4. Néhány fontosabb jogszabály változásának rövid összefoglalása
2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében
szükséges törvénymódosításokról (MK 63. szám, 2019.04.11)
A törvénymódosítás 163§‐a 86 jogszabályt – köztük sarkalatos törvények ‐ módosít a GDPR
megfelelés érdekében. A módosítások egyaránt érintik a közszférát és a versenyszférát. A
törvénymódosítások – az érintett jogszabályoknál eltérő mértékben – új/módosított előírásokat,
hatályon kívül helyező rendelkezéseket és szóhasználat/hivatkozás javításokat egyaránt
tartalmaznak.
A változással érintett néhány fontosabb, jogszabály:
A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény
A munkaviszony fogalma; a különös hatáskörű munkaügyi hatósághoz sorolt hatóságok köre; a
külföldi munkáltatók nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettsége; az adatok kezelése és
megőrzése; az adatokhoz való hozzáférés szabályozása;
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.
évi XLVII. törvény
Személyazonosító adat meghatározása e törvény alkalmazásában; az egészségügyi adatok
kezelésének célja; adatvédelmi felelős helyett adatvédelmi tisztviselő megnevezés; hatályát veszti a
32§ (4) bekezdése az adatvédelmi felelős kijelöléséről
A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény
12§ (1) és (2) bekezdésében szóhasználat módosítása
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Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
A bejelentés érdemi vizsgálat nélküli hatósági elutasításának eseteit kiterjeszti; az önkormányzat
jegyzőjét ellenőrzési jogkörrel ruházza fel az illetékességi területén folytatott adatkezeléssel
kapcsolatban; az adatvédelmi hatósági eljárásban az ügyintézési határidő százhúsz napról százötven
napra módosul;
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény
A munkavállaló tájékoztatásának tartalma személyiségi jogának korlátozásáról kibővül a
szükségességét és arányosságát alátámasztó körülményekkel; Mt 10§ módosítása a munkavállalótól
követelhető nyilatkozatokról, adatokról, okiratokról, alkalmassági egészségügyi vizsgáltokról,
valamint az ezekkel kapcsolatos adatok kezelésének munkavállalót érintő tájékoztatásáról; Mt 11§ ‐ a
munkavállaló biometrikus és bűnügyi személyes adatainak kezelése; Mt 11A§ (új) – a munkavállaló
ellenőrzésének körülményei, a munkavállaló által használt számítástechnikai eszközökön tárolt
adatok munkáltatói ellenőrzése (adatbetekintés)
A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
A bejelentési rendszerben kezelt adatok más államba vagy nemeztközi szervezet részére történő
továbbítása kizárólag a címzett jogi kötelezettségvállalása mellett kerülhet sor;
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény
53§: kiveszi a szövegből az ügyfél hozzájárulásának vélelmét adatai továbbításához és kezeléséhez;
hatályát veszti az 52§ (6) bekezdése: „E törvény rendelkezéseit a személyes adatok kezelésére
vonatkozó más törvényekben meghatározott szabályok betartásával kell alkalmazni.”; hatályát veszti
a 74. § (3) bekezdés d) pont db) alpontjában az” ‐ az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény alapján‐" szövegrész
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény
7§ (8) bekezdésben a személyazonosság igazolásának ellenőrzése érdekében bemutatott iratok közül
a lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi azonosítót igazoló oldala kivételével készíthet
másolatot a szolgáltató

2019. április 30.
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