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Jogszabály- és szabványváltozások: 2019. december
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások
A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki:
2019. évi CXXVI. törvény a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról és a 2019. évi CXII. törvény a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével össze-függő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről*
Megjelent: MK 210/2019. (XII. 18.) Hatályos: 2020. 01. 01
Többek között módosítja az 1993. évi XCIII. törvényt a munkavédelemről
Megjelent: MK 210/2019. (XII. 18.) Módosítja: 2019. évi CXXVI. törvény Hatályos: 2020. 01. 01
Mvt.18. § (1) Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása, gyártása, tárolása,
mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre
vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal
mellett elvárható követelmények megtartásával történhet.
(2) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése
helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat.
(3) Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott EK-megfelelőségi
nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány).
(4) Egyéni védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni akkor szabad, ha az rendelkezik egyéni
védőeszköz EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve egyéni védőeszköz EK típustanúsítvánnyal. Az
egyéni védőeszközök megfelelőségének tanúsítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében foglaltak szerint kell elvégezni.
(8) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatok elvégzése munkabiztonsági, illetve
munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. A kockázatértékelés elvégzésekor a kémiai
kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
szóló jogszabályban foglalt szempontokat is figyelembe kell venni.
A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását
– eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt
esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni.
IV/A. FEJEZET97
MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI BEJELENTÉSEK ÉS NYILVÁNTARTÁSOK
63/A. § (1) A munkáltató a veszélyes anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzésének céljából nyilvántartást vezet a (2) bekezdésben szereplő, a munkavállalók
munkahelyi expozíciójára vonatkozó adatokról. A nyilvántartás célja továbbá, hogy a munkavállalók
egészségének védelme, a veszélyes anyagok által okozott foglalkozási megbetegedések megelőzése, és a foglalkozási megbetegedés foglalkozási eredetének tisztázása érdekében a veszélyes anyagok okozta kockázatok utólag azonosíthatóak, ellenőrizhetőek és dokumentáltak legyenek.
(2) A nyilvántartás tartalmazza
a) a munkavállaló nevét, születési helyét, idejét,
b) az expozíciót okozó veszélyes anyag nevét,
c) a munkavállaló napi, heti és éves expozíciós idejét,
d) az expozíciós koncentráció mért adatait anyagonként.
(3) A munkáltató a nyilvántartásban szereplő adatokat a munkaviszony megszűnését követő tíz évig,
ha a munkavállaló munkahelyén rákkeltő hatású anyagoknak van kitéve, ötven évig megőrzi.
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(4) Amennyiben a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, a (2) bekezdés szerint nyilvántartott adatokat
a munkavégzés helye szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak átadja az (1) bekezdésben meghatározott célból.
(5) A munkavédelmi hatóság az adatok őrzéséről a (3) bekezdésben meghatározottak szerint gondoskodik.
63/B. § (1) A munkáltató a rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások, valamint daganatos megbetegedések megelőzésének céljából nyilvántartást vezet azokról a
munkavállalókról, akik munkavégzésük során rákkeltő vagy mutagén anyagok expozíciójának vannak
vagy lehetnek kitéve. A nyilvántartás célja továbbá, hogy a munkavállalók egészségének védelme, a
rákkeltő vagy mutagén anyagok által okozott foglalkozási eredetű egészségkárosodások, valamint
daganatos megbetegedések megelőzése, és a foglalkozási megbetegedés foglalkozási eredetének
tisztázása érdekében a rákkeltő vagy mutagén anyagok okozta kockázatok utólag azonosíthatóak,
ellenőrizhetőek és dokumentáltak legyenek.
Mvt.64. § (1)98 Azt a munkabalesetet, amely esetében a munkavállaló több mint három munkanapon
át nem volt munkaképes, valamint a foglalkozási megbetegedést és a fokozott expozíciós esetet be
kell jelenteni, ki kell vizsgálni és nyilvántartásba kell venni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat
a) a munkabaleset és a fokozott expozíció esetén – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a
munkáltató,
b) a foglalkozási megbetegedés esetén a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott szerv vagy személy
teljesíti.
A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet és a fokozott expozíciós esetet
haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás eredményét munkabaleset esetén a
munkabaleseti jegyzőkönyvben, fokozott expozíció esetén a vizsgálati lapon kell rögzítenie. A
munkabaleset kivizsgálásának megkezdéséről a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást
biztosító szolgálat orvosát tájékoztatni kell. A munkabaleset kivizsgálásában történő orvosi
közreműködésről a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosa dönt.
Súlyos munkabaleset és fokozott expozíció esetén a foglalkozás-egészségügyi
alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának részt kell venni a kivizsgálásban. A
munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell.
12. Veszélyes anyag:
a) az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján fizikai, egészségi veszélyek vagy
mindkettő tulajdonság alapján veszélyesként osztályozott anyag, vagy
b) az a vegyi anyag, amely bár nem felel meg az a) pontban meghatározott osztályozás feltételeinek,
mégis kockázatot jelent a munkavállalók biztonságára vagy egészségére fiziko-kémiai, kémiai vagy
toxikológiai tulajdonságai és felhasználási módja vagy munkahelyen való jelenlét miatt, ideértve minden olyan vegyi anyagot, amelyre a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló rendelet határértéket határoz meg.
12/A. Veszélyes keverék: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely az
osztályozás során a fizikai, egészségi veszélyek vagy mindkét tulajdonság tekintetében veszélyes
besorolást kap.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a munkavédelmi hatóságot vagy hatóságokat, továbbá a honvédelmi szervezetek, honvédelemért
felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő köznevelési
intézmény, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahely, ideiglenes munkahely, azon gazdasági társaságok tekintetében, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelős miniszter, az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gazdasági társaságok, továbbá a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, valamint az önkormányzati tűzoltóság
tekintetében a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó szerveket kijelölje, valamint azok sajátos
feladatait és a hatósági eljárás eltérő szabályait rendeletben határozza meg;
b) rendeletet alkosson a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról;
c) rendeletben állapítsa meg a munkavédelmi szakértői szakterületeket, a munkavédelmi szakértői
tevékenység folytatásának, a tevékenységre jogosító engedély kiadásának a részletes szabályait, a
szakértői tevékenységre jogszabályban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó
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jogkövetkezményeket, valamint a nyilvántartás vezetésére és a munkabiztonsági szakértők kötelező
továbbképzési rendszerére vonatkozó eljárás részletes szabályait;276
f) rendeletben állapítsa meg az egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek és megfelelősége tanúsításának, továbbá az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek engedélyének, bejelentésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének szabályait;
g) a munkabiztonsági szaktevékenység végzésére jogosult személyek nyilvántartásának és
kötelező továbbképzési rendszerének szabályait rendeletben határozza meg.
Feletteseink 2020. január 01-től:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Munkavédelmi Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Email: munkavedelmi-foo@itm.gov.hu
* A munkabaleseti jegyzőkönyveket a baleset
helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóság
részére kell megküldeni!
(http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=228)
Egyéb elérhetőségek:
Munkavédelmi tanácsadás:
munkavedelem-info@itm.gov.hu
Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80) 204-292
Hívható: keddi és csütörtöki munkanapokon: 8.3016.00

Innovációs és Technológiai Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefon: (06 1) 896-2902
Fax: (06 1) 795-0880
Email: foglalkoztatas.felugyeletifoo@itm.gov.hu
Egyéb elérhetőségek:
Hatósági nyilvántartás - Kontrollerek:
kontroller@itm.gov.hu
Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80)
204-667

EU OSHA Nemzeti Fókuszpont:
fokuszpont@itm.gov.hu
Országos Munkavédelmi Bizottság:
mvbizottsag@itm.gov.hu

Új jogszabályok:
327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről
Megjelent: MK 213/2019. (XII. 20.) Hatályos: 2020. 02. 18.
3. A PB-gáz forgalmazásának általános szabályai
4. A PB-gáz forgalmazókra vonatkozó rendelkezések
5. A PB-gáz forgalmazás engedélyezése és nyilvántartása
6. Az átfejtés általános követelményei és engedélyezése
7. A PB-gáz felhasználókkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi előírások
17. § A műszaki biztonsági feladatkörében eljáró hatóság által az e rendelet hatálybalépését megelőzően a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet szerint kiadott,
a turista használatú palackba történő PB-gáz átfejtésére vonatkozó engedélyekkel megszerzett jogosultság az e rendelet szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül gyakorolható az e rendelet hatálybalépését követő egy évig.

4
52/2019. (XII. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, a veszélyes
áruk szállítására használt egyes eszközök jóváhagyásával kapcsolatos eljárásokért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjról
Megjelent: MK 220/2019. (XII. 30.) Hatályos: 2020. 01. 01.
A katasztrófavédelmi hatóság hatáskörébe a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.)
Korm. rendelet 4/D. §-a alapján tartozó, a veszélyes áru szállítás során használt nem nyomástartó
tartályok, tartányok, valamint a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettárukonténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági eljárásért a kérelmet előterjesztő ügyfél igazgatási
szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet az eljáró hatóság, mint a díj beszedésére jogosult részére.
1. melléklet az 52/2019. (XII. 30.) BM rendelethez
Tevékenység

Szolgáltatási
díj összege

1.

Veszélyes áruk csomagolóeszközeinek jóváhagyása dokumentáció alapján

1.1.

Csomagolóeszközök, nem nyomástartó tartályok jóváhagyása, típusonként

40 500 Ft

1.2.

Összetett (konténeres) csomagolóeszközök, összetett nem nyomástartó tartályok
jóváhagyása, típusonként

58 000 Ft

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Veszélyes árut szállító nem nyomástartó tartányok jóváhagyása dokumentáció alapján
5 m3 össztérfogatig, típusonként
3
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5 m össztérfogat felett 50 m össztérfogatig, típusonként
3

50 m össztérfogat felett, típusonként

77 000 Ft
110 000 Ft
265 000 Ft

……………………………………………………………………………………………………………………
Jogtárban vázlata már megtalálható a 2019. évi CIII. törvény a fiatalkorúak dohányzásának
visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes törvények módosításáról,
új jogszabály, még nem végleges
Hatályos: 2019. 12. 15., 2020. 01. 01., 2020. 03. 01., 2020. 07. 01., 2021. 01. 01.
……………………………………………………………………………………………………………………
360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének
egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 220/2019. (XII. 30.) Korm. r. Hatályos: 2020. 01. 01.
Többek között módosítja a 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendeletet a közfürdők létesítéséről és
működéséről, amely egyik fontos legionella kockázatértékelésünk színhelye (tehát illik ismerni
az erre vonatkozó jogszabályt, hátha segít, régi-újként betesszük a Zsebtörvénytár-ba)
Megjelent: MK 220/2019. (XII. 30.) Módosítja: 360/2019. (XII. 30.) Korm. r. Hatályos: 2020. 01. 01.
2020. 03. 01.
3. § (1) Új fürdőmedence csak vízforgató berendezéssel létesíthető. Töltő-ürítő rendszerű medence
felújításakor gondoskodni kell vízforgató berendezés létesítéséről, továbbá arról, hogy vízáramlási
szempontból holtterek ne alakuljanak ki. Felújításnak minősül a medencével kapcsolatos minden
olyan javítási, illetve átalakítási munka, amelynek keretében a medence mélységét vagy alakját
megváltoztatják, a bukóélt átalakítják vagy a burkolatot kicserélik. Vízforgató berendezéssel ellátott
fürdőmedencében a megfelelő vízminőséget a vízforgató berendezés üzemeltetése útján kell
biztosítani.

5
(5) A közfürdő fekvése szerint illetékes járási hivatal a folyamatosan üzemeltetett közfürdő esetén
évente egyszer, az időszakosan működő közfürdő esetén a fürdési idény megkezdése előtt a
közfürdőt tápláló összes vízből külön-külön vízmintát vesz, és azt az illetékes megyei
kormányhivatalnak megküldi. A vízminták vételére és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra az
ivóvízvizsgálatokra előírt szabályok az irányadók.
(6) A megyei kormányhivatal évente legalább egyszer megvizsgál minden olyan zárt (fedett) közfürdőt,
amelynek megengedett legnagyobb terhelése az 50 főt, nyitott (szabadtéri) közfürdő esetén a 100 főt
meghaladja. A helyszíni vizsgálat során a közfürdő legnagyobb terhelése idején kell mintát venni a
közfürdőt tápláló összes vízből, valamint az egyes medencékből elfolyó, használt vizekből különkülön.
A közfürdő üzemeltetője folyamatosan gondoskodik az üzemeltetéssel járó műszaki és
közegészségügyi követelmények teljesítéséről, az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeiről, a
közfürdő tisztántartásáról, a hulladék gyűjtéséről és szállításáról.
(3) A közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki,
technológiai, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásokat, valamint az egyes közfürdőkre
vonatkozó speciális közegészségügyi előírásokat az üzemeltető üzemeltetési szabályzatban
határozza meg.
2020. 03. 01.
A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban:
kormányhivatal) kérelemre felmentést adhat vízforgató berendezés létesítése, illetve üzemeltetése
alól az Országos Vízügyi Hatóság szakvéleményének figyelembevételével, a medence jó hidraulikai
kialakítása esetén, ha
a) az elismert gyógyvízzel üzemelő gyógymedence vizének gyógyászati szempontból értékes,
biológiailag aktív alkotórészeit a vízforgatás károsítaná,
b) a gyógymedence töltésére használt víz olyan összetételű, hogy a vízforgatásra megfelelő
technológia nem áll rendelkezésre,
c) bakteriológiai kifogásoltság esetén soron kívül bakteriológiai vizsgálatot kell végeztetni, a medence
napi üzemelési idejét a felére kell csökkenteni és erről a kormányhivatalt értesíteni kell,
d) három egymást követő kifogásoltság esetén a medence üzemeltetését – a kormányhivatalnak
egyidejű értesítésével – fel kell függeszteni, majd takarítás, fertőtlenítés és újra töltés után
bakteriológiai vizsgálatot kell végeztetni és annak megfelelő eredménye esetén a medence
üzemeltetése folytatható.
(5) A közfürdő fekvése szerint illetékes kormányhivatal a folyamatosan üzemeltetett közfürdő esetén
évente egyszer, az időszakosan működő közfürdő esetén a fürdési idény megkezdése előtt a
közfürdőt tápláló összes vízből külön-külön vízmintát vesz. A vízminták vételére és az azzal
kapcsolatos adatszolgáltatásra az ivóvízvizsgálatokra előírt szabályok az irányadók.
(6) A kormányhivatal évente legalább egyszer megvizsgál minden olyan zárt (fedett) közfürdőt,
amelynek megengedett legnagyobb terhelése az 50 főt, nyitott (szabadtéri) közfürdő esetén a 100 főt
meghaladja. A helyszíni vizsgálat során a közfürdő legnagyobb terhelése idején kell mintát venni a
közfürdőt tápláló összes vízből, valamint az egyes medencékből elfolyó, használt vizekből különkülön.
Többek között módosítja a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendeletet a keresőképtelenség és
keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről (amit, ha nem ismerünk
elveszhetünk a táppénz minősítések során, vagyis a háziorvos munkabalesetet irt-e be vagy sem,
ezért régi-újként betesszük a Zsebtörvénytár-ba)
Megjelent: MK 220/2019. (XII. 30.) Módosítja: 360/2019. (XII. 30.) Korm. r. Hatályos: 2019. 01. 01.
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4. § A baleseti táppénz folyósítás időtartamának egy éven túli meghosszabbítására javaslatot a
fővárosi és megyei kormányhivatal orvosszakértői feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi)
hivatala tehet.
(5) A döntéssel szemben a foglalkoztatott és a foglalkoztató a közléstől számított 8 napon belül a
fővárosi és megyei kormányhivatal orvosszakértői feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi)
hivatalánál orvosi felülvizsgálatot kezdeményezhet.
2020-03-01
2. § (1)5 A keresőképtelenség, illetve a keresőképesség elbírálására és igazolására az Ebtv. 45. § (2)
bekezdése alapján jogosult:
a) a háziorvos, házi gyermekorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos),
b) a járóbeteg-szakellátás orvosa,
c) az ideggondozó, bőr- és nemibeteg-gondozó, tüdőgondozó, valamint az onkológiai gondozó
szakorvosa,
d) az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a
továbbiakban: kormányhivatal),
e) a kormányhivatallal felülvéleményező tevékenységre szerződött főorvos (a továbbiakban:
felülvéleményező főorvos).
4. § A baleseti táppénz folyósítás időtartamának egy éven túli meghosszabbítására javaslatot
az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatal tehet.
(3) A betegszabadság, illetve a táppénz igénybevétele alatt
a) a munkavállaló esetén a munkáltató,
b) közfoglalkoztatott esetén a közfoglalkoztató, illetve az állami foglalkoztatási szerv
jogosult a keresőképtelenség felülvizsgálatát kezdeményezni a járási hivatalnál.
7. § (1) A kormányhivatal a keresőképtelenség és a keresőképesség elbírálását szakértő főorvos,
valamint felülvéleményező főorvos útján ellenőrzi.
(5) A döntéssel szemben a foglalkoztatott és a foglalkoztató a közléstől számított 8 napon belül az
orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatalnál orvosi felülvizsgálatot kezdeményezhet.
(5a) Az (5) bekezdés szerint kezdeményezett felülvizsgálat elbírálása során nem járhat el ugyanazon
kormányhivatal, amely kormányhivatal szakértő főorvosának vagy felülvéleményező főorvosának
döntése a felülvizsgálat tárgyát képezi. A felülvizsgálat iránti kérelem áttételéről a kormányhivatal
gondoskodik.
8. § (1) Ha a keresőképtelenséget elbíráló orvos, illetve a felülvéleményező főorvos vagy a szakértő
főorvos a keresőképtelenséget illetően nem ért egyet, a vita eldöntése érdekében az orvosszakértői
feladatkörében eljáró kormányhivatalhoz fordul, azzal, hogy a 7. § (5a) bekezdését ebben az esetben
is alkalmazni kell.
(2) Ha a biztosított a keresőképtelenség elbírálására jogosult orvos döntésével nem ért egyet, a
keresőképességének elbírálása érdekében az orvosszakértői feladatkörében eljáró
kormányhivatalhoz fordul, azzal, hogy a 7. § (5a) bekezdését ebben az esetben is alkalmazni kell.
9. § (1) Az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatal a 4. §, a 7. § (5) bekezdése, valamint
a 8. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatai ellátása érdekében főorvosi bizottságot (a továbbiakban:
FOB) működtet. A FOB tagja az orvosszakértői szerv két orvosszakértője, akik közül az elnök a beteg
fődiagnózisa szerint illetékes szakorvos.
…………………..………………………………………………………………………………………………
353/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyszolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet, valamint a munkaerőpiaci mobilitást
elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm.
rendelet módosításáról
Megjelent: MK 220/2019. (XII. 23.) Korm. r. Hatályos: 2019. 12. 28.
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Többek között módosítja a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi,
szabadidős szálláshely-szolgáltatásról (a Legionella miatt is, ha sok a zuhanyzó hely és ha kiadjuk
a tulajdonunkat akkor is fontos ismerni az előírásait – régi-újként betesszük a Zsebtörvénytár-ba)
Megjelent: MK 215/2019. (XII. 23.) Módosítja: 353/2019. (XII. 23.) Korm. r. Hatályos: 2019. 12. 28.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) az 5. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 1. számú melléklet 8.6. pont f) pontja szerinti munkásszállásnak minősülő elhelyezésre,
(4) A munkavállaló szolgálati lakásban vagy munkásszálláson történő elhelyezését – a (3)
bekezdésben foglaltakon túlmenően – úgy kell biztosítani, hogy az megfelelő módon szolgálja a
munkavállaló munkavégzéshez szükséges egészségi állapotának és személyes biztonságának
megőrzéséhez szükséges lakhatását, továbbá emberi méltóságának megőrzését.
12. § (1) A házirend a szálláshely rendeltetésszerű üzemelése időszakában a vendégre vonatkozó
szabályok gyűjteménye.
(2) A házirendnek tartalmaznia kell
a) a be- és kijelentkezéskor történő átadás-átvételre,
b) a létesítmény, valamint a berendezési és felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatára,
c) a dohányzásra,
d) a látogatók fogadására,
e) a biztonsági előírások betartására,
f) a szálláshelyen és közvetlen környezetében tilalmazott tevékenységekre,
g) a kártérítésre és sérelemdíjra, továbbá
h) a menekülésre,
i) a személy- és vagyonmentésre,
j) a vendégekért felelős személy és a rendkívüli esemény elhárítására hivatott szerv rövid úton való
értesítésére
vonatkozó előírásokat.
(3) A házirendet a szerződés mellékleteként vagy kifüggesztés útján kell a vendégek tudomására
hozni.
15. § (1) Azon szolgáltató, amely – folyamatosan vagy időszakosan – a kereskedelemről szóló
2005. évi CLXIV. törvény szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységet is végez, e tevékenysége
vonatkozásában a tevékenységének megkezdését követő 5 napon belül a turisztikai térségek
fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Tur. tv.) szerint a
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál köteles regisztrálni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti regisztráció menetére a Tur. tv. és a végrehajtására kiadott
kormányrendelet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy szálláshely-szolgáltató
helyett e rendelet szerinti szolgáltatót kell érteni.
(3) A 2019. december 1-jén már e rendelet szerinti tevékenységet végző szolgáltató – az (1)
bekezdés szerinti szolgáltatás végzése esetén – köteles 2019. december 1-je és 2019. december 31e között a regisztrációt teljesíteni. A napi és a havi adatszolgáltatást 2020. január 1-jétől kell teljesíteni,
azzal, hogy az adatszolgáltatás első napja 2020. január 1-je, illetve első alkalommal 2020. január 1.
napját követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése.
16. § A 15. § (1) bekezdés szerinti szolgáltatót – az (1) bekezdésben végzett kereskedelmi
tevékenységére figyelemmel – a Tur. tv. 6/B. alcíme tekintetében szálláshely-szolgáltatónak kell
tekinteni.
………………………………………………………………………………..….
350/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes jogszabályoknak a Nemzeti Filmintézet Közhasznú
Nonprofit Zrt. létrehozásával összefüggő módosításárólMegjelent: MK 216/2019. (XII. 23.) Korm. r. Hatályos: 2019. 12. 31., 2020. 01. 01., 2020. 01. 02.
Többek között módosította a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati
követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben
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kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről (régi-újként
betesszük a Zsebtörvénytár-ba, mert tudni kell, kihez lehet egyes ügyekben fordulni)
Megjelent: MK 216/2019. (XII. 23.) Módosította: 350/2019. (XII. 23.) Korm. r. Hatályos: 2019. 12.
31.,
g) mérgező hatású anyaggal történt emberi
mérgezési eset toxikológiai szakkérdései

Sugárzó anyaggal és
sugárártalommal (ionizáló és nem
ionizáló) kapcsolatos szakkérdés

NSZKK
Nemzeti Népegészségügyi Központ (OKK)
Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd
Egészségügyi Közpon

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

Robbantószerekkel kapcsolatos
vizsgálatok:
a) robbantóanyagok, és azok
robbantási maradékának kémiaianalitikai vizsgálata
b) robbanószerek vizsgálata

Növényvédő szer, rovar és
rágcsálók irtására alkalmas
anyag maradékának
meghatározása élelmiszerben
és egyéb anyagban élelmezésegészségügyi szempontból

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Szakértői Intézete
Készenléti Rendőrség Különleges
Szolgálatok Parancsnoksága
Tűzszerész Szolgálat

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Állategészségügyi vizsgálatok:

10.

a) állat- és takarmánymérgezésnél állati
hullarész, takarmány-, és méregmaradvány
vizsgálata

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

b) állatok oltási balesetei, állatgyógyászati
oltó- és kórjelző anyagok vizsgálata

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

c) állat és takarmányféleség bakteriológiai
vizsgálata

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

Munkabiztonsági vizsgálatok:
a) súlyos munkabalesetek vizsgálata
b) az egyéni védőeszközök
követelményeiről
és megfelelőségének tanúsításáról szóló
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet 4. § (3) és
(4) bekezdése alapján a 2. és 3. kategóriába
tartozó egyéni védőeszközök
megfelelőségének vizsgálata

g) kémiai anyagok analitikai
vizsgálata

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Nemzetgazdasági
Minisztérium

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
NSZKK
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r) gépjármű balesetek vizsgálata és a közlekedési bűncselekmények szakértése

NSZKK

2.

Tűzvédelemmel kapcsolatos szakkérdés

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság és
Katasztrófavédelmi
Igazgatóságok

3.

A levegőkörnyezettel, illetve annak múltbeli
és jövőbeni állapotával összefüggő
szakkérdés

Országos Meteorológiai
Szolgálat

4.

A katasztrófák elleni védekezés
irányításáról, szervezetéről és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV.
törvény IV. fejezetében meghatározott
kérdések vonatkozásában (ipari balesetmegelőzés)

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

A felszíni és a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi állapotával összefüggő,
illetve vízügyi igazgatási szakkérdés

Országos Vízügyi
Főigazgatóság

…………………………………………………………………………………………………………………
2019. évi CXXVII. törvény az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások
megteremtésével összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 212/2019. (XII. 19.) Hatályos: 2020. 01. 01.
Többek között módosítja a 2003. évi XXI. törvényt az európai üzemi tanács létrehozásáról,
illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás
kialakításáról. (Aki nagy nemzetközi cégnél dolgozik, annak ezt a jogszabályt is ismernie kell. Ezért
régi-újként betettük a Zsebtörvénytár-ba)
Megjelent: MK 212/2019. (XII. 19.) Módosítja: 2019. évi CXXVII. Hatályos: 2020. 04. 01.
a) közösségi szinten működő vállalkozás: a tagállamokban működő olyan vállalkozás, amely a
tagállamokban legalább ezer munkavállalót, és legalább két tagállamban tagállamonként legalább
százötven munkavállalót foglalkoztat;
b) vállalkozáscsoport: a vállalkozások olyan csoportja, amely ellenőrző és annak ellenőrzött
vállalkozásaiból áll;
c) közösségi szinten működő vállalkozáscsoport: az olyan vállalkozáscsoport, amelynek a
tagállamokon belül legalább ezer munkavállalója van, továbbá különböző tagállamokban legalább két,
a vállalkozáscsoporthoz tartozó vállalkozással rendelkezik, amelyek közül az egyik – egy tagállamban
– legalább százötven munkavállalót, és a másik – egy másik tagállamban – legalább százötven
munkavállalót foglalkoztat;
3. § (1) A központi vezetés saját kezdeményezésére, vagy a legalább két tagállamban működő,
legalább két vállalkozásnál vagy telephelyen foglalkoztatott száz munkavállalónak, illetve e
munkavállalók képviseleti szerveinek az indítványára tárgyalásokat kezdeményez az európai üzemi
tanács létrehozására, vagy a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló
tárgyalások kialakítására.
(2) A különleges tárgyaló testület tagjait a közösségi szinten működő vállalkozások vagy
vállalkozáscsoportok által alkalmazott munkavállalók közül kell kijelölni. A tagokat az adott
tagállamban a vállalkozás, illetve vállalkozáscsoport által alkalmazott munkavállalók számával
arányosan kell meghatározni úgy, hogy a különleges tárgyaló testületben minden tagállam számára az
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összes tagállamban alkalmazott munkavállalók számának minden tíz százaléka után egy helyet kell
biztosítani. A különleges tárgyaló testület tagjának jelölésével egyidejűleg gondoskodni kell póttag
jelöléséről is.
(3) Ha az adott tagállamban a közösségi szinten működő vállalkozás vagy vállalkozáscsoport által
foglalkoztatott munkavállalói létszám
a) legalább huszonöt, de kevesebb, mint ötven százalékát foglalkoztatják, további egy,
b) legalább ötven százalékát, de kevesebb, mint hetvenöt százalékát foglalkoztatják, további két,
c) legalább hetvenöt százalékát foglalkoztatják, további három
munkavállalói képviselő küldhető a különleges tárgyaló testületbe a (2) bekezdés alapján
meghatározható létszámon felül.
7. § (1) Az e törvényben foglalt jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a központi
vezetés és a különleges tárgyaló testület a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek
megfelelően, kölcsönösen együttműködve köteles eljárni.
9. § Az európai üzemi tanács megalakítására és működésére 10–23. §-ban foglalt rendelkezések
irányadók
10. § (1) Az európai üzemi tanács a közösségi szinten működő vállalkozások vagy
vállalkozáscsoportok munkavállalóinak képviselőiből áll.
(4) A munkavállalói képviselő választására minden, a munkáltatóval munkaviszonyban álló
munkavállaló jogosult. Munkavállalói képviselővé az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki a
munkáltatóval legalább hat hónapja munkaviszonyban áll. A választára jogosult, valamint a
választható munkavállalók jegyzékét a munkáltatónak a választási bizottság kérésére öt napon belül
rendelkezésre bocsátott adatai alapján a választási bizottság állapítja meg és teszi közzé.
2003. évi XXI. törvény
Hatályos: 2020.04.01 23. § (1) Az európai üzemi tanács létesítésére, a munkavállalók tájékoztatását és a velük való
konzultációt szolgáló eljárás kialakítására irányuló megállapodással, valamint az európai üzemi
tanácsra, a különleges tárgyaló testület, európai üzemi tanács és tagjainak e törvényben szabályozott
jogaira és kötelezettségeire vonatkozó törvényi rendelkezésekkel kapcsolatos, az 1. § (3)
bekezdésében felsoroltak és az európai üzemi tanács, annak az európai üzemi tanács tagjai, a
munkavállalók, az üzemi tanács, valamint a szakszervezet közötti jogvitában a bíróság tizenöt napon
belül nemperes eljárásban határoz.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt eljárásra a központi vezetés székhelye, illetve az irányított vezetés, a
képviselet, valamint az 1. § (3) bekezdésének d) pontjában meghatározott vállalkozás, illetve telephely
szerinti munkaügyi perben eljáró bíróság illetékes.
………………………………………………………………………………………………………………….
2019. évi CXXI. törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
Megjelent: MK 208/2019. (XII. 18.) Hatályos: 2020. 01. 01
Többek között módosítja az 1991. évi XI. törvényt az egészségügyi hatósági és igazgatási
tevékenységről (Immisszió értékek meghatározása miatt régi-újként betettük a Zsebtörvénytár-ba)
Megjelent: MK 208/2019. (XII. 18.) Módosítja: 2019. évi CXXI. törvény Hatályos: 2020. 01. 01
2. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel –
felügyeletet gyakorol az ország közegészségügyi-járványügyi (a továbbiakban együtt:
közegészségügyi) viszonyai felett. Ennek keretében
a) az ország egész területén – a rendvédelmi szervek (ide nem értve a büntetés-végrehajtási
szervezetnek a fogvatartottak elhelyezésére és foglalkoztatására létrehozott büntetés-végrehajtási
szerveit), valamint az Országgyűlési Őrség tevékenységének kivételével – közegészségügyi
ellenőrzést végez;
b) biztosítja a vasúti, a vízi és a közúti határforgalom, valamint a nemzetközi légiforgalom
közegészségügyi ellenőrzését;
c) ellenőrzi a közegészségügyi szabályok érvényesülését;
d) végrehajtja a külön jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatokat.
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4. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv környezet- és településegészségügyi feladata
a) a kémiai és biológiai légszennyezettség (immisszió) egészségügyi határértékeinek
kimunkálásában való közreműködés, a kémiai és biológiai légszennyezettség rendszeres
közegészségügyi értékelése, valamint a zárt terek légszennyezettségi határértékeinek
kimunkálása,
b) a zárt terek légszennyezettségének közegészségügyi vizsgálata,
c) az emberi használatra (üdülés, fürdés, vízi sport, ivóvízkivétel) szolgáló felszíni vizekre, valamint
medencés fürdőkre vonatkozó közegészségügyi követelmények, valamint az ivóvíz és fürdésre
használt vizek higiénés határértékeinek kimunkálása,
d) az emberi használatra (üdülés, fürdés, vízi sport, ivóvízkivétel) szolgáló felszíni vizekre, valamint
medencés fürdőkre vonatkozó közegészségügyi követelményeknek, valamint az ivóvíz, ásvány- és
gyógyvizek, palackozott vizek minőségének, a közegészségügyi követelmények betartásának, illetve
érvényesülésének rendszeres ellenőrzése,
e) a talajjal, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokkal, szennyvizekkel és
szennyvíziszapokkal, valamint a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi
követelmények, normák kimunkálása,
f) a talajjal, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokkal, szennyvizekkel és szennyvíziszapokkal,
valamint a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények, normák
érvényesülésének ellenőrzése,
g) a belső terekben érvényesülő zaj és rezgés határértékek, valamint a környezeti immissziós
zaj és rezgés határértékek kimunkálása,
h) a belső terekben érvényesülő zaj és rezgés határértékek ellenőrzése, valamint a környezeti
immissziós zaj és rezgés határértékek ellenőrzésében való közreműködés,
m) az építmények tervezése, létesítése és üzemeltetése közegészségügyi és egészségvédelmi
követelményeinek kimunkálása,
n) az építmények tervezése, létesítése és üzemeltetése közegészségügyi és egészségvédelmi
követelményeinek érvényesülésének ellenőrzése,
o) az egészségügyi kockázattal járó, nem egészségügyi tevékenységek egészségügyi
kockázatainak csökkentésére irányuló szakmai szabályok kimunkálása,
p) az egészségügyi kockázattal járó, nem egészségügyi tevékenységek egészségügyi
kockázatainak csökkentésére irányuló szakmai szabályok érvényesülésének ellenőrzése,
q) a környezeti eredetű kórokozók által okozott fertőzési kockázat csökkentésére, illetve
megelőzésére irányuló előírások kimunkálása,
r) a környezeti eredetű kórokozók által okozott fertőzési kockázat csökkentésére, illetve
megelőzésére irányuló előírások érvényesülésének ellenőrzése.
Az egészségügyi államigazgatási szerv munkaegészségügyi tevékenysége körében
a) kimunkálja az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés (munkakörülmények) személyi
és tárgyi feltételeit, a munkavégzésből származó megterhelések, munkakörnyezeti kóroki
tényezők megengedhető mértékeit (a továbbiakban: munkahigiénés határértékek), továbbá a
foglalkozással összefüggő megbetegedések, mérgezések, fokozott expozíciók megelőzésére
vonatkozó előírásokat (a továbbiakban: munkaegészségügyi előírások);
b) szakhatóságként, illetve szakértőként közreműködik a munkaegészségügyi előírások
ellenőrzésében és érvényesítésében, a munkahigiénés határértékek vizsgálatának
elrendelésében, továbbá vizsgálja a munkahigiénés határértékek betartását;
c) kivizsgálja a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket, mérgezéseket, fokozott
expozíciós eseteket;
d) együttműködik a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal az egészséges munkakörnyezet
kialakításával, egészségkárosodások megelőzésével kapcsolatos feladatokban.
/C. § (1) Az egészségügyi szolgáltató a sérülések megelőzése céljából a jogszabályban előírt
munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi kötelezettségei teljesítésével összhangban, az
egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint biztosítja az egészségügyi
dolgozók védelmét az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges éles vagy hegyes eszközök
használatából eredő kockázatokkal szemben.
4/D. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv engedélye szükséges:
a) a természetes fürdővizek minőség-ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi
vizsgálati tevékenység végzéséhez, és
b) a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez
szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez.
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12. § Az egészségügyi államigazgatási szerv
a)
b) dönt – a külön jogszabályban foglaltak szerint – az új anyagok, a lakosság körében közvetlen
felhasználásra kerülő termékek előállításával, szállításával, raktározásával, felhasználásával, új
technológiák bevezetésével kapcsolatos engedélyek megadásáról
c) közreműködik az országos fejlesztési tervek, valamint az általános érvényű hatósági előírások
(szabályzatok, műszaki előírások, irányelvek, országos és ágazati szabványok stb.) kiadásának
előkészítésében.
l) az építmények tervezésének, létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi és
egészségvédelmi követelményeire,
m) az egészségügyi kockázattal járó, nem egészségügyi tevékenységek egészségügyi
kockázatainak megelőzésére irányuló szakmai szabályokra,
n) a környezeti eredetű kórokozók által a lakosságra nézve fertőzési kockázatot jelent
(4) Az egészségügyi bírság természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli
jogalannyal szemben szabható ki.
(5) Az egészségügyi bírság összege 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.
(6) Az egészségügyi bírság összegét az eset összes körülményeire, így különösen a
kötelezettségszegés (hiányosság, mulasztás) súlyára, az okozott sérelemmel érintettek körére, a
jogsértő állapot időtartamára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértőnek való
felróhatóság mértékére tekintettel kell meghatározni.
(7)–(9)
(10) A bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.
2020-03-01
6. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai
körében
j) felügyeletet gyakorol a halottkémlés szakszerűsége felett;
…………………………………………………………………………………………………………………
2019. évi CXIV. törvény egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról, valamint
egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről és a 2019. évi CIX. törvény a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról
Megjelent: MK 206/2019. (XII. 17.) Hatályos: 2019. 12. 18
Többek között módosítja a 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és
védelméről (amelynek pontjai napi feladataink közé is sorolhatóak. (Ezért régi-újként betettük a
Zsebtörvénytár-ba)
Megjelent: MK 207/2019. (XII. 17.) Módosítja: 2019. évi CXIV. törvény Hatályos: 2020. 01. 16
2020-01-01
2. § E törvény alkalmazásában:
1.7 Akadálymentes: az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata
minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük.
3. § (1) Az épített környezet alakítását és védelmét:
a) a jogszabályokkal összhangban álló településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési
stratégia, településrendezési eszközök és építészeti-műszaki dokumentáció alapján,
b) a jogszabályokban előírt építészeti, településképi műszaki, biztonsági, egészségügyi, rendeltetési
és használati, továbbá környezet- és természetvédelmi követelményekkel összhangban,
c) a humánus környezetre és az esztétikus kialakításra tekintettel, valamint
d) a résztvevők együttműködésével
kell megvalósítani.
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2020-01-16
44. vasúti telekalakítás: a vasúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott eljárás.
2020-03-01
48. § (1) Szabálytalan a
a) jogszerűtlenül,
b) jogosulatlanul vagy
c) szakszerűtlenül
megkezdett és végzett tevékenység.
(2) Jogszerűtlen az építési tevékenység, ha
a) a jogszabály alapján hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételhez kötött építési vagy bontási
tevékenységet
aa) engedély vagy tudomásulvétel nélkül,
ab) az engedélytől vagy tudomásulvételtől eltérően,
ac) az engedély véglegessé válása nélkül – kivéve, ha a döntés azonnal végrehajthatóvá válik –, vagy
ad) a végleges engedély végrehajthatóságának felfüggesztése ellenére;
b) a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet
ba) bejelentés nélkül,
bb) természetes személy esetében 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladóan
nem saját lakhatás biztosítása érdekében, illetve a megépült lakóépületben nem csak egy lakást kialakítva,
bc) természetes személy esetében a meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó bővítését nem saját lakhatás biztosítása céljából, nem saját lakhatásra szolgáló lakóépület tekintetében, vagy
bd) természetes személy építtető kivételével, 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó lakóépület esetében bejelentéssel
c) ahhoz jogszabály alapján építési napló vezetése szükséges, valamint a tevékenységet építési napló hiányában
végzik.
(2) Ha a szakhatóság az eljárására irányadó ügyintézési határidőn belül nem ad ki állásfoglalást, és
ellenérdekű ügyfél az eljárásban nem vesz részt, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
53/G. § (1)
(2) Az eljárás megindulásáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az
ügyfél az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.
59. § (1) Az adatkezelő – e törvényben és más jogszabályokban foglaltak szerint – gondoskodik a
jogszerű adatkezelés feltételeiről, a személyes adatok elkülönített kezeléséről, továbbá a Nyilvántartás adataihoz való hozzáférés korlátozásával az illetéktelen adatfelhasználás megelőzéséről.
(2) A Nyilvántartás adatállományában rögzített, az 58. § (9) és (10) bekezdése szerinti személyes
adatokat
a) az adatkezelő, az adatfeldolgozó, és az érintettek a saját személyes adataikat korlátozás nélkül,
b) a jogszabályban meghatározott adatfelelősök a feladat ellátásához szükséges tartalommal korlátozottan,
c) a települési önkormányzat, a fővárosi és megyei kormányhivatal, a szakmai kamara és a (4) bekezdés szerinti egyéb szervek és személyek, a jogszabályokban meghatározott építésügyi feladatuk ellátásához szükséges mértékű hozzáférési jogosultságuk szerint korlátozottan,
2021-01-01
(11) A Nyilvántartáshoz az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló törvény szerinti automatikus információelérési felületen keresztül hozzáfér
a) a környezet- és természetvédelmi hatóság a környezetkárosítást végzők beazonosítása érdekében,
b) a munkaügyi és munkavédelmi hatóság a helyszíni munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések végrehajtása céljából.
………………………………………………………………………………………………………………………
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295/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 198/2019. (XII. 10.) Hatályos: 2020. 01. 01.
Többek között módosítja a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről (tudnunk kell, az építőipari elvárásokról, ezért
régi-újként betettük a Zsebtörvénytár-ba)
Megjelent: MK 203/2019. (XII. 14.) Módosítja: 295/2019. (XII. 10.) Korm. rend. Hatályos: 2020. 01.
01
2020-01-01
5. az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OAH r.) meghatározott építésügyi hatósági ügyek kivételével az első fokú
építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként (a továbbiakban: első fokú
építésügyi hatóság) az építmények, építési tevékenységek tekintetében a járásszékhely települési
önkormányzat jegyzőjét és a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által
közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt jelöli ki. A járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjének illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott
településekre terjed ki.
3/B. §31 (1) A Kormány a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények vonatkozásában az
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel első fokon a
honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.
(1a) Az (1) bekezdés szerinti nemzetbiztonsági célú építmény, építményrész, épületegyüttes
•
a) a nemzetbiztonsági szolgálatok által Magyarország függetlenségének biztosítása és törvényes rendjének védelme érdekében végzett tevékenység során használt vagy kifejezetten e célból
létesített – különösen a titkosszolgálati tevékenység, valamint a titkos információgyűjtés végzésével,
illetve támogatásával közvetlenül kapcsolatba hozható – építmény vagy terület, mely ingatlan vagyon
felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét, illetve a vagyonkezelői
jogot, továbbá a tulajdonosi joggyakorlóval, illetve vagyonkezelővel kötött megállapodáson alapuló
jogot a nemzetbiztonsági szolgálatok gyakorolják,
•
b) az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1) bekezdésében és 15/A. §-ában
meghatározott, valamint a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására
és fogva tartására szolgáló építmények, valamint
•
c) a terrorizmust elhárító szerv által a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében végzett tevékenység során használt vagy kifejezetten e célból létesített építmény vagy terület, mely ingatlan vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét,
illetve a vagyonkezelői jogot, továbbá a tulajdonosi joggyakorlóval vagy vagyonkezelővel kötött megállapodáson alapuló jogot a terrorizmust elhárító szerv gyakorolja.
(3) A 2020. február 29-ig első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi
hatáskört gyakorló járásszékhely települési önkormányzat jegyzője, a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, valamint a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző (a továbbiakban együtt: járásszékhelyi jegyző) a 2020. február 29.
napján folyamatban lévő papíralapú ügyek iratait az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény 17. §-a alapján az iratok kezelésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő
bontásban haladéktalanul megküldi, valamint az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást
támogató elektronikus dokumentációs rendszerben lévő valamennyi ügyet az alkalmazásban
csoportosan átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező építésügyi hatósághoz. Folyamatban lévő ügynek kell tekinteni az érdemi döntéssel le nem zárt, a végre nem hajtott kötelezettséget
elrendelő döntést tartalmazó, valamint a hatályos építési vagy bontási engedélyt tartalmazó ügyet.
(4) A 2013. január 1. és 2020. február 29. napja között lezárt iratok őrzéséről a járásszékhelyi jegyző
gondoskodik az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló rendelet szerinti
egységes irattári terv, valamint az önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzata alapján. Az építés-
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ügyi hatóság kérésére a lezárt iratokat a járásszékhelyi jegyző köteles három napon belül átadni az
építésügyi hatóságnak.
(5) A 2020. február 29-ig az első fokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal valamennyi építésügyi és építésfelügyeleti ügy iratát átadja az építésügyi hatóságnak.
2020-03-01
Az építésügyi hatóság
1. § A Kormány
a) a sajátos építményfajták,
b) a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott hatósági ügyek,
c) a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló
289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott építmények hatósági
ügyeinek,
d) az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: OAH r.) meghatározott építésügyi hatósági ügyek, valamint
e) műemlék jókarbantartási ügyek
kivételével az építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként az építmények,
építési tevékenységek tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: építésügyi
hatóság) jelöli ki.
3. § A Kormány a sajátos építményfajták és az OAH r.-ben foglalt kivétellel, az építésfelügyeleti hatósági feladatokra a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: építésfelügyeleti hatóság)
jelöli ki.
Foglalkoztatási feltételek
4. § (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság kormánytisztviselői létszámát úgy kell meghatározni, hogy a hatósági tevékenység folyamatos végzése biztosított legyen, valamint az építésügyi és
az építésfelügyeleti hatóságnak a (2) bekezdésben meghatározott foglalkoztatási feltételekkel rendelkező kormánytisztviselőt kell foglalkoztatnia.
(2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel az építésfelügyeleti ellenőrzési tevékenységet, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítését, a döntés meghozatalát, végrehajtását ellátó kormánytisztviselő foglalkoztatási feltételei:
a) a 2. mellékletben meghatározott
aa) és e rendelet 4. melléklete szerint megállapított szakirányú felsőfokú végzettség,
ab) a szakterületnek megfelelő tartalmú építésügyi vizsga letételének az igazolása, kivéve, ha a kormánytisztviselő a miniszter építésügyi feladatellátásában legalább 3 évet közreműködött,
(3) A fővárosi és a megyei kormányhivatal kormánymegbízottjára, főigazgatójára és igazgatójára nem
vonatkoznak a 4. § (2) és (4) bekezdésében, valamint az 5–7. §-ban meghatározott foglalkoztatási
feltételek.
(4) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági kormánytisztviselő kizárólag építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatkört láthat el.
Szakmai gyakorlat
(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatósági
feladatellátás vezetőjének feladatai tekintetében kiadmányozásra kizárólag olyan kormánytisztviselő
kaphat jogosultságot, aki legalább három év köztisztviselőként, állami tisztviselőként vagy kormánytisztviselőként építésügyi igazgatási vagy örökségvédelmi igazgatási területen megszerzett gyakorlati
idővel rendelkezik.
Szakmai továbbképzés
7. § (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott kormánytisztviselő a külön
jogszabályban meghatározottak szerint szakmai továbbképzésen vesz részt.
Összeférhetetlenség
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8. § (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági tevékenység körében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 85. § (4) bekezdés a) pontjában említett pártatlan, befolyástól
mentes tevékenységet veszélyeztető tevékenységnek minősül különösen, ha az építésügyi vagy az
építésfelügyeleti hatóság kormánytisztviselője olyan építménnyel, telekkel összefüggésben lát el
(3) Az építésügyi, valamint az építésfelügyeleti hatósági feladatot ellátó kormánytisztviselő nem lehet
a hatóság illetékességi területén működő területi építész vagy mérnöki kamara tisztségviselője, valamint nem láthat el önkormányzati vagy állami főépítészi feladatot.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági munkakör betöltéséhez szükséges végzettségek és szakképzettségek
a) Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű
településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy
b) alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező
építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel
egyenértékűnek elismert szakképzettség.
4. melléklet a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez81
A többciklusú képzési szerkezet bevezetését követően, felmenő rendszerben kibocsátott oklevelek
egyenértékűségének vizsgálatához:
Ha az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági munkakör betöltéséhez a kormánytisztviselő végzettségét igazoló oklevélből a szakirányú kredittartalom, illetve a 2. mellékletben meghatározott munkakört megalapozó képzettségi szint – jogszabály alapján – nem állapítható meg, akkor a kormánytisztviselőnek vagy az állami tisztviselőnek a végzettsége egyenértékű elismeréséhez műszaki képzési
területen legalább 139 kreditet kell igazolnia a táblázatban meghatározott ismeretkörök figyelembevételével. A megfeleltethetőség szempontjából releváns oklevélnek legalább 60%-os lefedettséget kell
tanúsítania a beszámításkor alapul vett kreditérték viszonylatában.
Többek között módosítja a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet az Építésügyi Dokumentációs és
Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról (Tudnunk kell, hogy
épületeinkről honnan szerezhetünk és hogyan adatokat, ezért régi-újként betettük a Zsebtörvénytárba)
Megjelent: MK 203/2019. (XII. 14.) Módosítja: 295/2019. (XII. 10.) Korm. rend. Hatályos: 2020. 01.
01
1. § (1)1 E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az építésügy, a
településfejlesztés- és rendezés körébe tartozóan kiterjed:
a) az e rendelet hatálybalépése előtt a korábban jogszabályi rendelkezés által a Dokumentációs
Központ részére átadni vagy szolgáltatni rendelt adatok, dokumentációk, tervtárak,
4. A Dokumentációs Központ üzemeltetői és adatszolgáltatási feladatai
5. § (1) Az Üzemeltető
a) elkészíti és évente felülvizsgálja az Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatát, jóváhagyás után
gondoskodik annak 3. § (2) bekezdése szerinti közzétételéről,
b) vezeti a bauxitcementtel épült építmények központi nyilvántartását, mely tartalmazza:
ba) az építmény helyét (címét, helyrajzi számát), építésének évét,
bb) a szakértői vizsgálat időpontját, megállapításait,
bc) a jókarbantartásra vagy szakértői vizsgálatra vonatkozó hatósági intézkedés időpontját, műszaki
tartalmát,
c) törvényben meghatározottak szerint kezeli a dokumentumok személyesadat-tartalmát és vezeti
azok adatvédelmi nyilvántartását,
d) országos központi tervtárában kezeli a papír alapon keletkezett és tárolt, valamint a
Nyilvántartásban elektronikusan keletkezett és tárolt dokumentumokat és adatokat,
e) évente statisztikai összesítést és összefoglaló jelentést készít a Dokumentációs Központ
adatállományáról, valamint a Nyilvántartásban rögzített valamennyi adatról.
(3) A Dokumentációs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatának tartalmaznia kell
a) a díjak (5) bekezdés szerinti megállapítását,
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b) az alkalmazások működésének, valamint a személyes és nem személyes adatok védelmének,
kezelésének részletes technikai feltételeit,
c) az 5. § (4) és (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatások feltételeit és módjait,
d) az elektronikusan vagy ügyfélszolgálaton keresztül történő információkérés feltételeit és módját,
e) a Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazások működtetésével kapcsolatos
feladatok meghatározását,
f) a nemzeti tervvagyon kezelésével kapcsolatos szabályokat.
3/A. § (1) Az Üzemeltető, mint tulajdonosi joggyakorló a nemzeti tervvagyonba tartozó
építészeti-műszaki dokumentációk felhasználására vonatkozó megkeresés esetén – az
Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint – felhasználási engedélyt
ad.
(2) A felhasználási engedély kiadására vonatkozó eljárási szabályokat, valamint a
felhasználásra adott engedély fejében fizetendő díjat az Üzemeltetési és Adatkezelési
Szabályzat tartalmazza.
(3) A felhasználási engedélyben kell megjelölni a fizetendő díjat és megfizetésének módját. Az
Üzemeltető, mint tulajdonosi joggyakorló a felhasználásért fizetett díjat az állam tulajdonosi
bevételeként számolja el.
(4)43 Kérelemre az Üzemeltető az 1. § (1) bekezdése szerinti dokumentumállomány archivált és a
külön jogszabály szerinti újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közérdekű adataiba
betekintést biztosít, abból adatokat szolgáltat, az adatokról másolatot ad a közadatok
újrahasznosításáról szóló törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint.
(5) Az Üzemeltető szolgáltatásai körében a kérelmező megbízása alapján és költségére
a) az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó más dokumentációs és adattárakból
dokumentációkat, közérdekű adatokat,
b) építészeti-műszaki tervdokumentációk szerzőire, ennek hiányában árva műre vonatkozó
adatokat, hozzájárulásokat
szerezhet be.
(2) A 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott dokumentációk közül a szabályozási tervet az a
jegyző, akinél az nem áll elektronikus úton rendelkezésre és annak elektronikus úton történő
előállításhoz szükséges technikai feltételek is hiányoznak, papíralapon adhatja át a Dokumentációs
Központnak.
(4) A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság jogutódja a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságnak a 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódó –
a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a jogelőd által megkötött – polgári
jogi szerződések alapján fennálló jogviszonyok, valamint a 3. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatok ellátásával kapcsolatban a jogelőd által megszerzett szerzői jogok, forráskódok és licencek
tekintetében.
1. melléklet a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez
A rendszerhasználati díj mértéke
2. melléklet a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez60
A területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszer működtetéséhez
szükséges állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatok
2020-03-01
(2) Az e-statisztika adatállományában
a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok minden tárgyévet követő január 31-ig rögzítik a saját
működésükkel kapcsolatos statisztikai adatokat, amely adatállományba betekintési joga van az első
és másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságoknak és a szakmai felügyeletet ellátó
szerveknek, személyeknek;
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b) az 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti statisztikai adatok és jelentések rögzítését az Üzemeltető
végzi minden tárgyévet követő február 28-ig, amely adatállomány közérdekű adattartalmának
nyilvánosságát, közzétételét biztosítani kell.
(3) Az e-bírság alkalmazásában az adatkezelő
a) építésügyi és építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi az általa kiszabott bírság adatainak
nyilvántartásba kerülését, és szükség szerint gondoskodik
aa) a döntés csatolásáról,
ab) az építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok, valamint azok
behajtására vonatkozó nyilvántartási adatok pótlásáról,
ac) a jogorvoslati eljárásban hozott helybenhagyó döntés adatainak rögzítéséről,
ad) a jogorvoslati eljárásban megváltoztatott, megsemmisített döntés csatolásáról,
ae) a megváltozott adatok rögzítéséről.
(4) Az e-szankció alkalmazásban, az adatkezelő építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, valamint
a területi mérnöki kamara, a területi építész kamara, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki
Kamara és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
a) a szankció megállapítását megelőzően ellenőrzi az adatállományban rögzített adatokat,
……………………………………………………………………………………………………………………
Változások
158/2019. (VI. 28.) Korm. rendeletet a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól
4. § (1) Az NFK erdészeti igazgatási feladatai:
l) az Evt. 33. § (1) bekezdése szerinti körzeti erdőtervezési feladatok ellátása.
115/2019. (V. 16.) Korm. rendeletet az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésével összefüggő bírságról
1. § A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény 20/A. §
(4) bekezdése szerinti bírság (a továbbiakban: bírság) kiszabásakor a vasúti igazgatási szerv – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott mérlegelési szempontokon
túl – az alábbiakat mérlegelve dönt a bírság összegéről:
4. § Az 1. §-ban az „a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a
közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 3. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben” szöveg lép.
299/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletet az állami magasépítési beruházásokról
(4) A központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési
beruházások esetén, amelyek kivitelezési becsült értéke meghaladja a Kbt. 113. § (5) bekezdés a)
pontjában meghatározott értékhatárt, a beruházás tervellenőre, beruházás-lebonyolítója és építési
műszaki ellenőre, valamint járulékos közbeszerzési szolgáltatója kizárólagos joggal a Beruházási
Ügynökség.
410/2012. (XII. 28.) Korm. rendeletet az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi
CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

1/A. § Az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó a tárgyévet követő évben benyújtandó kibocsátási
jelentése és tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentésének hitelesítésére – a 2003/87/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat
tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről és a hitelesítők akkreditálásáról szóló 2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet 77. cikke által előírt kötelezettségének való megfelelése biztosítása érdekében – legkésőbb a tárgyév november 15-éig akkreditált hitelesítőt bíz meg.
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(3) A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó üzemeltetői számla, légijármű-üzembentartói számla, közönséges ügyfélszámla, kereskedési számla, külső kereskedési platform számla, valamint árverési kézbesítőszámla esetében a számlavezetési díjat – a 18. §-ban meghatározott kivétellel – a számlatulajdonos
évente, a hatóság által az ETS rendszeren keresztül kiállított és megküldött elektronikus számla alapján a számlán meghatározott fizetési határidőig köteles megfizetni.
(4) A számlavezetési díjat átutalási megbízással kell teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással
postai úton kell befizetni, megjelölve a tárgyévet, valamint a kibocsátási engedély azonosítóját (ÜHGengedély-azonosító).
(5) A számlavezetési díj a hatóság bevétele, amelyet az a forgalmi jegyzék kezelésével kapcsolatos
költségekre fordít.
(6) A hatóság a számlavezetési díj fizetési kötelezettség teljesítéséről nyilvántartást vezet az ETS
rendszerben.
18. § (1) A számlavezetési díjat, ha a számla nyitására év közben kerül sor, a számla nyitásával egyidejűleg az ETS rendszeren keresztül a számlatulajdonos részére kiállított és megküldött elektronikus
számla alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül kell befizetni.
387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről
Megjelent: MK 194/2019. (XII. 03.) Módosítja: 42/2019. (XII. 3.) MNB rendelet. Hatályos: 2020. 01.
01
1. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelölése
1. § (1) Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány – a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével – közigazgatási hatósági ügyekben
a) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal),
b) a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a
továbbiakban: megyeszékhely szerinti járási hivatal),
c) a Pest Megyei Kormányhivatalt, valamint
d) a fogyasztóvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter)
e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi főigazgatóság),
f) a Szerencsejáték Felügyeletet
jelöli ki.
(4c) A Kormány a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdésében és 21. §-ában foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a Szerencsejáték Felügyeletet jelöli ki.
(4d) A Kormány fogyasztóvédelmi hatóságként a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló
173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 14–15. §-ában, 72. §-ában foglaltak tekintetében a katasztrófavédelmi főigazgatóságot, a 104. § (2) bekezdésében, a 108. § (3) bekezdésében és a 109. § (8) bekezdésében foglaltak tekintetében a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.
(4e) A katasztrófavédelmi főigazgatóság (4d) bekezdés szerinti hatósági hatáskörébe tartozó ügyekben a hatósági ellenőrzési feladatokat a katasztrófavédelmi főigazgatóság és illetékességi területén a
katasztrófavédelmi igazgatóság látja el.
10. § A Szerencsejáték Felügyelet fogyasztóvédelmi hatóságként történő kijelölését a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését35 követően indult eljárásokban kell
alkalmazni.
2020.01.17 - 2020.02.29
j) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv
módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] 8. cikkében,
k) a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU)
2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/2394 rendelet] 27. cikk
(1) bekezdésében
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(3a) A Kormány az Fgytv. 47. § (1a) bekezdésében foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát jelöli ki.
g) 3. § (4) bekezdés u) pontja az (EU) 2018/644 rendelet,
f) 3. § (1) bekezdés k) pontja és 3. § (3a) bekezdése az (EU) 2017/2394 rendelet,
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
2020.03.01 1. § Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány – a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével – közigazgatási hatósági ügyekben
a) a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal),
b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi főigazgatóság),
c) a Pest Megyei Kormányhivatalt,
d) a Szerencsejáték Felügyeletet, valamint
e) a fogyasztóvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter)
jelöli ki.
2. § Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik a Kormány általános fogyasztóvédelmi hatóságként a
kormányhivatalt jelöli ki.
(2) A Kormány
a) az Fgytv. 17. § (5) bekezdésében,
b) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 10. § (1) bekezdés f) pontjában,
c) az Eht. 21. § (1)–(3) bekezdésében,
d) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 4. § (1) bekezdés b)
pontjában, 9. §-ában, 11. § (1) bekezdésében, 18. § e) pontjában,
e) a Vet. 163. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés b) pontjában
foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a minisztert és a kormányhivatalt jelöli ki.
(3a) A Kormány az Fgytv. 47. § (1a) bekezdésében foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.
(4) A Kormány
b) az Fgytv. 16/B. §-ában, az Fgytv. 2. § h) pontja szerinti közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás, valamint a külön törvényben meghatározott egyéb vállalkozás esetében 17/A. §-ában, 17/B.
§-ában, 17/D. § (1)–(2) és (6a) bekezdésében, 29. § (11) bekezdésében, 37/B. §-ában foglaltak,
c) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű
közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény 4. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak,
d) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § a) pontjában meghatározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggő fogyasztóvédelmi ügyek,
e) az Eht. 21. § (6) bekezdésében foglaltak,
f) a Tszt. 7. § (1) bekezdés a) pontjában, 8. § (1) bekezdés b) pontjában, 10. § a) pontjában foglaltak,
g) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5/C. és 5/D. §-ában foglaltak,
h) a Vet. 57. §-ában foglaltak,
i) a Get. 64. §-ában foglaltak,
j) az Fttv. 10. § (1) bekezdésében foglaltak,
k) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény 5/F. § és 24. § (1) bekezdésében foglaltak,
l) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/E. § (1)–(4) bekezdésében foglaltak,
m) a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény alapján a miniszter piacfelügyeleti
hatáskörével összefüggő ügyek,
n) a Ht. 30. §-ában, 83. §-ában, 91. § (5) és (5a) bekezdésében foglaltak,
o) az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 11. §-ában foglaltak,
p) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)
Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak,
q) a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 32. § (1) bekezdés e) és f) pontjában foglaltak,
r) a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglaltak,
s) a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további
rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 5. § (1) bekezdésében
foglaltak,
t) az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 34. §ában foglaltak,
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u) a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló, 2018. április 18-i (EU) 2018/644
európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/644 rendelet] 7. cikkében foglaltak
tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki.
(4a) A (4) bekezdésben foglaltakkal megegyezően a Kormány
a) az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról
szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltak,
b) a háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségéről szóló 142/2001. (VIII. 8.)
Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében, 6. §-ában foglaltak,
c) az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1), (2) és
(4) bekezdésében, 8. §-ában foglaltak,
d) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 11. §
(6) bekezdésében, 12. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak,
e) a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 80. §-ában
foglaltak,
f) az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és
előírt termékismertetővel történő megadásáról szóló 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § 11. pontjában foglaltak,
g) a mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló
329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában, 4. § (2) bekezdésében foglaltak,
h) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak,
i) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. § (6) bekezdésében foglaltak,
j) a 39/2013. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak,
k) a kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában
foglaltak
tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki.
(3) A fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal által megkötendő hatósági szerződés érvényességéhez a Pest Megyei Kormányhivatal hozzájárulása szükséges. A hatósági szerződés közzétételét az a szerv végzi, amely az adott szerződést megkötötte.
(4) A fogyasztóvédelmi hatóság honlapja alatt a miniszter által üzemeltetett honlapot kell érteni.
……………………………………………………………………………………………………………………
286/2019. (XII. 4.) Korm. rendelet vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 195/2019. (XII. 04.) Hatályos: 2020. 01. 01.
Többek között módosítja az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletet a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
Megjelent: MK 195/2019. (XII. 04.) Módosítja: 286/2019. (XII. 04.) Korm. rend. Hatályos: 2020. 01.
01
2020-01-01
88/B. § (1) E rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló felhasználónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,
b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,
c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
d) a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,
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g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett nevelésbe vett gyermeket, vagy
h) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll,
i) a Szoctv. 38–39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül.
(2) Az I. ütemben a tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből
adódó azonnali feladatok elvégzésére a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a rendelkezésre álló forrás
1–15 százaléka tervezhető.
2020-03-01
(5) Ha a víziközmű-törzshálózat a szomszédos magántulajdonban álló ingatlan mentén fekszik, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával – az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján – a szomszédos ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A
szerződésnek tartalmaznia kell a víziközmű elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos
kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szerződést és a szolgalom-alapítás iránti ingatlannyilvántartási kérelemnek az ingatlanügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által
érkeztetett szolgalom-alapítás iránti ingatlan-nyilvántartási kérelem másolatát az igénybejelentéshez
kell csatolni.
Többek között módosítja a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletet a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról, és az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
ami már részletes feldolgozásra került, és a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre
vonatkozó általános szabályokról
Megjelent: MK 195/2019. (XII. 04.) Módosítja: 286/2019. (XII. 04.) Korm. rend. Hatályos: 2020. 01.
01
2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
10a. egyszerűsített öntözési vízhasználat: 100 ha alatti öntözendő terület esetében olyan öntözési
célú vízhasználat, amely során a vízkivétel és a vízellátás ideiglenes szivattyúállással – telepített vízelosztó-hálózat nélkül – felszíni vízből biztosított a rendelkezésre állásig,
20. másodrendű árvízvédelmi mű: az árvízvédelmi lokalizációs vonal, az elsőrendű árvízvédelmi mű
mögött fekvő körtöltés,
24. öntözés: a természetes csapadék mesterséges pótlása érdekében, a vízügyi hatóság által engedélyezett mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló területen történő vagy a jogszabály alapján
öntözhető gyepterület fenntartását biztosító vízhasználat,
28. § (1) Az egyedi szennyvíztisztító létesítmények működtetéséért felelős szolgáltatónak gondoskodnia kell
af) a települési önkormányzat jegyzője részére történő adatszolgáltatásról az (1b) bekezdés alapján.
(1b) Egyedi szennyvíztisztító berendezések egyedi telepítése esetében, ha a kibocsátás nem haladja
meg az 500 m3/év mennyiséget, a tulajdonos köteles a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló miniszteri rendeletben az egyedi szennyvízkezelő létesítmény által kibocsátott tisztított szennyvízre
meghatározott határértékek tekintetében mintavételt és analitikai vizsgálatot végezni a létesítési engedélyezési eljárás alkalmával, majd ezt követően háromévente. A települési önkormányzat jegyzője a
helyben fennálló kockázatok figyelembevételével további mintavételt és analitikai vizsgálatokat írhat
elő. Az egyedi szennyvíztisztító berendezés tulajdonosa köteles a mintavétel és az analitikai vizsgálat
eredményeit a települési önkormányzat jegyzője részére a kézhezvételtől számított 15 napon belül
átadni. A vizsgálati eredmények alapján a települési önkormányzat jegyzője dönt a további szükséges
intézkedések megtételéről.
25. Öntözés
60. § (1) Az öntözési célú vízhasználat engedélyezhető
a) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló miniszteri rendeletben foglalt feltételekkel,
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b) a (2)–(6) bekezdésben foglalt feltételekkel,
c) az egyszerűsített öntözési vízhasználat kivételével legalább ötéves időszakra igazolható öntözővízkereslet esetén,
d) ha azt jogszabály nem tiltja, vagy az a védett természeti területen és a Natura 2000 területen a
védelemre kijelölés céljával nem ellentétes,
e) ha az öntözendő terület vízrendezése a szükséges mértékben megtörtént vagy az öntözés bevezetésével egyidejűleg megtörténik,
f) ha nem sérülnek a vizekre vonatkozó környezeti célkitűzések és a vizek védelméről szóló jogszabályokban meghatározott követelmények, valamint
g) ha felszíni víz igénybevétele esetén hidrológiai vizsgálat megállapította, hogy megfelelő minőségű
szabad vagy szabaddá tehető vízkészlet áll rendelkezésre.
(1b) Az egyszerűsített öntözési vízhasználat esetében a naponta kivett vízmennyiséget öntözési gépüzem naplóban kell rögzíteni.
3. § E rendeletnek a vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 286/2019. (XII.
4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr. 4.) megállapított 28. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában és 28. § (1b) bekezdésében foglaltakat első alkalommal a Mód. Kr. 4. hatálybalépésének időpontjától számított egy éven belül kell teljesíteni.
……………………………………………………………………………………………………………………
290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 196/2019. (XII. 05.) Hatályos: 2020. 01. 01
Többek között módosítja a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet az építésügyi és az építésüggyel
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
Megjelent: MK 196/2019. (XII. 05.) Módosítja: 290/2019. (XII. 05.) Korm. rend. Hatályos: 2020. 01.
01
1.1 Engedély vagy bejelentés alapján gyakorolható szakmák
3. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó szakmák a következők:
a) településtervezés,
b) építészeti-műszaki tervezés,
c) településrendezési szakértés,
d) építésügyi műszaki szakértés,
e) építési műszaki ellenőrzés,
f) felelős műszaki vezetés,
g) energetikai tanúsítás.
(2) Az (1) bekezdés a)–f) pontja szerinti szakmák a névjegyzéket vezető szerv engedélyével gyakorolhatók. Az (1) bekezdés g) pontja szerinti szakma a névjegyzéket vezető szervnek történő bejelentéssel gyakorolható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szakmákhoz tartozó részszakterületeket az 1. melléklet tartalmazza.
3. Jogosultságot megállapító és a névjegyzéket vezető szerv kijelölése és illetékessége
5. § (1) Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését
a) a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakmához tartozó településtervezési szakterületen és településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterületen,
b) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szakmához tartozó építészeti tervezési területen, belsőépítészeti szakterületen és táj- és kertépítészeti tervezési területen,
c) a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szakmához tartozó településrendezési szakértői szakterületen
és településrendezési zöldfelületi és tájrendezési szakági szakértői szakterületen, valamint
d) a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmához tartozó általános építmények építésügyi műszaki
szakértői szakterületen.
(2) Első fokon – a (8) bekezdésben foglaltak kivételével – a kérelmező lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási
tevékenység engedélyezését
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a) a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakmához tartozó közlekedési, víziközmű, energia-közmű és
hírközlési településtervezési szakági szakterületen,
b) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szakmához tartozó szakági műszaki tervezési területen és
sajátos műszaki tervezési területen,
c) a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szakmához tartozó közlekedési, víziközmű, energia-közmű és
hírközlési településrendezési szakági szakértői szakterületeken, valamint
d) a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmához tartozó sajátos építményfajták építésügyi műszaki
szakértői szakterületen.
(3) Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar
Építész Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését
a) a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmához tartozó építésügyi műszaki szakági szakértői
szakterületen és építési beruházási építésügyi műszaki szakértői szakterületen, valamint
b) a 3. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti szakmákhoz tartozó szakterületeken,
ha a kérelmező az építész kamara tagja, vagy építész szakképzettséggel rendelkezik.
(4) Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, másodfokon a Magyar
Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését
a) a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmához tartozó építésügyi műszaki szakági szakértői
szakterületen és építési beruházási építésügyi műszaki szakértői szakterületen, valamint
b) a 3. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti szakmákhoz tartozó szakterületeken,
ha a kérelmező a mérnöki kamara tagja, vagy mérnöki szakképzettséggel rendelkezik.
(5) A 3. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott szakma bejelentése során a (3) és (4) bekezdés
szerinti hatásköri szabályokat kell alkalmazni.
4. A szakmagyakorlási tevékenység megkezdésének és folytatásának feltételei
6. § (1) Természetes személy a 3. § (1) bekezdés a)–f) pontja szerinti tevékenységeket akkor folytathatja, ha rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével. Természetes személy a 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben köteles a tevékenység végzésére irányuló szándékát a névjegyzéket
vezető szervnek bejelenteni.
(2) A településtervezési jogosultság megállapításához az 1. melléklet szerinti szakmai gyakorlati idő
tartalmát
7. Településtervezés
14. § (1) A településtervezési tevékenység 1. melléklet szerinti dokumentációinak elkészítése jogosultsághoz kötött.
25. § (1) A 24. § (1) bekezdése szerinti kérelemre induló eljárás esetén a kérelem előterjeszthető
(2) A kérelmező a kérelmet írásban – papír alapon vagy elektronikus adathordozón, az Ákr.-ben meghatározottakon túl – benyújthatja bármely területi kamaránál.
22. Továbbképzés
34. § (1) A szakmagyakorló az ötéves továbbképzési időszak alatt – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – köteles továbbképzést teljesíteni.
(2) A továbbképzési kötelezettség alól mentesül az elkülönített névjegyzékbe bejegyzett szakmagyakorló és a szakmagyakorlást eseti engedéllyel folytató személy.
(3) A továbbképzés típusa
a) kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén kötelező és szakmai,
b) a kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén kötelező és szakmai
továbbképzés.
12) Ez a rendelet
a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek,
b) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet)
módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
valamint
c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez
A szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati idők,
továbbá feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni
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……………………………………………………………………………………………………………………
295/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 198/2019. (XII. 10.) Hatályos: 2020. 01. 01
Többek között módosítja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet az építőipari kivitelezési tevékenységről
Megjelent: MK 203/2019. (XII. 14.) Módosítja: 295/2019. (XII. 10.) Korm. rend. Hatályos: 2020. 01.
01
Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában
e) többletmunka: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:244. §
(1) bekezdésében meghatározott többletmunka,
f) pótmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka,
j) az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során esetlegesen felmerülő többletmunka, pótmunka elszámolható ellenértékének elszámolási módját,
p) a tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait, ha a szerződő felek tartalékkeretet kötnek ki,
(4) A (2) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak a kivitelezési szerződésre vonatkozó
rendelkezései irányadóak.
13. § (1) Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát – a (8) bekezdésben foglaltak
kivételével – felelős műszaki vezető irányítja.
(5)103 Ha a fővállalkozó kivitelező nem vállalta el az alvállalkozó kivitelezési tevékenysége feletti felelős műszaki vezetői feladatokat, a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének felelőssége
a) a fővállalkozó kivitelező által végzett tényleges építési-szerelési munkák körében az (1)–(4) bekezdésben foglaltakra,
b) az alvállalkozó kivitelező által végzett építési-szerelési munkák körében
ba) a (3) bekezdés l) és m) pontjában foglaltakra,
bb) az alvállalkozó kivitelezővel, az alvállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetőivel és a szakági
felelős műszaki vezetőkkel való együttműködésre, a velük történő egyeztetések koordinálására, tevékenységük összehangolására, és
bc) az alvállalkozói és szakági felelős műszaki vezetői nyilatkozatok alapján a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat megadására
terjed ki.
45. § E rendeletnek az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 295/2019.
(XII. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 2. § e) és f) pontját a Módr2. hatálybalépését követően megkötött szerződések és kiírt közbeszerzési pályázatok esetében kell alkalmazni.
Többek között módosítja a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
Megjelent: MK 203/2019. (XII. 14.) Módosítja: 295/2019. (XII. 10.) Korm. rend. Hatályos: 2020. 01.
01
(3) Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét
személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, vagy a kormányablaknál terjesztheti elő. A kérelmet fogadó szerv – a kérelem adathordozó
anyagától függetlenül – a beérkezett iratról hiteles elektronikus másolatot készít, majd a másolatot a
kérelem és mellékleteinek beérkezésekor, de – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – legkésőbb az azt követő munkanapon feltölti ügyintézésre az ÉTDR-be. A benyújtás és a feltöltés dátumát a
kérelmen és azok mellékletein rögzíteni kell.
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70. § (1) E fejezet rendelkezéseit az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági (a továbbiakban e fejezet
alkalmazásában együtt: hatósági) jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Az ügyfél fellebbezését a másodfokon eljáró hatósághoz címezve az első fokú hatóságnál vagy a
kormányablaknál nyújtja be.
9. Önálló reklámtartó építmény, valamint gépjármű-üzemanyag egységárának feltüntetésére szolgáló
oszlop vagy tábla építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése,
megváltoztatása.
2020-03-01
(2) Nem lehet hatósági közvetítő az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági eljárásban
ba) szerint illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság kormánytisztviselője,
(3) Az eljáró hatóság – a 11. § (2) bekezdés kivételével – az ÉTDR-ben kiállított dokumentummal az
ügyfél által megjelölt kapcsolattartási forma alkalmazásával értesíti az eljárás megindulásáról az építtetőt és a már ismert ügyfelet. Amennyiben az építésügyi hatóság függő hatályú döntést is hoz, az
értesítést a döntésbe foglalja.
(4) A (3) bekezdés szerinti értesítés tartalmazza
i) a tájékoztatást arról, hogy ha az ügyfél az eljárásban nyilatkozatot nem tesz, vagy kérelmet nem
nyújt be, ügyféli jogát nem gyakorolhatja,
12. § (1)–(3)
(4) Előzetes szakhatósági állásfoglalás nélkül benyújtott építésügyi hatósági engedély iránti kérelem
esetén a szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás beszerzése érdekében az építésügyi hatóság
e) az arról való tájékoztatást, hogy amennyiben ellenérdekű ügyfél az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban nem vesz részt, és a szakhatóság az ügyintézési határidőn belül nem ad ki állásfoglalást, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, valamint
(9) A kérelemhez adathordozón vagy az ÉTDR-be történő feltöltéssel mellékelni kell
b) a 4. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
20. Elvi építési keretengedélyezési szakasz
24. § (1) Az összevont eljárás elvi építési keretengedélyezési szakaszának (a továbbiakban: elvi építési keretengedélyezés) megindításával egyidejűleg igazolni kell, hogy
a) a 23. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben a települési önkormányzat polgármestere vagy a főpolgármester településképi véleményt adott, vagy
b) a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben előírt esetekben az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményt adott.
(1a) A KNEKr. hatálya alá tartozó esetekben az elvi építési keretengedélyezés megindításához mellékelni kell a kiemelt településképi véleményt.
(2) A kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell a 8. mellékletben meghatározott építészetiműszaki dokumentációt.
(3) A kérelemhez mellékelni lehet a 4. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
4. § (1) Az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárásában, az építésfelügyeleti
hatóság építésrendészeti eljárásában külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető és az építési tevékenységgel érintett telek – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
kormányrendelet szerinti mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek, építmény, építményrész tulajdonosa.
(4) Nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban, ha az építtető benyújtotta az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki dokumentáció
ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt nyilatkozatát.
aa) a telepítési engedély megadásáról szóló végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az abban
foglaltak csak az integrált építési engedély elleni jogorvoslatban támadhatók,
(5) Új épület építése vagy meglévő épület – az az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményező – bővítése esetén a használatbavételi engedély iránti kérelem előterjesztésével
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egyidőben az ingatlanügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által hatályos záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez külön jogszabályban előírt változási
vázrajzot az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (a továbbiakban: OÉNY) elektronikusan fel kell
tölteni.
41. § (1) A használatbavételi engedély iránti kérelemben hozott döntés szóban nem közölhető.
(2) Az iratazonosítóval ellátott döntést közölni kell:
b) az ingatlan-nyilvántartást vezető ingatlanügyi hatósággal.
(6) A használatbavételi engedély határozatlan ideig hatályos.
(7) A hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajznak az OÉNY-be történt feltöltését követően a végleges használatbavételi engedély papír alapon történő megküldésével az építésügyi hatóság megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot a változás ingatlannyilvántartási átvezetése iránt.
(8) A határozat rendelkező része – a döntéstől függően – az építési, használatbavételi engedélyezési
eljárásban hozott döntés tartalmi elemein túl tartalmazza:
(4) A hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajznak az OÉNY-be történt feltöltését követően
a) ha az építtető a (2) bekezdésben előírtak szerint teljesítette a vázrajz feltöltését, a használatbavétel
tudomásulvételével egyidejűleg,
b) ha az építtető a (3) bekezdésben foglaltak szerint teljesítette kötelezettségét
e tényről és a használatbavétel tudomásulvételéről történő tájékoztatás érdekében az építésügyi hatóság végzéssel, annak elektronikus úton történő megküldéssel hivatalból megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt.
HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA
56. § (1) Az építésügyi hatóság az Étv. 34. § (5) bekezdés b) pontja szerinti célból – a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletben meghatározott kivétellel
– kérelemre, vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető ingatlanügyi hatóság hivatalból folytatott eljárása
esetén az OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot, vagy szükség esetén helyszíni szemle alapján,
a (2)–(4) bekezdés figyelembevételével, a telken építmény meglétének vagy elbontásának igazolására hatósági bizonyítványt állít ki. Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetés
céljából benyújtott hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez – kivéve, ha a földrészleten valamennyi
épületet elbontottak – mellékelni kell a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban
előírt változási vázrajzot. A bontási engedélyhez nem kötött lakóépület bontása esetén a kérelemhez
mellékelni kell a 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot.
III. táblázat
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.
(XII. 23.) Korm. rendeletben kijelölt építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában az eljáró hatóság
által vizsgált szakkérdések
Többek között módosítja a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletet az építési termék építménybe
történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes
szabályairól
Megjelent: MK 203/2019. (XII. 14.) Módosítja: 295/2019. (XII. 10.) Korm. rend. Hatályos: 2020. 01.
01
(5) Tűzvédelmi célú építési termék teljesítménynyilatkozat hiányában a BM OKF vizsgálati eredményeken alapuló engedélyével is beépíthető. Amennyiben az engedélyben megadott termékre vonatkozóan harmonizált európai szabvány kerül kiadásra a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk (5) bekezdése szerint, a párhuzamos hatályosság időszakának leteltével az engedély
hatályát veszti.
13. § (1) E rendelet 7. §-a az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. március 9-i
305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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…………………………………………………………………………………………………………………
43/2019. (XII. 14.) BM rendelet vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 203/2019. (XII. 14.) Hatályos: 2020. 01. 01.
Többek között módosítja a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendeletet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
Megjelent: MK 203/2019. (XII. 14.) Módosítja: 43/2019. (XII. 14.) BM rend. Hatályos: 2020. 01. 01
(6) A felszín alatti vízilétesítmények helyét
a) a települési önkormányzat jegyzőjének engedélyéhez kötött kutak esetében vízszintes koordinátákkal – egységes országos vetületi rendszerben (a továbbiakban: EOV) EOV koordinátákkal vagy a
földrajzi szélesség és hosszúság megadásával –,
b) a vízügyi hatóság engedélyéhez kötött felszín alatti vízilétesítmények esetében EOV-ban, az Y, X
koordináták, továbbá a Z Balti-tenger szint feletti magassági érték megadásával a vízföldtani naplókészítési kötelezettség alá eső kutaknál, vagy ha azt a vízügyi hatóság a létesítmény helyzetétől, rendeltetésétől függően előírja, geodéziai mérésre jogosult szakember bevonásával
kell meghatározni.
A kút kivitelezésével, vizsgálatával és dokumentálásával összefüggő személyi, képesítési követelményei
és egyéb feltételei
13. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó vízilétesítmények műszaki tervezési feladatait – a települési
önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó kutak, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz
szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. melléklet VII. 4. pontjában foglalt kutak kivételével – az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet szerint jogosultsággal rendelkezők végezhetik.
(2) Kút kivitelezését – beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is –, a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó ásott vagy vert kút kivételével, az végezheti, aki
a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú
középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, valamint
Többek között módosítja a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz
szükséges dokumentáció tartalmáról
Megjelent: MK 203/2019. (XII. 14.) Módosítja: 43/2019. (XII. 14.) BM rend. Hatályos: 2020. 01. 01.
2.3.5. a vízgazdálkodási cél megvalósításával érintett térség 1:1000–1:5000, illetőleg a szükséges
áttekintést nyújtó egyéb méretarányú helyszínrajza vagy – a kérelmező döntése szerint a helyszínrajzok helyett – digitális térképe,
A tervezett kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi szélesség és hosszúság, vagy EOV).
3. A tervezett kút típusa: fúrt kút vagy ásott kút vagy vert kút.
5.2.4. a kút-felsőrész tervezett kialakítása, a kút lezárása (kútakna, kútház, kútszekrény, kútsapka).
5.3. csak ásott kút esetén a kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), a kútfelsőrész kialakítása, a kút
lezárása.
5.4. csak vert kút esetén a csövezet anyaga, átmérője (mm/mm), a csövezet rakathossza (m-m), a
szűrőzött szakasz mélységköze (m-m), a szűrő típusa, a kút-felsőrész kialakítása, a kút lezárása (kútakna, kútház, kútszekrény, kútsapka).
8. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a kútr. 13. § (2) bekezdése szerinti szakember
is): a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási
és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra.
3.
A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták
(földrajzi szélesség és hosszúság, vagy EOV).
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6.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, típusa,
6.2.4.
csak ásott kút esetében: kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), vízbeáramlás helye (nyitott
kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m).
6.3.
A kút-felsőrész kialakítása (fúrt és vert kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka.
6.4. A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga.
6.5.
csak vert kút esetében a csövezet anyaga, átmérője (mm), a csövezet rakathossza (m-m), a
szűrőzött szakasz mélységköze (m-m), a szűrő típusa.
6.8. Fúrt kút esetében, ha vízjogi létesítési engedély alapján történt a kivitelezés, a kútr. 13. § (2)
bekezdésének való megfelelés igazolása.
6.9.
Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is;
fennmaradási vagy létesítési engedéllyel nem rendelkező kút üzemeltetési engedélye iránti kérelem
esetében a kútr. 13. §-ban megjelölt szakember: a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy
került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet).
3.
A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták
(földrajzi szélesség és hosszúság, vagy EOV).
2.3.8. általános (átnézetes) helyszínrajz 1:10 000 méretarányban vagy – a kérelmező döntése szerint a helyszínrajz helyett – digitális térkép, amely feltünteti a vízbeszerzés helyét és szükség esetén a
vízelvezetést a befogadóig;
2.13.1.
a vízvezetési szolgalommal érintett ingatlan általános és részletes helyszínrajza, vagy – a
kérelmező döntése szerint a helyszínrajz helyett – digitális térképe, a létesítmény megvalósításával és
üzemeltetésével összefüggő vízvezetési szolgalom gyakorlásával járó tulajdoni, használati korlátozásokra történő utalás, illetőleg az ingatlan szolgalommal érintett, természetben meghatározott részének
megjelölése;
2.4. Általános (átnézetes) helyszínrajz 1:10 000 méretarányban, vagy – a kérelmező döntése szerint
a helyszínrajz helyett – digitális térkép, amely feltünteti
2.4.1.
a tervbe vett létesítményt, kiemelten megjelölve a befogadót, tisztítótelepet, főgyűjtőket, átemelőket,
2.4.2. a szennyvízkibocsátó üzemet, intézményt, települést,
2.4.3. a közigazgatási határokat,
2.4.4. a védőterületeket, védősávokat és ezek határvonalát.
2.5.
Részletes helyszínrajz 1:1000–1:4000 méretarányban, vagy – a kérelmező döntése szerint a
helyszínrajz helyett – digitális térkép,
VII.

Egyszerűsített öntözési vízhasználatra vonatkozó dokumentáció tartalma

2.4. Általános (átnézetes) helyszínrajz 1:25000–1:100000 méretarányban, vagy – a kérelmező döntése szerint a helyszínrajz helyett – digitális térkép, amely feltünteti:
2.4.1. a magassági adatokat;
2.4.2. a vízfolyás, illetve a (vízmosás)rendezés nyomvonalát és környezetét;
2.4.3. a vízgyűjtőt;
2.4.4. a vízfolyás, vízmosás rendezéssel érintett vízgyűjtőn levő települések belterületének határvonalát;
2.5.
Részletes helyszínrajz szükség szerint 1:1000–1:10000 méretarányban, vagy – a kérelmező
döntése szerint a helyszínrajz helyett – digitális térkép,
………………………………………………………………………………………………………………….
44/2019. (XII. 14.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 203/2019. (XII. 14.) Hatályos: 2020. 01. 01.

FEJÉR MEGYE
Dunaújváros székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség
Sorszám

Település

Katasztrófavédelmi osztály
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13.

Enying

II.

Kapuvár székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség
Sorszám

Település

Katasztrófavédelmi osztály

27.

Markotabödöge

II.

28.

Mihályi

III.

29.

Osli

II.

38.

Rábatamási

II.

Salgótarján székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség
Sorszám

Település

Katasztrófavédelmi

11.

Ecseg

III.

55.
Szarvasgede
III.
Kisvárda székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség
Sorszám

Település

Katasztrófavédelmi

41.
Záhony
II.
Nyíregyháza székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség
Sorszám

Település

Katasztrófavédelmi

38.

Tiszavasvári

II.

……………………………………………………………………………………………………………….
Magyar Közlöny 2019/204. (XII. 15.) számában megjelent Magyarország Alaptörvénye
egységes szerkezetben
………………………………………………………………………………………………………………..
2019. évi CV. törvény egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 205/2019. (XII. 16.) Hatályos: 2020. 01. 01.
Többek között módosítja a 1991. évi XI. törvényt az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről, 1993. évi XCIII. törvényt a munkavédelemről, 1996. évi LXXV. törvényt a munkaügyi
ellenőrzésről, 1996. évi CXVI. törvényt az atomenergiáról, 2011. évi CXXVIII. törvény, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, 2012. évi CLXVI. törvényt a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről,
de ezek már részletes kidolgozásra kerültek ebben az anyagban.
…………………………………………………………………………………………………………………
2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése
érdekében egyes törvények módosításáról
Megjelent: MK 206/2019. (XII. 17.) Hatályos: 2020. 01. 01.
Többek között módosítja a 2012. évi I. törvényt a munka törvénykönyvéről, 2012. évi II. törvényt a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről, 2011. évi
CCIX. törvényt a víziközmű-szolgáltatásról, 2008. évi XL. törvényt a földgázellátásról, 2000. évi XXV.
törvényt a kémiai biztonságról, 1999. évi XLII. törvényt a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól, 1997. évi CLV. törvényt a fogyasztóvé-
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delemről, 1997. évi CLIV. törvényt az egészségügyről, 1997. évi LXXVIII. törvényt az épített környezet
alakításáról és védelméről, 1996. évi CXVI. törvényt az atomenergiáról, 1996. évi LXXV. törvény a
munkaügyi ellenőrzésről, 1993. évi XCIII. törvényt a munkavédelemről, 1996. évi LXXV. törvényt a
munkaügyi ellenőrzésről, de ezek már részletes kidolgozásra kerültek ebben az anyagban.
…………………………………………………………………………………………………………………….
2019. évi CXI. törvény egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével, valamint a bizonytalan minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi szolgáltatók tevékenységének visszaszorításával összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 206/2019. (XII. 17.) Hatályos: 2020. 01. 01.
Többek között módosítja, 2012. évi II. törvényt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről, 2012. évi C. törvényt a Büntető Törvénykönyvről, de ezek
már részletes kidolgozásra kerültek
Többek között módosítja az 1999. évi XLII. törvényt a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
Megjelent: MK 207/2019. (XII. 17.) Módosítja: 2019. évi CXI. törvény Hatályos: 2020. 01. 01.
(9) Az (5) bekezdés d) és e) pontja szerinti esetekben zárt légterű dohányzóhely az egészségügyi
államigazgatási szerv előzetes engedélyével, illetve kormányrendeletben meghatározott esetekben
bejelentést követően jelölhető ki. Az egészségügyi államigazgatási szerv a dohányzóhely kijelölését
abban az esetben engedélyezi, ha az megfelel az (5) bekezdés d) és e) pontjában, valamint a (7) és
(8) bekezdésben fogalt követelményeknek. Az egészségügyi államigazgatási szervnek a
dohányzóhely kijelölésének engedélyezésére, bejelentésére irányuló eljárásáért az egészségügyért
felelős miniszternek az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében
meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
………………………………………………………………………………………………………………….
2019. évi CXII. törvény a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről*
Megjelent: MK 206/2019. (XII. 17.) Hatályos: 2019. 12. 18
Többek között módosítja a 1997. évi CLIV. törvényt az egészségügyről, az 1991. évi XI. törvényt az
egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről, az 2000. évi XXV. törvényt a kémiai biztonságról és az 1997. évi LXXXIII. törvényt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, de ezek már részletes kidolgozásra kerültek
Többek között módosítja a 2008. évi XL. törvényt a földgázellátásról
Megjelent: MK 207/2019. (XII. 17.) Módosítja: 2019. évi CXII. törvény Hatályos: 2020. 01. 01.
Értelmező rendelkezések
GET 3. § E törvény alkalmazásában:
9b. Egyensúlyozási elszámolás: az elszámolóház által a rendszerhasználók gáznapi kereskedelmi
egyensúlytalansága következtében a 312/2014/EU bizottsági rendelet alapján a szállítási rendszerüzemeltető által végzett egyensúlyozási tevékenység pénzügyi elszámolása.
14a. Elszámolóház: a szállítási rendszerüzemeltető által kiírt pályázaton nyertes központi szerződő fél
vagy elszámolóházi tevékenységet végző szervezet (szakosított hitelintézet, illetve annak a teljesítés
során közreműködő kapcsolt vállalkozása), amely az egyensúlyozási elszámolást, valamint a Kereskedési Platformon kötött ügyletek anonim elszámolását végzi, valamint az ügyletek klíringjével és
garantálásával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt.
A földgázellátásból történő kikapcsolás alóli mentesség
GET 64/A. § (1) Kormányrendeletben meghatározott állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, köznevelési vagy szakképző intézmény (a továb-
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biakban: közintézményi felhasználó) kezdeményezheti a földgázkereskedőnél és a földgázelosztónál
a földgázellátásból fizetési késedelem miatt történő kikapcsolás alóli mentesség (a továbbiakban:
moratórium) biztosítását.
A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés létesítése és üzemben tartása
GET 88. § (1) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés létesítése az ingatlantulajdonos kötelezettsége. Az elkészült csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés az ingatlantulajdonos tulajdonát képezi. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemeltetése a felhasználó kötelezettsége.
(2) A csatlakozóvezeték- és a felhasználóiberendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenység folytatására irányuló szándékot a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint be kell jelenteni a Magyar Mérnöki Kamarához (a továbbiakban: MMK). A tevékenységet az folytathatja, aki rendelkezik a
külön jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott meghatározott egyéb
feltételeknek. A bejelentés alapján az MMK a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg hivatalból igazolványt állít ki a jogosult számára. A jogosultságot a földgázelosztónál és az ingatlantulajdonosnál vagy
a felhasználónál a létesítés előtt igazolni kell.
(3) A bejelentett és jogosult gázszerelőkről és gázkészülék-javítókról (a továbbiakban: gázszerelő) az
MMK által vezetett nyilvántartás – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – tartalmazza a gázszerelő nevét,
születésének helyét és időpontját, a gázszerelő képesítésének megnevezését, az általa végezhető
tevékenységek meghatározását, valamint az igazolvány számát.
(3a) Az MMK törli a gázszerelőt a nyilvántartásból, ha a gázszerelő megsértette a gázszerelésre vonatkozó – jogszabályban előírt – szakmai szabályokat és ezt az MMK megállapította.
GET 93. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető rendszeregyensúlyozási feladatai a következők:
a) a rendszeregyensúly megtervezése,
b) a hidraulikai egyensúly biztosítása érdekében a napi operatív beavatkozások végrehajtása, a felhasznált kiegyensúlyozó földgáz mennyiségi elszámolása és a kiegyensúlyozó földgáz díjának meghatározása,
53. az e törvény szerinti, a PB-gáz tartályban vagy palackban történő forgalmazásának, valamint a
turista használatú palackba történő PB-gáz-átfejtés szabályait és hatósági felügyeletét, az e tevékenységre jogosító engedély kiadásának rendjét, az e tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes
eljárási szabályokat, a fogyasztóvédelmi előírásokat, továbbá az e tevékenységekre jogszabályban
vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,877
6. az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a műszaki biztonsági hatóság részére a kérelemre indult eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj – ideértve a jogorvoslati díjat is – mértékét
és a díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat.
2020-02-24
GET 85. § (1) Az a külföldi vagy belföldi gazdálkodó szervezet, amely új határkeresztező földgázvezetéket, cseppfolyós földgáz tárolására szolgáló létesítményt vagy földgáztárolót (a továbbiakban: új
infrastruktúra) kíván létrehozni, vagy az új infrastruktúra kapacitását egyablakos rendszerben kívánja
értékesíteni, a Hivatalnál kérelmezheti az új infrastruktúra egészére vagy annak egy részére vonatkozóan – határozott időre – az együttműködő földgázrendszerben alkalmazott díj-megállapítási szabályok, valamint a hozzáférési kötelezettségek, továbbá a – 120. § kivételével az e törvény XIII. fejezete
szerinti – szétválasztási követelmények teljesítése alóli teljes vagy részbeni mentességet a következő
feltételek mellett:
e) a mentesség megadása nincs hátrányos hatással a versenyre a beruházással érintett releváns
piacokon, az együttműködő földgázrendszer hatékony működésére, annak az érintett szállítóvezetéknek vagy földgáztárolónak a hatékony működésére vagy az Európai Unión belüli földgázellátás biztonságára.
(1a) A Hivatal a mentességről szóló kérelmet megvizsgálja és a határozata meghozatala előtt az eljárás egyidejű felfüggesztése mellett
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a) konzultál
aa) azon Európai Unió más tagállamának energiapiaci szabályozó hatóságként kijelölt külföldi szabályozó hatóságával (a továbbiakban: külföldi szabályozó hatóság), amelynek piacait az új infrastruktúra
érinteni fogja, és
ab) harmadik ország megfelelő hatóságával, ha az új infrastruktúra az Európai Unió területén csatlakozik az uniós hálózatra és harmadik országból indul ki vagy ér véget, valamint
b) új határkeresztező gázvezeték létesítése esetén – amennyiben Magyarország területén csatlakozik
első alkalommal tagállami földgázhálózatra – konzultálhat az érintett harmadik ország megfelelő hatóságával a mentességre vonatkozó szabályok alkalmazása tekintetében.
(1b) Ha a konzultációra felkért (1a) bekezdés a) pont ab) alpontja és b) pontja szerinti, harmadik ország hatósága a Hivatal által megadott határidőn, de legfeljebb három hónapon belül nem válaszol, a
Hivatal az eljárás felfüggesztését megszünteti, és az eljárást folytatja.
GET 10/B. § A szállítási rendszerüzemeltető az általa kötött szállítóvezeték üzemeltetésére vonatkozó
műszaki megállapodásokról tájékoztatja a Hivatalt.
Az Energetikai Állandó Választottbíróság
GET 131. § A 130/A–130/C. §-ban megállapított kötelezettségek nem vonatkoznak a vállalkozások
közötti megállapodásokra.
Többek között módosítja a 1997. évi CLV. törvényt a fogyasztóvédelemről
Megjelent: MK 207/2019. (XII. 17.) Módosítja: 2019. évi CXII. törvény Hatályos: 2020. 01. 17
w) dohánytermék: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben ekként meghatározott fogalom,
(1a) Amennyiben nem áll rendelkezésre más hatékony eszköz az (EU) 2017/2394 rendelet hatálya alá
tartozó jogsértések megszüntetésének vagy megtiltásának érvényre juttatására és a fogyasztók
kollektív érdekeit érő súlyos sérelem kockázatának megelőzése érdekében, a fogyasztóvédelmi
hatóság:
a) elrendelheti az online felületről a tartalom eltávolítását vagy egy online felülethez való hozzáférés
korlátozását, illetve elrendelheti, hogy az online felületre való belépéskor a fogyasztóknak szóló
kifejezett figyelmeztetés jelenjen meg,
b) elrendelheti, hogy a tárhelyszolgáltató az online felületet távolítsa el, az ahhoz való hozzáférést
tiltsa le vagy korlátozza, vagy
c) elrendelheti, hogy a domainszolgáltatók és domainnyilvántartók egy teljesen minősített
domainnevet töröljenek és jogosult annak az engedélyezésére, hogy az érintett illetékes hatóság ilyen
domainnevet nyilvántartásba vegyen,
ideértve a harmadik fél vagy más hatóság felkérését ilyen intézkedések megtételére.
(1b) A fogyasztóvédelmi hatóság (1a) bekezdés szerinti határozatának kötelezettje – annak
határozatban történő megjelölése nélkül – valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltató.
(1c) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel végrehajtását a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az
elektronikus hírközlésről szóló törvény alapján szervezi és ellenőrzi.
(14) A fogyasztóvédelmi hatóság az (EU) 2017/2394 rendeletből eredő feladatainak teljesítése során,
az Fgytv. 45/A (1)–(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésének
alapos gyanúja esetén jogosult a hatósági eljárás megindítása előtt a jogsértő vállalkozást előzetesen,
határidő tűzésével felhívni a hibák, hiányosságok megszüntetésére. Amennyiben a vállalkozás a
felhívásban foglaltakat a fogyasztóvédelmi hatóság felhívásában meghatározott határidőben nem
teljesíti, a fogyasztóvédelmi hatóság lefolytatja az e törvény szerinti fogyasztóvédelmi eljárást.
51/A. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság az általa az (EU) 2017/2394 rendelet végrehajtása keretében
kötött hatósági szerződésről közleményt tesz közzé honlapján, továbbá – amennyiben szükséges –,
az általa célszerűnek tartott egyéb módon.
2020-03-01
(2c) A (2b) bekezdésben foglalt vélelem megdöntése iránt kérelmet terjeszthet elő az ügyfél. A
kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, illetve körülményeket, amelyek a képviseleti jogosultság
hiányát valószínűsítik.
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(2) A fogyasztóvédelmi hatóság határozatát az alábbi esetekben, illetve okokból is azonnal
végrehajthatónak nyilváníthatja
a) a 47. § (1) bekezdésének h) pontja szerinti jogkövetkezmény megállapítása esetén,
b) környezetvédelmi okból,
e) a fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének védelme érdekében, továbbá
Többek között módosítja a 2012. évi C. törvényt a Büntető Törvénykönyvről
Megjelent: MK 207/2019. (XII. 17.) Módosítja: 2019. évi CXII. törvény Hatályos: 2020. 01. 16
12. közfeladatot ellátó személy:
i) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott esetben a pedagógus, valamint a nevelő
és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott, a szakképzésről szóló törvényben meghatározott
esetben az oktató, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott esetben a
felsőoktatási intézmény oktatója, tanára és tudományos kutatója,
Tiltott piacbefolyásolás
411. § (1) Aki
a) olyan ügyletet köt, megbízást ad, visszavon vagy módosít, saját számlás kereskedés során olyan
ajánlatot rögzít, visszavon vagy módosít, vagy más olyan magatartást tanúsít, amely az adott
pénzügyi eszköz vagy kapcsolódó azonnali árutőzsdei ügylet keresleti vagy kínálati viszonyairól,
árfolyamáról vagy áráról hamis vagy félrevezető jelzéseket ad, azt mesterséges vagy rendellenes
szinten rögzíti,
Hatályos: 2020.02.15 Oktatással összefüggő jogosulatlan tevékenység
343/A. § (1) Aki
a) felsőoktatásban megszerezhető szakképzettséget igazoló oklevéllel vagy iskolarendszeren kívüli
képzésben, illetve iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítést igazoló
bizonyítvánnyal összetéveszthető okiratot állít ki, vagy
b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott vagy azzal összetéveszthető
ba) szakképzettséget igazoló oklevelet,
bb) tudományos fokozatot,
bc) címet vagy
bd) rövidítést
jogosulatlanul adományoz,
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen
követi el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Kuruzslás
187. § (1) Aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen
a) az orvosi gyakorlat,
b) az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat vagy
c) a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások
körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt ki, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
…………………………………………………………………………………………………………………
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
Hatályos: 2019.04.26 - 2020.02.29
21. § Az üzemeltetési szerződés megszűnése esetében a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelős
részére átadja az érintett felhasználókra, felhasználási helyekre és víziközművekre vonatkozóan:
a) a felhasználók és a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanok 61. §-ban meghatározott adatait,
b)
dokumentum átadásával tájékoztatja.
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(5) A projekttársaság a mintaprojektek végrehajtása és az azzal kapcsolatos tevékenysége során – a
mintaprojekt zárását követő 3 évig – a mintaprojekt lebonyolítása céljából – a felhasználó személyes
adatait kezeli. A mintaprojektek végrehajtása során a projekttársaságot a fogyasztásmérőberendezéssel összefüggésben a víziközmű-szolgáltató jogai és kötelezettségei illetik meg azzal,
hogy a tevékenységét nem szervezheti ki.
61. § (1) Az ellátásért felelős az e törvényben meghatározott együttműködési és adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítése céljából – az adatkezelési cél fennállása időtartama alatt – kezeli a felhasználó azonosításához szükséges adatot, továbbá az 55. § végrehajtása érdekében a víziközműszolgáltatásba bekapcsolt ingatlan azonosításához szükséges helyrajzi számot és címet. A felhasználó azonosításához a természetes személy felhasználó esetén neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, születésének időpontja, nem természetes személy felhasználó esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma) szükséges.
(2) Az ellátásért felelős az érintett felhasználók átvétele, a víziközmű-szolgáltatás folyamatos biztosításához szükséges teendőkre való felkészülés céljából az (1) bekezdésben meghatározott, a felhasználó azonosításához szükséges adatot a 15. § (2) bekezdés szerinti üzemeltetési jogviszony létrejöttével egyidejűleg továbbítja a víziközmű-szolgáltató részére, amely adatot a víziközmű-szolgáltató az
ellátási terület birtokba vételéig kezeli.
(3) A közérdekű üzemeltető a közérdekű üzemeltetőt kijelölő határozat kézhezvételének napjától a
Hivatal kijelölő határozatában meghatározott birtokba lépése időpontjáig az érintett felhasználók átvétele, a víziközmű-szolgáltatás folyamatos biztosításához szükséges teendőkre való felkészülés céljából kezeli a felhasználó azonosításához szükséges, az (1) bekezdésben meghatározott személyes
adatot.
61/A. § (1) A víziközmű-szolgáltató a védendő felhasználókat megillető kedvezmények biztosítása
céljából kezeli az 58/A. § (1) bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultság fennállását igazoló
személyes adatokat és a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatokat.
(2) A védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvételt a felhasználónak kell kérnie. A kérelemben meg kell jelölnie, hogy az e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben
meghatározott különleges bánásmód vagy kedvezmények közül melyek illetik meg, és azokból melyikre tart igényt. A kérelemhez csatolnia kell a védendő felhasználói körbe tartozás igazolására szolgáló
– a (4) bekezdésben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott – iratokat.
(3) A víziközmű-szolgáltató a nyilvántartásba vételről a védendő felhasználót 8 napon belül írásban
tájékoztatja. A tájékoztatás tartalmazza, hogy
a) a nyilvántartás szerint a védendő felhasználó milyen kedvezményeket vehet igénybe,
b) az adatváltozás bejelentésére mely időpontokban és módon biztosít lehetőséget a víziközműszolgáltató, valamint
c) a védendő felhasználónak a (6) bekezdésben meghatározott feladatait milyen módon és formában
kell teljesítenie.
(4) A védendő felhasználói körbe tartozás igazolására a felhasználó kérelmére igazolja
a) a jegyző, hogy a felhasználó életvitelszerűen tartózkodik a kérelemben megjelölt felhasználási helyen,
b) a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv, hogy a kérelem benyújtásakor
a védendő felhasználó részesül az adott ellátásban, illetve, hogy a védendő felhasználói jogosultságot
a felhasználó egészségi állapota alapozza meg.
(5) A jegyző és az ellátást megállapító szerv a (4) bekezdés szerinti igazoláson köteles feltüntetni,
hogy az igazolás mely felhasználási hely tekintetében történő felhasználásra került kiadásra. Ugyanazon felhasználónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás.
(6) A védendő felhasználók nyilvántartásba történő felvételt követően a védendő felhasználó minden
év március 31-ig az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírtak szerint köteles igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll. Határozott időre megállapított védettség esetén a védendő
felhasználó a védettségre megállapított határozott időszak alatti években, továbbá a védettség lejáratának évében mentesül a március 31-ei igazolási kötelezettség alól. Az a fogyatékkal élő felhasználó,
aki esetében szakorvosi vélemény kimondja, hogy állapotában nem várható jelentős javulás, mentesül
a védendő felhasználói körbe tartozás évenkénti igazolása alól.
(7) Ha a védettségét megalapozó körülmények megváltozása miatt a lakossági felhasználó már nem
jogosult kedvezményre, vagy annak évenkénti igazolását elmulasztja, az 58/A. § (1) bekezdése szerinti kedvezményre való jogosultság megszűnik. Az (1) bekezdés szerinti célból kezelt adatot a
víziközmű-szolgáltató a jogosultság megszűnését követően további 5 évig kezeli.
………………………………………………………………………………………………………………….
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2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
2020.01.01
f) létfontosságú rendszerelem: az 1–3. mellékletben meghatározott ágazatok valamelyikébe tartozó
eszköz, létesítmény vagy rendszer olyan rendszereleme, amely elengedhetetlen a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához – így különösen az egészségügyhöz, a lakosság személy- és vagyonbiztonságához, a gazdasági és szociális közszolgáltatások biztosításához, az ország honvédelméhez
–, és amelynek kiesése e feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős következményekkel
járna,
(5) A honvédelmi rendszerek és létesítmények ágazati kijelölő hatósága az 1–3. mellékletben meghatározott, nem honvédelmi ágazatba tartozó rendszerelemet – az érintett ágazati kijelölő hatóság véleményének bekérését követően – honvédelmi érdekből, kormányrendeletben meghatározott honvédelmi kritériumok alapján nemzeti létfontosságú rendszerelemmé kijelölheti.
g) az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 2. § (5) bekezdése és 14. § (1) bekezdése szerinti hatóság, az Európai Parlament és a
Tanács 2016. július 6-i (EU) 2016/1148 irányelve alapján kormányrendeletben kijelölt egyedüli kapcsolattartó pont, valamint az Ibtv. 19. § (1) és (2) bekezdése szerinti eseménykezelő központ részére
feladataik ellátása céljából,
h) a honvédelmi ágazat javaslattevő hatósága részére a lehetséges honvédelmi létfontosságú rendszerelemek körének felmérése céljából,
i) honvédelmi veszélyhelyzet időszakában a honvédelmi ágazat javaslattevő hatósága részére a nemzeti létfontosságú rendszerelemek fokozott védelmének megszervezése céljából.
(3a) A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek üzemeltetői biztonsági tervében fel kell tüntetni az
illetékes honvédelmi szervekkel történő kapcsolattartás és együttműködés rendjét a kijelölő hatóság
által kiadott kijelölő határozatban meghatározottak szerint.
2020.04.01
2/A. Az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők kijelölése és nyilvántartása
3a) A Kormány meghatározza a kritikus társadalmi, illetve gazdasági tevékenységek fenntartásához
szükséges alapvető szolgáltatások jegyzékét.
14. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
i) állapítsa meg a hálózatbiztonsági intézkedések megtételével kapcsolatos szabályokat,
j) határozza meg a kritikus társadalmi, illetve gazdasági tevékenységek fenntartásához szükséges
alapvető szolgáltatások jegyzékét.
………………………………………………………………………………………………………………….
2019. évi CXII. törvény a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről*
Megjelent: MK 206/2019. (XII. 17.) Hatályos: 2019. 12. 18
Többek között módosítja a 2012. évi CLXXXV. törvényt a hulladékról
Megjelent: MK 206/2019. (XII. 17.) Módosítja: 2019. évi CIX. törvény Hatályos: 2020. 01. 01
(2a) A nevelési-oktatási intézmény, illetve a szakképző intézmény papírhulladék gyűjtése céljából
évente legfeljebb 2 alkalommal, és alkalmanként legfeljebb 5 nap időtartamban papírhulladék-gyűjtési
kampányt szervezhet, amelynek során a papírhulladékot a vele jogviszonyban álló gyermektől,
tanulótól gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély nélkül, a területén kialakított átvételi
helyen átveheti. Az átvett papírhulladék kezeléséről a nevelési-oktatási intézmény a 31. § (2)
bekezdése szerint gondoskodik.
………………………………………………………………………………………………………………
2019. évi CXV. törvény egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról
Megjelent: MK 206/2019. (XII. 17.) Hatályos: 2019. 12. 18
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Többek között módosítja a 2005. évi CLXXXIV. törvényt a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról
Megjelent: MK 207/2019. (XII. 17.) Módosítja: 2019. évi CXV. törvény Hatályos: 2020. 06. 16
2020-06-16
l) váratlan vasúti esemény: a súlyos vasúti baleseten és a vasúti baleseten kívül minden olyan esemény, amely a vasúti tevékenységek biztonságát károsan érinti;
(4) A közlekedésbiztonsági szerv évente beszámol a Kormánynak az előző évben vizsgált balesetek
okainak feltárása során szerzett tapasztalatokról, a közlekedés biztonságát érintő folyamatokról, és a
közlekedésbiztonság állapotáról, és ezt követően – legkésőbb szeptember 30-áig – a honlapján közzéteszi az előző évben végzett vizsgálatokról, a kiadott biztonsági ajánlásokról és a korábban kiadott
biztonsági ajánlásokkal összhangban végrehajtott intézkedésekről készített beszámolóját, és azt az
Európai Bizottság, valamint az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (a továbbiakban: az Ügynökség)
részére megküldi.
7) A közlekedésbiztonsági szerv független minden olyan személytől és szervezettől, akinek vagy
amelynek érdekei a kivizsgáló szervezet feladataival ütköznek, így különösen:
i) a többi vasúti szabályozó szervezettől,
j) az Európai Unió Vasúti Ügynökségétől.
5. § (1) E törvény eltérő rendelkezésének hiányában a közigazgatási hatósági ügynek nem minősülő
szakmai vizsgálatra az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényt megfelelően kell alkalmazni.
7. § (1) A közlekedésbiztonsági szerv:
fd) a közlekedési hatóságnak, és az eljárásban érintett más hatóságnak,
fe) súlyos vasúti baleset, vasúti baleset és váratlan vasúti esemény esetén – amennyiben az ajánlás
jellege miatt ez szükséges – az Ügynökségének;
n) a közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események bejelentése, vagy a szakmai vizsgálat
során tudomására jutott információk alapján tematikus vizsgálatot végezhet és a vizsgálat alapján
biztonsági ajánlást adhat ki;
o) az Európai Unió más tagállamainak vasúti kivizsgáló szervezeteivel együttműködve részt vesz egy
vasúti szakértői értékelő program kialakításában, és bekapcsolódik abba saját hatékonyságának és
függetlenségének nyomon követése érdekében.
A szakmai vizsgálatra vonatkozó általános szabályok
9. § (1) A közlekedésbiztonsági szerv a vasúti és víziközlekedési balesetek és események tényállásának megállapítása keretében – szükség esetén a közigazgatási hatósággal egyeztetett módon, a büntetőeljárást nem akadályozva, az esemény vizsgálatára jogosult más hatóságokkal egyidejűleg is –
jogosult különösen arra, hogy
a) az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szemlére vonatkozó szabályai szerint haladéktalanul és akadálytalanul, előzetes értesítés nélkül hozzáférhessen a közlekedési baleset és az
egyéb közlekedési esemény helyszínéhez, az eseménnyel érintett járműhöz, az eseménnyel érintett
jármű rakományához vagy roncsához, az eseménnyel érintett infrastruktúrához, a forgalomirányító és
jelzőberendezésekhez;
10/C. § (1) Súlyos vasúti baleset esetén – valamint, ha a közlekedésbiztonsági szerv úgy dönt, hogy
vasúti balesettel vagy váratlan vasúti eseménnyel kapcsolatban szakmai vizsgálatot indít – a közlekedésbiztonsági szerv vezetője a szakmai vizsgálat megindításáról szóló döntés meghozatalát követő
egy héten belül tájékoztatja az Európai Unió Vasúti Ügynökségét. A tájékoztatás tartalmazza a baleset
dátumát, idejét és helyét, valamint annak jellegét és következményeit a halálos áldozatok, személyi
sérülések és anyagi károk tekintetében.
14. § A vasúti és víziközlekedési balesetekben vagy esemény során elhalálozott személyek hozzátartozóit, valamint sérültjeit a vizsgálatról és annak folyamatáról kérésükre tájékoztatni kell, és lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a vizsgálattal kapcsolatos álláspontjukat kifejthessék és a zárójelentés
tervezetében szereplő adatokhoz megjegyzést fűzzenek.
14/A. § Vasúti baleset vagy esemény bekövetkezése esetén a biztonsági ajánlások címzettjeit, a vasúti közlekedési hatóságot, az Európai Unió Vasúti Ügynökségét, a balesetben vagy eseményben érintett mentőszolgálatokat, a megsérült vagyontárgyak tulajdonosait, a gyártókat, az érintett szolgáltatá-
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sok igénybevevőinek képviselőit és a munkavállalók képviselőit igény esetén tájékoztatni kell a vizsgálat folyamatáról, és lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tájékoztatás kézhezvételétől számított 30
napon belül írásban ismertessék álláspontjukat és véleményüket a vizsgálattal kapcsolatban, valamint
megjegyzést tegyenek a zárójelentés-tervezetben szereplő információkra.
(2a) A (2) bekezdésben foglaltakon kívül meghatalmazott képviselőt delegálhat továbbá
a) az állami légiközlekedési infrastruktúrát érintő légiközlekedési baleset, súlyos repülőesemény, repülőesemény szakmai vizsgálatában – a közlekedésbiztonsági szerv vizsgálóbizottsága mellé – az állami közlekedésbiztonsági szerv,
b) légiközlekedési infrastruktúrát érintő légiközlekedési baleset, súlyos repülőesemény, repülőesemény szakmai vizsgálatában – az állami közlekedésbiztonsági szerv vizsgálóbizottsága mellé – a
közlekedésbiztonsági szerv,
c) annak az EU tagállamnak a kivizsgáló szerve, amely a súlyos vasúti balesetben, a vasúti balesetben és a váratlan vasúti eseményben érintett vállalkozó vasúti társaság letelepedési helyének minősül
és működését ott engedélyezték,
d) annak az EU tagállamnak a kivizsgáló szerve, amelyben a súlyos vasúti balesetben, a vasúti balesetben és a váratlan vasúti eseményben érintett vasúti járművet nyilvántartásba vették, vagy
e) annak az EU tagállamnak a kivizsgáló szerve, amelynek a területén a súlyos vasúti balesetben, a
vasúti balesetben és a váratlan vasúti eseményben érintett vasúti jármű karbantartására sor került.
(6) A vasúti és víziközlekedési balesetek és események kapcsán készült zárójelentést a közlekedésbiztonsági szerv köteles megküldeni a közlekedési balesetben vagy egyéb közlekedési eseményben
érintetteknek, a biztonsági ajánlás címzettjeinek, valamint minden olyan szervezetnek, amely abból,
biztonsági szempontból hasznos következtetéseket vonhat le. A zárójelentést meg kell küldeni az e
törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott nemzetközi szervezeteknek, az
Európai Bizottságnak és az Európai Unió Vasúti Ügynökségének.
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS
19. § (1) Amennyiben nem lehet megállapítani, hogy a súlyos vasúti baleset, vasúti baleset vagy váratlan vasúti esemény az Európai Unió melyik tagállamában történt, vagy az események a két tagállam határán lévő berendezésnél vagy annak közelében történtek, az érintett tagállamok kijelölt vizsgálóbizottságai megállapodnak, hogy melyikük végzi el a szakmai vizsgálatot, vagy azt közösen végzik
el. Ha vizsgálóbizottságok megállapodása alapján az egyik tagállam vizsgálóbizottsága végzi a szakmai vizsgálatot, a másik tagállam vizsgálóbizottsága a vizsgálatban részt vehet és hozzáférhet annak
eredményéhez.
(1a) Amennyiben a víziközlekedési baleset vagy víziközlekedési esemény az Európai Gazdasági Térség két vagy több államát érinti, az érintett tagállamok kijelölt vizsgálóbizottságai megállapodnak,
hogy melyikük végzi el a szakmai vizsgálatot, vagy azt közösen végzik el, és haladéktalanul megállapodnak abban, hogy melyikük legyen a vizsgálatot vezető tagállam.
(1b) Ugyanazon tengeri víziközlekedési baleset vagy tengeri víziközlekedési esemény párhuzamos
vizsgálatára csak kivételes esetekben kerülhet sor. Tengeri víziközlekedési baleset vagy tengeri
víziközlekedési esemény párhuzamos vizsgálata esetén a közlekedésbiztonsági szerv a miniszter
útján értesíti az Európai Bizottságot a párhuzamos vizsgálat indokairól. Párhuzamos vizsgálat során
az abban részt vevő más tagállam vizsgálóbizottságával együtt kell működni, és a vizsgálat során
gondoskodni kell a kölcsönös tájékoztatásról.
(2) A vizsgálóbizottság kezdeményezésére a közlekedésbiztonsági szerv vezetője felkérheti más államok vizsgáló testületeit vagy nemzetközi szervezetet, így különösen az Európai Unió Vasúti Ügynökségét,
…………………………………………………………………………………………………………………
32/2019. (XII. 17.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 207/2019. (XII. 17.) Hatályos: 2019. 12. 18
Többek között módosítja a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletet a fertőző betegségek és a járványok
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
Megjelent: MK 207/2019. (XII. 17.) Módosítja: 32/2019. (XII. 17.) EMMI rendelet Hatályos: 2019. 12.
18.

39

23/A. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozók HCVszűrővizsgálatát a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat keretében elvégezteti a (2)–(4) bekezdés szerint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szűrővizsgálatot 2020. június 30-ig teljeskörűen, valamennyi egészségügyi dolgozónál el kell végezni.
(3) 2020. július 1-jétől kezdődően az (1) bekezdés szerinti szűrővizsgálatot azon egészségügyi dolgozónál kell elvégezni, aki ezt megelőzően nem állt egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, vagy akinél a (2) bekezdésben foglaltak szerinti szűrővizsgálatra nem került sor.
……………………………………………………………………………………………………………………
2019. évi CXVI. törvény egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról
Megjelent: MK 208/2019. (XII. 18.) Hatályos: 2020. 02. 01
Többek között módosítja a 2012. évi II. törvényt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről, melyet már részletesen kidolgoztam ebben az
anyagban.
Többek között módosítja az 1999. évi LXIII. törvényt a közterület-felügyeletről
Megjelent: MK 208/2019. (XII. 18.) Módosítja: 2019. évi CXVI. törvény Hatályos: 2020. 02. 01
8. § (1) Ha a települési önkormányzatnál közterület-felügyelet vagy közterület-felügyelő nem működik,
a 7. § (3) bekezdésében meghatározott képfelvevőt a jegyző vagy a képviselő-testület által kijelölt, a
települési önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselő is üzemeltetheti és kezelheti.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a képfelvevő kihelyezésére, üzemeltetésére, az adatkezelésre, a felvétel felhasználására és továbbítására, valamint a Kormány által kijelölt központi
tárhelyszolgáltatóval való együttműködésre a 7. § és a 7/A. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni
kell.
…………………………………………………………………………………………………………………
2019. évi CXXI. törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
Megjelent: MK 208/2019. (XII. 18.) Hatályos: 2020. 01. 01
Többek között módosítja az 1997. évi CLIV. törvényt az egészségügyről
Megjelent: MK 208/2019. (XII. 18.) Módosítja: 2019. évi CXXI. törvény Hatályos: 2020. 01. 01
q) egészségügyi szakképesítés: az adott egészségügyi tevékenység folytatására jogosító, Magyarországon szerzett, valamint a külföldön szerzett és Magyarországon honosított, illetve elismert, szakképzés keretében megszerzett szakképesítés vagy szakképzettség, egészségügyi ágazati képzés
keretében megszerzett szakképesítés, felsőfokú szakképzésben megszerzett szakképesítés felsőoktatási alap-, mester- vagy egységes osztatlan képzés keretében megszerzett végzettség és szakképzettség, továbbá egészségügyi szakirányú szakmai képzés, egészségügyi felsőfokú szakirányú
szakmai képzés során megszerzett képzettség;
13. § (1) A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra.
(2) A betegnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő információkon felül részletes tájékoztatást kapjon
Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
24. § (1) A beteg jogosult a róla készült egészségügyi dokumentációban foglaltakat – a 135. §-ban
foglaltak figyelembevételével – megismerni.
(2) A betegnek a rá vonatkozó személyes adataival kapcsolatos jogaira a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016.
április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet, és az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény rendelkezései irányadóak.
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(3) A beteg jogosult
a) a fekvőbeteg-gyógyintézetből történő elbocsátásakor a 137. § a) pontja szerinti zárójelentést kapni,
b) a 137. § b) pontjában foglaltak szerint a járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor ambuláns ellátási lapot kapni.
(12) Az egészségügyi adatok kezelésének és védelmének részletes szabályait az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény állapítja meg.
25. § (1) A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása
során tudomásukra jutott információkat, különösképpen a beteg egészségügyi és személyes adatait
csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat a vonatkozó jogszabályok szerint kezeljék (a továbbiakban: orvosi titok).
108/A. § (1) Egészségügyi szolgáltatás a (2)–(4) bekezdés szerint működési engedély nélkül, az
egészségügyi államigazgatási szerv részére megtett bejelentés alapján, hatósági nyilvántartásba vételt követően is megkezdhető és folytatható.
(2) Az (1) bekezdés alapján egészségügyi szolgáltatóként az a személy vagy szervezet működhet, aki
vagy, amely
a) kizárólag az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti közreműködői szerződés alapján nyújt szolgáltatást,
b) az a) pont szerinti közreműködői szerződés alapján a közreműködőt igénybe vevő egészségügyi
szolgáltató számára kizárólag az egészségügyi szolgáltatás személyi feltételeit biztosítja, ideértve a
személyes szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel rendelkező további közreműködőket is,
2020-04-01
158. § (1) A kutatás – gyógyszerek klinikai vizsgálata tekintetében a külön törvényben foglalt eltérésekkel – az e törvényben meghatározott keretek között végezhető.
(3) A kutatásengedélyezési eljárás ügyintézési határideje ötvenöt nap, az ETT és az ETT bizottsága
szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje ötven nap.
(4) A közigazgatási ügyben eljáró bíróság a kutatásengedélyezési ügyben hozott döntést nem változtathatja meg.
(5) A kutatásengedélyezési ügyben hozott döntés ellen indított közigazgatási perre a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.
Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
24. § (1) A beteg jogosult a róla készült egészségügyi dokumentációban foglaltakat – a 135. §-ban
foglaltak figyelembevételével – megismerni.
(2) A betegnek a rá vonatkozó személyes adataival kapcsolatos jogaira a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016.
április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet, és az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény rendelkezései irányadóak.
b) az egészséges életmódra, különös tekintettel az egészséges táplálkozásra, rendszeres testmozgásra, a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás mellőzésére, valamint az egészséges környezet
megteremtésére vonatkozó tudnivalókat,
c) a személyi higiénés és mentálhigiénés ismereteket,
d) a testmozgás és a sport egészségfejlesztő szerepét,
e) a nemi érintkezés útján terjedő betegségek megelőzésével és kezelésével kapcsolatos tudnivalókat,
f) a legfontosabb szűrővizsgálatokat és az azokon való részvétel fontosságát,
g) a szenvedélybetegségeket, ezek káros hatásait, és a rászokás elkerülésének módját,
h) az elsősegélynyújtás elméletét és gyakorlatát,
i) az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének szükségességét, feltételeit és lehetőségeit,
(3) A (2) bekezdés szerinti feltételekkel rendelkező személy felügyelete mellett – a (25) bekezdésben
foglalt eltéréssel – végezhet egészségügyi tevékenységet az a személy,
a) aki a szakképesítése megszerzéséhez szükséges képzésben vesz részt,
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b) akit a működési nyilvántartásból a 113/A. § (1) bekezdése alapján töröltek, a törlés okának megszűnését vagy megszüntetését követően, a működési nyilvántartásba történő visszakerülése érdekében, az ahhoz szükséges ideig,
c) aki működési nyilvántartását e törvényben és jogszabályokban foglalt módon határidőben nem újította meg, vagy működési nyilvántartása lejárt és meghosszabbítási kérelmét véglegesen elutasították.
113. § (1) Az egészségügyi dolgozó működési nyilvántartásának érvényességi ideje öt év, amely a
nyilvántartott személy kérelmére megújítható vagy meghosszabbítható. A működési nyilvántartás adatainak kötelező megőrzési ideje a működési nyilvántartásból történő törléstől számított 10 év.
(2) A működési nyilvántartás ötéves időtartama akkor újítható meg
2020-05-26
•
d) in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz: minden olyan orvostechnikai eszköz, amely,
mint reagens, reagensszármazék, kalibráló, kontrollanyag, reagenskészlet, készülék, berendezés, gép
vagy rendszer, önmagában vagy más eszközzel együttesen alkalmazva, a gyártó meghatározása
szerint emberi szervezetből származó minták – ideértve a vér- vagy szövetadományozást is – in vitro
vizsgálatára szolgál kizárólag vagy elsősorban azzal a céllal, hogy információt nyújtson
•
da) valamely fiziológiai vagy patológiai állapotról,
•
db) veleszületett rendellenességről,
•
dc) potenciális recipiens biztonságának és kompatibilitásának megítéléséről, vagy
•
dd) terápiás beavatkozás monitorozásáról.
(1a) A hatóság az (1) bekezdésben meghatározott esetekben
•
a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
•
b) megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását,
•
c) határidő tűzésével felhívhatja az ellenőrzöttet a hiányosságok megszüntetésére, illetve a
hiányosságok megszüntetéséig a tevékenység folytatásának felfüggesztését kezdeményezheti,
•
d) ismételt vagy súlyos közegészségügyi veszélyt rejtő jogsértés esetén a tevékenység folytatására vonatkozó engedély visszavonását vagy bejelentéshez kötött tevékenység esetén a tevékenység végzőjének a nyilvántartásból való törlését kezdeményezi, vagy
•
e) bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a jogsértést elkövette. A bírság többszörös jogsértés
esetén halmozottan is kiszabható.
(2) A bírság összegét a jogsértés súlyára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására és a jogsértéssel okozott kár mértékére vagy az eset más, a kötelezettségszegés súlyát érintő lényeges körülményeire tekintettel kell meghatározni, azzal, hogy a bírság összege
•
a) az (1) bekezdés a) és g)–p) pontja esetén 50 000 forinttól 400 000 forintig,
2021-05-26
01/C. § (1) Implantátum beültetéséről, kivételéről és cseréjéről a beavatkozással érintett személy további gyógykezelése, egészségi állapotának nyomon követése, váratlan esemény gyors elhárítása,
valamint a beültethető orvostechnikai eszközök megfelelőségének ellenőrzése érdekében az egészségügyi szolgáltató nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a következő adatokat:
f) a beültetést végző egészségügyi szolgáltató nevét, működési engedélye számát,
g) az eszköz UDI azonosítóját.
………………………………………………………………………………………………………………….
2019. évi CXXVI. törvény a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról
Megjelent: MK 210/2019. (XII. 18.) Hatályos: 2020. 01. 01
Többek között módosítja az 1993. évi XCIII. törvényt a munkavédelemről
Megjelent: MK 210/2019. (XII. 18.) Módosítja: 2019. évi CXXVI. törvény Hatályos: 2020. 01. 01
Lásd a kiemeltekben.
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Többek között módosítja a 2012. évi I. törvényt a munka törvénykönyvéről
Megjelent: MK 210/2019. (XII. 18.) Módosítja: 2019. évi CXXVI. törvény Hatályos: 2020. 01. 01
36. § (1) A gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett csoportja) jogügyleten
alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az
átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.
(2) Felszámolási eljárásban
a) az (1) bekezdésben,
b) a 37. §-ban,
c) a 38. § (1) bekezdésében,
d) a 39–40. §-ban,
e) a 66. § (3) bekezdésében,
f)27 a 228. § (5) bekezdésében,
g) a 229. § (4) bekezdésében, valamint
h) a 282. §-ban
foglaltak nem alkalmazhatók.
(3) A (2) bekezdés rendelkezései irányadóak a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló törvényben meghatározott vagyonértékesítési eljárásban, áthidaló intézmény alkalmazásában vagy eszköz elkülönítés alkalmazásában.
(6) Az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonyának felmondással történő megszüntetése esetén a gyermek hároméves koráig a (4)–(5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, ha a
munkavállaló szülési vagy a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot [128. § (1) és (2)
bekezdése] nem vesz igénybe.
3) A 92. § (2) bekezdése alapján foglalkoztatott munkavállaló esetén – a felek írásbeli megállapodása
alapján – a munkavállaló beosztás szerinti
a) napi munkaideje legfeljebb huszonnégy óra,
b) heti munkaideje legfeljebb hetvenkét óra
lehet. A megállapodást a munkavállaló a naptári hónap utolsó napjára, munkaidőkeret elrendelése
esetén a munkaidőkeret utolsó napjára tizenöt napos határidővel felmondhatja. A megállapodás felmondása esetén a munkavállalót – a 6. és 7. §-ban foglaltakra figyelemmel – jogellenesen hátrány
nem érheti.
62. Szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság
127. § (1)86 Az anya egybefüggő 24 hét szülési szabadságra jogosult azzal, hogy ebből két hetet
köteles igénybe venni.
(2) A szülési szabadság annak a szülőnek is jár, aki a gyermeket az anya egészségi állapota vagy
halála miatt végrehajtható bírósági ítélet vagy végrehajtható gyámhatósági határozat alapján gondozza.
(3) A szülési szabadságot – eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy legfeljebb négy hét
a szülés várható időpontja elé essen.
(4) A szülési szabadság igénybe nem vett részét, ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott
intézetben gondozzák, a szülést követő egy év elteltéig a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.
(5) A szülési szabadság tartamát a kifejezetten munkavégzéshez kapcsolódó jogosultságot kivéve,
munkában töltött időnek kell tekinteni.
128. § (1) A munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából –
fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell
kiadni.
(2) A munkavállaló – örökbe fogadott gyermeke gondozása céljából – a gyermekgondozásba történő
kihelyezésének kezdő időpontjától számított három évig, három évesnél idősebb gyermek esetén hat
hónapig fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban
kell kiadni.
(3) A munkavállaló a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/G. §a szerinti gyermekgondozási díj időtartamára fizetés nélküli szabadságra jogosult.
129. § (1) A 127–128. §-ban meghatározott szabadság megszűnik
a) a gyermek halva születése esetén,
b) ha a gyermek meghal, a halált követő tizenötödik napon,
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c) ha a gyermeket – a külön jogszabályban foglaltak szerint – ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el, a gyermek elhelyezését követő napon.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetben a szabadság tartama – a szülést követően – hat hétnél
rövidebb nem lehet.
130. § A munkavállalónak gyermeke személyes gondozása érdekében – a 128. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl – fizetés nélküli szabadság jár a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának tartama alatt.
(3) A versenytilalmi megállapodást írásba kell foglalni.
(4) A munkavállaló, ha munkaviszonyát a 78. § (1) bekezdése alapján szünteti meg, a megállapodástól elállhat.
(5) A munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a megállapodásból származó jogok és
kötelezettségek az átvevő munkáltatóra átszállnak.
(6) Kötbér kikötése esetén a Ptk. 6:186–189. §-a irányadó.
229/A. §170 (1) A felek megállapodása vagy kollektív szerződés
a) a 228. § (3) bekezdésében,
b) a 229. § (3) bekezdésében
foglaltaktól nem térhet el.
(2) Kollektív szerződés
a) a 228. § (2) bekezdésében,
b) a 229. § (1) bekezdésében
foglaltaktól csak a munkavállaló javára térhet el.
2020-07-30
295. § (1) Ha a külföldi munkáltató – harmadik személlyel kötött megállapodás alapján – a munkavállalót Magyarország területén olyan munkaviszonyban foglalkoztatja, amelyre a 3. § (2) bekezdése
alapján e törvény hatálya nem terjed ki, a (4) bekezdésben foglalt kivétellel a munkaviszonyra
a) a leghosszabb munkaidő vagy a legrövidebb pihenőidő mértéke,
b) a fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke,
c) a munkavégzés helyén általánosan irányadó díjazás összege,
d) a munkaerő-kölcsönzésnek a 214–222. §-ban meghatározott feltételei,
e) a munkavédelmi feltételek,
f) a várandós vagy kisgyermekes nő, valamint a fiatal munkavállaló munkavállalási és foglalkoztatási
feltételei, továbbá
g) az egyenlő bánásmód követelménye,
h) a munkavállalónak a munkáltató által biztosított szállás feltételei,
i) Magyarország területén ideiglenesen foglalkoztatott munkavállaló kiküldetésekor felmerülő vagy
Magyarország területén történő tartózkodás során, a szokásos munkavégzés helyétől eltérő munkahelyre küldés esetén az utazással, ellátással és szállással kapcsolatos költségekre fizetett juttatások
vagy költségtérítés mértéke
tekintetében a magyar jog szabályait kell alkalmazni, ideértve a munkaviszonyra kiterjesztett hatályú
kollektív szerződésben foglalt rendelkezéseiket is.
(2) Az (1) bekezdést alkalmazni kell abban az esetben is, ha a foglalkoztatásra a külföldi munkáltató
vagy olyan munkáltató magyarországi telephelyén kerül sor, amely azonos cégcsoportba tartozik a
külföldi munkáltatóval.
(3) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában a munkavégzés helyén általánosan irányadó díjazás fogalmán a 136–153. §-ban meghatározott díjazást kell érteni. Nem kell a díjazásba beszámítani
a kiegészítő foglalkoztatói nyugdíjrendszerekbe történő befizetést, valamint a munkavállalónak nyújtott
olyan díjazást, amely nem képezi a személyi jövedelemadó alapját.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek tekintetében az ágazatra vagy alágazatra kiterjedő
hatályú kollektív szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) Ha az (1) bekezdés szerinti kiküldetés időtartama meghaladja a tizenkét hónapot, a munkaviszonyra e törvény rendelkezéseit – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – megfelelően alkalmazni kell.
(6) Az (5) bekezdés szerinti időtartam további hat hónappal meghosszabbodik a külföldi munkáltató
munkaügyi hatóság részére benyújtott, indokolással ellátott bejelentése esetén.
(7) A tizenkét hónapot meghaladó kiküldetés esetén
a) a VII. fejezet,
b) a X. fejezet,
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c) a 228. §, valamint
d) a kiegészítő foglalkoztatói nyugdíjrendszerekre vonatkozó rendelkezések
nem alkalmazhatóak.
(8) Ha a külföldi munkáltató a munkavállalót Magyarország területén adott munkahelyen végzett feladatot ellátó másik munkavállalóval helyettesíti (felváltó kiküldetés), a kiküldetés időtartama a felváltó
kiküldetésben érintett munkavállalók összesített kiküldetési időtartamával egyezik meg. Az adott munkahelyen végzett feladat meghatározásához a nyújtandó szolgáltatás jellegét, az elvégzendő feladatot
és a munkavégzés helyét kell figyelembe venni.
(9) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek tekintetében a munkaviszonyra egyébként irányadó jog a munkavállalóra kedvezőbb.
296. § (1) A 295. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni a kereskedelmi hajózási tevékenységet folytató
munkáltató tengerjáró hajón foglalkoztatott személyzete tekintetében.
(2) A szerződés alapján az áru első összeszerelését vagy beszerelését végző, a szolgáltató által kiküldött munkavállalóra, a fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke és a legalacsonyabb munkabér összege tekintetében nem kell alkalmazni a 295. § (1) bekezdés b)–c) pontban foglalt rendelkezéseket, ha a magyarországi munkavégzés időtartama nem haladja meg a nyolc napot, kivéve, ha a
295. § (4) bekezdésében meghatározott tevékenység végzésére kerül sor.
297. § (1) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötését megelőzően a jogosult köteles
írásban tájékoztatni a külföldi munkáltatót a 295. §-ban foglaltak alapján irányadó munkafeltételekről.
Amennyiben a 215. § (1) bekezdés a) pont szerinti kölcsönbeadó a munkavállalót munkaerőkölcsönzés keretében Magyarország területén munkavégzésre ideiglenesen átengedi, a kölcsönvevő
köteles tájékoztatni a kölcsönbeadót a munkafeltételek és a díjazás tekintetében alkalmazandó foglalkoztatási feltételekről. A tájékoztatás elmulasztása esetén a jogosult készfizető kezesként felel a munkavállaló 295. §-ban meghatározott követeléseiért.
Többek között módosítja a 2015. évi XLII. törvényt a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
Megjelent: MK 210/2019. (XII. 18.) Módosítja: 2019. évi CXXVI. törvény Hatályos: 2020. 01. 01


2020-01-01
2. Értelmező rendelkezések
2a. állami vezető: a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti politikai felsővezető, közigazgatási
államtitkár és helyettes államtitkár;
22. rendvédelmi oktatási intézmény: rendvédelmi szakképző intézmény, valamint a rendészeti és
nemzetbiztonsági felsőoktatást folytató felsőoktatási intézmény;
35/A. § Ha a szolgálati viszonyt létesítő személy a szolgálati viszony létesítését közvetlenül megelőzően a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyban állt, és
e jogviszonyának megszűnését vagy megszüntetését követő 30 napon belül létesít szolgálati viszonyt, jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni.
57. Kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti szolgálati
jogviszonyba történő áthelyezés
70. Tanulmányi szerződés
132. § (1) Szolgálati érdekből a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a hivatásos állomány tagjával
vagy a hivatásos szolgálatot vállaló személlyel tanulmányi szerződést köthet a betöltött vagy tervezett szolgálati beosztás, vagy a szolgálati viszony létesítéséhez vagy fenntartásához szükséges
iskolai végzettség, szakképzettség, rendvédelmi tárgyú szakmai képzettség, nyelvtudás megszerzésére. Nem köthető tanulmányi szerződés, ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a hivatásos állomány tagját kötelezte.
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Hatályos: 2020.07.01 - 2022.12.31
106. Társadalombiztosítási ellátások
258. § (1) A hivatásos állomány tagjának és hozzátartozóinak társadalombiztosítási ellátására a
Tny., a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló
2019. évi CXXII. törvény, továbbá a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi
LXXXII. törvény rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
Többek között módosítja a 2000. évi XXV. törvényt a kémiai biztonságról
Megjelent: MK 210/2019. (XII. 18.) Módosítja: 2019. évi CXXVI. törvény Hatályos: 2020. 01. 01
3) Az egyes fogyasztói, foglalkozásszerű vagy ipari felhasználásra szánt keverékek (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettsége a CLP VIII. melléklet A. rész 1. pontjában, az adott felhasználásra vonatkozó alkalmazási időpontot követően megszűnik.
Veszélyes anyag bejelentése
(4) A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő bejelentést az egészségügyi államigazgatási
szerv elektronikus úton visszaigazolja.
Veszélyes keverékek bejelentése
(5) A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő bejelentést az egészségügyi államigazgatási
szerv elektronikus úton visszaigazolja.
Méregközpontba történő bejelentés
8/A. § (1) A CLP 45. cikke alapján, a Magyarország területén forgalomba hozott, egészségre gyakorolt
vagy fizikai hatás alapján veszélyesként osztályozott keverékek elektronikus bejelentését az egészségügyi államigazgatási szerv fogadja.
(2) Az (1) bekezdésnek megfelelő fogyasztói, foglalkozásszerű vagy ipari felhasználásra szánt keverékek bejelentését, valamint a bejelentés naprakésszé tételét a CLP VIII. melléklet A. rész 1. pontjában, az adott felhasználásra vonatkozó alkalmazási időpontot követően, a VIII. mellékletben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani, az Európai Vegyianyagügynökség méregközpont értesítésének portálján keresztül.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, az adott felhasználásra vonatkozó alkalmazási időpontot
megelőzően is benyújtható a toxikológiai központi bejelentés a CLP VIII. mellékletében meghatározott
formai és tartalmi követelményekkel a méregközpont értesítésének portálján keresztül. A toxikológiai
központi bejelentéssel a bejelentőnek a 6. § szerinti veszélyeskeverék-bejelentési kötelezettségét is
teljesítettnek kell tekinteni.
(4) A bejelentéssel kapcsolatosan megkövetelt adatok hitelességéért a bejelentő felelős.
(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzi a bejelentés tartalmi követelményeknek történő
megfelelését. Eredménytelen adatközlés esetén az egészségügyi államigazgatási szerv intézkedik a
bejelentés törléséről.
A kémiai biztonságot koordináló tanács
(2) A tanács kidolgozza a kémiai biztonság nemzeti politikáját és programját – beleértve a köznevelési
intézmények, a szakképző intézmények, illetve felsőoktatási intézmények tanulói, természetes személyek és a szakemberek kémiai biztonsági oktatásának, képzésének rendszerét, módját is –, továbbá
koordinálja a nemzeti program végrehajtását.
A veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel végzett tevékenység feltételei
(3) A természetes személyeknek magáncélú, nem foglalkozás körében történő felhasználás céljából
veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék vásárlását, illetve felhasználását nem kell bejelenteni.
31/C. § A biocid termékek hazai engedélyezésére irányuló általános közigazgatási rendtartás szerinti
eljárás során nincs helye sommás eljárásnak.
33/A. § (1) A szolgáltató köteles az egészségügyi kártevőirtó tevékenység folytatására irányuló szándékát az egészségügyi államigazgatási szervnek bejelenteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet folytató szolgáltatónak meg kell felelnie az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek. Az egészségügyi
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államigazgatási szerv a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi a szolgáltatót, és a nyilvántartásba
vételtől számított 30 napon belül ellenőrzi a szolgáltatónál a folyatni kívánt tevékenység jogszabályoknak való megfelelőségét. A tevékenység gyakorlásának feltétele az egészségügyi államigazgatási
szerv megfelelőségi nyilatkozata.
(3) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységi körben az a természetes személy járhat el, aki a külön jogszabályban meghatározottak szerinti szakmai továbbképzési kötelezettségének eleget tett.
(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet folytató szolgáltatókról nyilvántartást vezet, amely – ha a szolgáltató egyéni vállalkozó – tartalmazza a szolgáltató
természetes személyazonosító adatait, továbbá a tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait. A nyilvántartásból kizárólag az e tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat.
(4a) A nyilvántartásban kezelt adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi
azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen átadhatók, és a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók.
(5) Az (1)–(3) bekezdés alkalmazásában egészségügyi kártevőirtó tevékenységnek minősül a külön
jogszabályban meghatározott olyan tevékenység, amely egészségügyi kártevők irtására vagy külön
jogszabályban meghatározott növényvédelmi célú kártevőirtásra irányul, és a külön jogszabály szerinti
szakképesítéssel végezhető.
(6) Az egészségügyi államigazgatási szerv a szolgáltató adataiban történt változás bejelentését követő 15 napon belül a kártevőirtó tevékenység ellátását megtiltja, ha annak jogszabályban meghatározott feltételei már nem állnak fenn.
………………………………………………………………………………………………………………….
313/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet a szociális pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 210/2019. (XII. 18.) Hatályos: 2020. 01. 01.
Többek között módosítja a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletet a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról
Megjelent: MK 210/2019. (XII. 18.) Módosítja: 313/2019. (XII. 18.) Korm. r. Hatályos: 2019. 12. 19.
21. § (1) A bérköltség – a (2)–(7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az általános csoportmentességi rendelet 33. cikkében meghatározott feltételekkel támogatható.
(2) A bérköltség akkor támogatható, ha a munkáltató a megváltozott munkaképességű munkavállalót egészségi állapotának megfelelő munkahelyi környezetben és munkakörben, a 33. § szerinti
egyéni foglalkoztatási megállapodás szerint foglalkoztatja.
(3) Nem támogatható a bérköltség,
a) ha a támogatással érintett munkavállaló
aa) öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,
ab) munkaszerződés szerinti munkaideje havi átlagban nem éri el a napi 4 órát,
ac) foglalkoztatása nem munkaviszony keretében történik,
ad) foglalkoztatására munkaerő-kölcsönzés keretében vagy a munkaszerződéstől eltérő munkáltatónál kerül sor,
A foglalkozási rehabilitáció személyi és tárgyi feltételeinek javítására tett intézkedések ismertetésekor
külön is ki kell térni:
II.
f) a kihelyezés tárgyévi eredményeire,
2020-03-01
2. A munkáltatók akkreditálása
1/A. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatók akkreditációjával, az akkreditált munkáltatók nyilvántartásával és az akkreditált munkáltatók ellenőrzésével összefüggő hatósági feladatokat rehabilitációs hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) látja el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ügyek tekintetében felügyeleti szervként a szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter jár el.
…………………………………………………………………………………………………………….
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2019. évi CXXVII. törvény az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások
megteremtésével összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 212/2019. (XII. 19.) Hatályos: 2020. 01. 01.
Többek között módosítja a 1996. évi LXXV. törvényt a munkaügyi ellenőrzésről
Megjelent: MK 212/2019. (XII. 19.) Módosítja: 2019. évi CXXVII. t. Hatályos: 2020. 01. 01.
(2) A központi költségvetésbe történő befizetés mértéke
a) első alkalommal megállapított engedély nélkül történő foglalkoztatás esetén az engedély nélkül
alkalmazott harmadik országbeli állampolgár részére a foglalkoztatás megkezdésétől az engedély
nélküli foglalkoztatás megállapításáig kifizetett munkabér (munkadíj) négyszeresének, de legalább a
kötelező legkisebb munkabér (a továbbiakban: minimálbér) nyolcszorosának,
b) a korábbi engedély nélküli foglalkoztatást megállapító határozat véglegessé válásától számított
három éven belül megállapított ismételt engedély nélküli foglalkoztatás esetén a harmadik országbeli
állampolgár részére a folyamatos foglalkoztatása megkezdésétől az engedély nélküli foglalkoztatás
ismételt megállapításáig kifizetett munkabér (munkadíj) nyolcszorosának, de legalább a minimálbér
tizenötszörösének megfelelő összeg.
(3) Természetes személy foglalkoztató (ideértve az őstermelőt is) által nem egyéni vállalkozás keretében foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár engedély nélkül történő foglalkoztatása esetén a
természetes személy foglalkoztatót a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően
a) első alkalommal megállapított engedély nélkül történő foglalkoztatás esetén a minimálbér kétszeresének,
b) a korábbi engedély nélküli foglalkoztatást megállapító határozat véglegessé válásától számított
három éven belül megállapított ismételt jogsértés esetén a minimálbér négyszeresének
megfelelő összeg terheli.
2020-02-01
e) munkabér: a munkaviszonyra tekintettel munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó munkabér
és bérpótlék, továbbá a jogszabály alapján járó illetmény, illetménypótlék, illetménykiegészítés és
tizenharmadik havi illetmény, a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvényben, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvényben foglalt javadalmazás;
h) munkaviszony: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya
alá tartozó munkaviszony, továbbá a közszolgálati jogviszony, az állami szolgálati jogviszony, a politikai szolgálati jogviszony, a biztosi jogviszony, a kormányzati szolgálati jogviszony, a közalkalmazotti
jogviszony, a bírói és igazságügyi szolgálati, valamint az ügyészségi szolgálati viszony, a közfoglalkoztatási jogviszony, a biztosított bedolgozói – és az 1994. június 1-jét megelőzően létesített – ezzel
egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, a szövetkezeti
tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya – ide nem értve az iskolaszövetkezet
nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban
vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagját és a szociális szövetkezet tagi munkavégzésre
irányuló jogviszonyban munkát végző tagját –, a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény
szerinti szolgálati jogviszony, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti hivatásos és szerződéses
állományú katonák szolgálati viszonya, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó honvédelmi alkalmazotti jogviszony
(5) A miniszter az ellenőrzési tevékenységről negyedévente időszakos, valamint éves összefoglaló
jelentést készít, amit a minisztérium honlapján közzétesz.
4. § (1) A munkaügyi hatóság a foglalkoztató valamennyi munkahelyén külön engedély és előzetes értesítési kötelezettség nélkül helyszíni munkaügyi ellenőrzést tarthat. A helyszíni munkaügyi ellenőrzésre az Ákr. szabályait a (2)–(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.
(2) A helyszíni ellenőrzés során a munkaügyi hatóság a hatósági ellenőrzés általános szabályain túl
jogosult

48
a) az ellenőrzött munkahelyen található biztonsági berendezések képfelvételének megtekintésére, a
munkahelyre való be- és kilépést rögzítő berendezések adatainak megtekintésére, és azokról másolat
készítésére,
b) a munkahelyen tartózkodó személyek személyazonosságának igazoltatással történő megállapítására, valamint e személyektől az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítás kérésére, e személyek tanúként történő meghallgatására,
c) az adóazonosító jel, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jel (a továbbiakban: TAJ) használatára.
(8) Ha az ügyfél az adatszolgáltatási kötelezettségét az eljárás során kitűzött határidőn belül nem
teljesíti, az elmulasztott adatszolgáltatás utóbb nem pótolható.
5/A. § (1) A munkaügyi hatósági eljárás hivatalból indul.
(2) A jogsértés megállapítására és közigazgatási szankció alkalmazására – a (3) bekezdés szerinti
kivétellel – nem indítható munkaügyi hatósági eljárás, ha a jogsértés elkövetésétől számított 3 év eltelt.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a jogsértés elkövetésétől számított 3 év elteltével is indítható eljárás és
alkalmazható közigazgatási szankció
6. § (1) A munkaügyi hatóság eljárásában a következő intézkedéseket alkalmazhatja:
a) megtiltja a további foglalkoztatást, ha az alkalmazás vagy a foglalkoztatás a 3. § (1) bekezdés a)
pontjának első és második fordulata, továbbá b), e), f), i), j), k) és s) pontja esetében a jogszabálysértés súlyossága miatt nem tartható fenn és a sérelem rövid időn belül nem orvosolható,
j) kötelezi a foglalkoztatót a 3. § (1a) bekezdés szerinti megkeresés teljesítéséhez szükséges adatok
szolgáltatására,
k) közigazgatási bírságot szab ki a 7/B. §-ban, a 8/D. § (7) és (8) bekezdésében foglaltak szerint.
(7) Az egy eljárásban feltárt jogsértések miatt – a 3. § (1) bekezdés i) pontja szerinti jogsértés kivételével – az (1) bekezdés b), e), f), h) és i) pontjában meghatározott jogkövetkezményeket, valamint a
munkaügyi bírságot, vagy a figyelmeztetést együttesen kell alkalmazni.
c) – amennyiben azt a munkaügyi ellenőrzés során tisztázni lehetett – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűségére vonatkozó rendelkezések, valamint a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség megsértésével érintett munkavállalók adóazonosító jelét és TAJ-számát.
(6) A munkaügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti, jogsértést megállapító határozatának megtámadása esetén
a) a (4) és (5) bekezdésben foglalt adatokat a bíróság jogerős határozatában foglalt döntésére figyelemmel teszi közzé,
b) – amennyiben a (4) és (5) bekezdés szerinti adatok nyilvánosságra hozatalára már sor került –
intézkedik a honlapon nyilvánosságra hozott adatok törléséről.
(7) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a 8/H. § (1) bekezdése szerint nyilvántartott adatokhoz való hozzáférés biztosításának rendjét és
azok használatának,
b) a munkaügyi hatósági ellenőrzésre jogosító képzés és vizsga
részletes szabályait.
2020-03-01
3. melléklet az 1996. évi LXXV. törvényhez
Munkaügyi határozat külföldön történő végrehajtása iránti megkeresés tartalma
4. A végrehajtandó határozattal kapcsolatos információk:
4.1. A végleges és végrehajtható határozatot hozó szerv megjelölése, a határozat iktatószáma
2020-07-30
j) a külföldi munkáltató által szolgáltatások nyújtása keretében Magyarországra küldött munkavállaló
munkaviszonyára az Mt. 295–297. §-a szerint alkalmazandó szabályok,
(2a) A munkaügyi hatóság hatásköre az (1) bekezdés j) pontja tekintetében nem terjed ki az Mt. 295. §
(1) bekezdés e), g) és i) pontjára.
7/B. § (1) Ha a foglalkoztató a 3. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének nem
vagy hiányosan tett eleget, vagy a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatott, a munkaügyi hatóság a foglalkoztatót a hiányosság megszüntetésére kötelezi és közigazgatási bírságot szab ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírság mértéke harmincezer forint. A bírság ismételten is kiszabható.
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(3) Ha a foglalkoztató a 3. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt rendelkezéseket megsérti, a munkaügyi
hatóság a szabálytalanság megszüntetésére kötelezi és a (2) bekezdés szerinti közigazgatási bírságot szab ki. A fizetési kötelezettség a foglalkoztatót annyi esetben terheli, ahány foglalkoztatott tekintetében a jogsértést megállapították. A bírság ismételten is kiszabható.
(4) A foglalkoztatóval szemben a megállapított jogsértés miatt a (3) bekezdés szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha a 8/B. § (5) bekezdés szerinti tájékoztatás a foglalkoztatásnak a jogsértést érintő feltételeit nem vagy hiányosan tartalmazza.
(7) Ha az (1) bekezdés szerinti együttműködés keretében megkereső hatóságként a 2. § (2) bekezdés
szerinti munkaügyi hatóság jár el, és eljárása során a fogadó tagállam hatóságai vagy szervei részéről
az információnyújtás folyamatos késedelmét észleli, a megfelelő intézkedések megtétele érdekében
kezdeményezi az Európai Bizottság megkeresését.
10. § E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
r) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv
érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről
szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/67/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv,
Többek között módosítja a 2011. évi CXXVIII. törvényt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
Megjelent: MK 212/2019. (XII. 19.) Módosítja: 2019. évi CXXVII. t. Hatályos: 2020. 01. 01.
2. Értelmező rendelkezések
12. Közbiztonsági referens: a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladataiban, továbbá rendvédelmi feladataiban közreműködő, köztisztviselői jogviszonyban álló, e feladat ellátására a polgármester által kijelölt, e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott végzettséggel rendelkező személy.
23. Veszélyhelyzetben a Kormány rendeletével bevezethető rendkívüli szabályok
47. § (1) Veszélyhelyzetben rendeletben az államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezések állapíthatók meg.
(2) Veszélyhelyzetben a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási feladatot rendelet is megállapíthat.
(3) Veszélyhelyzetben a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó törvény rendelkezései közül rendelettel eltérő rendelkezések bevezetésére van mód
a) a bíróság előtt meg nem támadható hatósági döntések körét,
b) a hatáskör és illetékesség megállapítását,
c) az eljáró közigazgatási hatóság kijelölésének rendjét,
d) a megkeresés szabályát,
(4) Veszélyhelyzetben egyedi határozatban határozhatja meg
a) az oktatásért felelős miniszter a köznevelési intézmények működésével, működtetésével, a nevelési év, tanítási év megszervezésével,
b) a szakképzésért felelős miniszter a szakképző intézmények működésével, működtetésével, a tanítási év megszervezésével
kapcsolatos feladatokat. Az oktatásért felelős miniszter, illetve a szakképzésért felelős miniszter elrendelheti a határozat azonnali végrehajtását. A határozat közlése távközlési eszköz útján is történhet.
(4) A kártalanítási eljárás lefolytatására és a kártalanítás összegének megállapítására első fokon a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve jogosult, határozata ellen fellebbezésnek van helye,
amelyet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve bírál el. A fellebbezésnek a polgári védelmi szolgáltatás teljesítésére nincs halasztó hatálya.
(5) Az ügyintézési határidő a kártalanítási igénynek a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez történő megérkezése napján kezdődik.
(4) A kártalanítás megfizetésére kötelezett a véglegessé vált döntés vagy jogerős bírósági ítélet
kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a megállapított összeget megfizetni.
72. § (1) A polgármester az általa kezelt adatállományt a beosztásra jelölés céljából továbbítja a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek, amely ennek alapján kijelöli a polgári védelmi kötelezettségen
alapuló polgári védelmi szervezetbe beosztható személyeket, és erről tájékoztatja a polgármestert.
(2) A polgármester a kijelöltek adatállománya alapján kiválasztja azokat a kötelezetteket, akiket a
szervezetbe határozattal beoszt, és erről a véglegessé vált határozattal tájékoztatja a hivatásos ka-
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tasztrófavédelmi szerv területi szervét, valamint a beosztottak adatairól a hadkiegészítő parancsnokságot.
(3) A polgármester a 71. § (1) bekezdése szerint összegyűjtött adatokról nyilvántartást nem vezethet,
az adatállományt a beosztó határozat véglegessé válása és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
területi szerve tájékoztatása után haladéktalanul törli.
Többek között módosítja a 2012. évi II. törvényt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Megjelent: MK 212/2019. (XII. 19.) Módosítja: 2019. évi CXXVII. t. Hatályos: 2020. 01. 01.
2020-01-01
d) a szabálysértési hatóság tagja, a helyszíni bírság kiszabására jogosult személy, a bíró, az eljárásban részt vevő személy és képviselője, a szakértő, továbbá – ha a tanú adatainak zártan kezelését a
szabálysértési hatóság, illetve a bíróság nem rendelte el – a tanú nevét.
XXXI. FEJEZET
AZ KÖZNEVELÉS, A SZAKKÉPZÉS ÉS A FELSŐOKTATÁS RENDJÉT VESZÉLYEZTETŐ SZABÁLYSÉRTÉSEK
201. Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése
202. Nevelési-oktatási, szakképzési vagy felsőoktatási tevékenység folytatására vonatkozó szabályok
megszegése
203. Szakképzésben részt vevő tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek szakirányú oktatására vonatkozó szabályok megszegése
2020-02-01
(2) Az e törvényben foglalt kivételekkel az idézést, illetve az értesítést írásban kell közölni úgy, hogy
azt a címzett legkésőbb az eljárási cselekmény időpontja előtt öt nappal megkapja.
(2a) Az idézésben, illetve értesítésben meg kell jelölni
a) az idézést, illetve értesítést kibocsátó bíróság vagy szabálysértési hatóság megnevezését, az ügy
számát,
b) azt, hogy az idézettnek hol, mikor, milyen minőségben kell megjelennie,
c) azt, hogy az értesített hol, mikor, milyen minőségben jelenhet meg,
d) a távolmaradás következményeire való figyelmeztetést.
(2b) Az idézett az idézésben felhívható arra, hogy az ügyre vonatkozó iratain kívül a bizonyításnál
felhasználható feljegyzéseit vagy egyéb tárgyait hozza magával.
73. A kézbesítés
2020-02-15
137/A. Jogosulatlan címhasználat
2020-03-01
32. Az ügyek egyesítése és elkülönítése
162/A. Sajtórendészeti szabálysértés
193. Fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása
………………………………………………………………………………………………………………..
322/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 213/2019. (XII. 20.) Hatályos: 2020. 01. 01.
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8. A gyártók, a meghatalmazott képviselők és a közvetítő szervezetek nyilvántartásba vétele
15. § (1) A gyártó vagy meghatalmazott képviselője az elektromos és elektronikus berendezések gyártóinak nyilvántartásba vétele és a nyilvántartások részére benyújtandó jelentések formátumának meghatározásáról szóló, 2019. február 19-i (EU) 2019/290 bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Végrehajtási Rendelet) I. mellékletének A., valamint meghatalmazott képviselő igénybevétele
esetén B. része szerinti adattartalommal az országos környezetvédelmi hatóságnál kérelmezi a nyilvántartásba vételét, és az adataiban bekövetkezett változásokat – a változás bekövetkezését követő
15 napon belül – az országos környezetvédelmi hatóságnak az adatváltozás tényét igazoló dokumentum egyidejű csatolásával bejelenti. A Végrehajtási Rendelet szerinti nemzeti azonosítóként a KÜJazonosítót kell megadni. A Végrehajtási Rendelet kiegészítő információelemeinek megadása nem
kötelező. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet legkésőbb az elektromos, elektronikus berendezés
forgalomba hozatalának megkezdéséig kell benyújtani. A nyilvántartásba vétel iránti kérelem és bejelentés módjára a 18/C. §-ban meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
9. A gyártó, a meghatalmazott képviselő, a közvetítő szervezet, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet és az átvállaló nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége
17. § (1) A gyártó vagy meghatalmazott képviselője a Végrehajtási Rendelet II. melléklete és a 7. melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet, és arról a tárgyév február 20. napjáig az országos
környezetvédelmi hatóság részére adatot szolgáltat. A Végrehajtási Rendelet II. melléklet berendezésekre vonatkozó részét a 7. melléklet szerinti adatlapon kell szerepeltetni. A Végrehajtási Rendelet
szerinti nemzeti azonosítóként a KÜJ-azonosítót kell megadni. A Végrehajtási Rendelet kiegészítő
információelemeinek megadása nem kötelező.
(2) Ha a gyártó termékdíjátalány-fizetés vagy az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten
keresztül történő kollektív teljesítés útján tesz eleget a gyűjtési, kezelési kötelezettségének, kizárólag
a Végrehajtási Rendelet II. melléklet gyártóra vonatkozó részére, valamint a 7. melléklet 2. pont a)–c)
és h) alpontjában foglaltakról kell adatot szolgáltatnia.
33/A. § E rendeletnek az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 322/2019. (XII.
19.) Korm. rendelettel megállapított 17. §-át első alkalommal a 2020. évről, mint tárgyévről történő
adatszolgáltatás során kell alkalmazni.
c) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv betartásának tagállami ellenőrzését és adatformáinak megállapítását célzó végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2005. május 3-i 2005/369/EK bizottsági határozat 1. cikkének, 2. cikk (1)–(3) bekezdésének, 3. cikkének, valamint mellékletének;
d) az elektromos és elektronikus berendezések gyártóinak nyilvántartásba vétele és a nyilvántartások
részére benyújtandó jelentések formátumának meghatározásáról szóló, 2019. február 19-i (EU)
2019/290 bizottsági végrehajtási rendelet
…………………………………………………………………………………………………………………
323/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 213/2019. (XII. 20.) Hatályos: 2020. 01. 01.
(3) Ha az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer részét képező, beépített automatikus
ellenőrzési rendszer jelzése szerint, az adatszolgáltatásra kötelezett által megküldött adat – az adatcsomag kitöltésére vonatkozó követelmények alapján – tartalmilag feldolgozható, az adatszolgáltatást
befogadottnak kell tekinteni.
2. melléklet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
A hulladékkal, valamint a hulladéklerakókkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség keletkezése
és megszűnése bejelentésének teljesítésére vonatkozó adatcsomag adattartalma (EHIR: KÖT)40
3. Az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó adatok:
1.4. Nyilatkozat
2. A hulladékképződés bejelentéséhez szükséges adattartalom:
3. melléklet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
A hulladékkal kapcsolatos éves adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatcsomag adattartalma
(EHIR: HIR-ÉV)
3. A gyűjtés, a kereskedelem, az előkezelés bejelentéséhez szükséges adatlap adattartalom:
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4. A hasznosítással és ártalmatlanítással kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adattartalom:
4. melléklet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos negyedéves adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatcsomag adattartalma (EHIR: HIR-NÉ)54
1. Alapadatok:
1.4. Nyilatkozat
2. A hulladék gyűjtésének, kereskedelmének, előkezelésének bejelentéséhez szükséges adattartalom:
3. A hulladék hasznosításának, ártalmatlanításának bejelentéséhez szükséges adattartalom:
5. melléklet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez62
A hulladéklerakók éves adatszolgáltatásához szükséges adatcsomag adattartalma (EHIR: HLR)
1. A hulladéklerakó azonosító adatai:
a) KTJ azonosító;
2.7. A tárgyévben a telephelyen (a hulladéklerakóban) lerakott települési hulladék összetétele (menynyiségi arány %) az alábbi hulladékfajták szerint:
a) biológiailag lebomló;
……………………………………………………………………………………………………………..
63/2019. (XII. 19.) AM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
módosításáról
Megjelent: MK 213/2019. (XII. 20.) Hatályos: 2020. 01. 01.
2. Értelmező rendelkezések
d) integrált kibocsátás-kezelés az ásványolaj és gázfinomító tevékenységeknél: az egységes
környezethasználati engedéllyel működő az ipari kibocsátásokról szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az ásványolajés gázfinomítás tekintetében történő meghatározásáról szóló bizottsági végrehajtási határozat hatálya
alá tartozó létesítményben működő több vagy az összes tüzelőberendezés, fluid katalitikus krakkoló
egység, valamint kénkinyerő egység nitrogén-oxid és kén-dioxid kibocsátásának integrált kezelése a
végrehajtási határozatban meghatározott részletes szabályok szerint;
e) tervezési irányérték: környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati
engedély köteles tevékenységek esetén a vizsgálandó terület légszennyezettségének megítéléséhez,
a tevékenység hatásterületének lehatárolásához, terjedési modellek készítéséhez alkalmazandó
levegőterheltségi szint.
(2) A tervezési irányértékeket a 2. melléklet tartalmazza. Az 1. mellékletben felsorolt egyes
légszennyező anyagok tájékoztatási és riasztási küszöbértékeit, valamint a nyilvánosság
tájékoztatásának szabályait a 3. melléklet tartalmazza.
……………………………………………………………………………………………………………………
327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről
Megjelent: MK 213/2019. (XII. 20.) Hatályos: 2020. 02. 18.
Többek között módosítja a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról
Megjelent: MK 213/2019. (XII. 20.) Módosítja: 327/2019. (XII. 20.) Korm. r. Hatályos: 2020. 02. 18.
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2020-01-01
16. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó létesítmények, berendezések üzemeltetője az azok üzemeltetése, tárolása, szállítása során bekövetkezett rendkívüli eseményeket köteles bejelenteni a műszaki
biztonsági hatóságnak, a b) és c) pont szerinti rendkívüli eseményeket a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv központi szervének is. A rendelet alkalmazásában rendkívüli esemény különösen a létesítmény,
berendezés üzemeltetése során bekövetkezett
a) a létesítmény, berendezés sérülése,
b) robbanás,
c) tűzeset,
d) a létesítmény, berendezés működésével összefüggésében bekövetkezett személyi sérülés,
e) egyéb súlyos üzemzavar.
(2) Ha más hatóság a műszaki biztonsági hatóság műszaki biztonsági tevékenységével összefüggő
rendkívüli eseményről szerez tudomást, a műszaki biztonsági hatóságot arról tájékoztatja.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a műszaki biztonsági hatóság vizsgálja ki az (1) bekezdés a), d) és e) pontja szerinti események körülményeit, okát, ennek során az élet- és vagyonvédelem érdekében az üzemeltetőt a szükséges intézkedések megtételére kötelezi.
(4) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vizsgálja ki az (1) bekezdés b) és c) pontja
szerinti események körülményeit, okát. A vizsgálat eredményeit a műszaki biztonsági hatóságnak
megküldi, mely hatóság az élet- és vagyonvédelem érdekében az üzemeltetőt a szükséges intézkedések megtételére kötelezi.
(5) A hivatásos kataszrófavédelmi szerv központi szervének (4) bekezdés szerinti feladatai ellátásában a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szerve közreműködik.
2020-01-10
 (3)23 Budapest Főváros Kormányhivatala országos illetékességgel eljár a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 5. § e) pontja szerinti felügyeletet ellátó szerv feladatkörében a
Pmtv.
 a) 1. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott tevékenység,
 b) 1. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott tevékenység, valamint
 c) 1. § (1) bekezdés p)–q) pontjában meghatározott tevékenység
 tekintetében.
 (3a)24 Budapest Főváros Kormányhivatala (3) bekezdés c) pontjában foglalt feladatkörének
ellátásához a kulturális javak forgalmával kapcsolatos, a kulturális javak hatóságát érintő
szakkérdésekben a kulturális javak hatósága szakmai támogatást nyújt.
2020-02-18
9. A műszaki biztonsági hatóság kijelölése
13. § (1) A Kormány – a (3) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel – műszaki biztonsági hatóságként
az 1. melléklet szerinti, műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
járási (fővárosi kerületi) hivatalát, másodfokon országos illetékességgel Budapest Főváros
Kormányhivatalát jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatóság
megtagadása esetén az üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos feladatokat,
g) eljár a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei forgalmazására szolgáló szállítható
nyomástartó berendezések kivételével a gázpalackokkal kapcsolatos rendkívüli események
kivizsgálásával kapcsolatos hatósági eljárásokban,
h) eljár a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 118/A. §-a alkalmazásában a turista
használatú palackba történő PB-gáz-átfejtési tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatósági
eljárások

2020-03-01
2) A mérésügyi, műszaki biztonsági, valamint a műszaki biztonsági hatáskörbe tartozó sajátos
építmények tekintetében gyakorolt építésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
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tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és
szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként az iparügyekért felelős
miniszter gyakorolja.
(3) Az iparügyekért felelős miniszter jogköre mérésügyi területen kiterjed:
a) a kötelező hitelesítésű mérőeszközökre vonatkozó előírások és bizonyítványok mintáinak
kiadására,
b) a mérésügyi hatósági feladatkörök ellátásához szükséges jogszabályok, előírások és
iránymutatások ismeretét igazoló szakvizsgához vizsgabizottság működtetésére, szakmai
továbbképzések szervezésére,
c) a mérésügyi feladatkörében eljáró kormányhivatalnak törvényes tanúsítójellel való ellátására,
d) az etalonok országos etalonra való visszavezetettségének biztosítására,
e) a hitelesítésben való közreműködő koordinálására,
f) a hitelesítési tevékenység szakmai felügyeletére, módszertani útmutató kiadására.
(4) Az iparügyekért felelős miniszter jogköre a műszaki biztonsági, valamint a sajátos építmények
tekintetében az építésügyi területen magában foglalja:
a)
h) a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak műszaki
biztonsági tanúsítójellel és jogszabályban meghatározott hatósági igazolvány kiállításához
rendszeresített okmánypapírral való ellátását.
(4a) A mérésügyi és műszaki biztonsági, valamint a műszaki biztonsági hatáskörbe tartozó sajátos
építmények tekintetében gyakorolt építésügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros
Kormányhivatala biztosítja az általa üzemeltetett engedélyezési és nyilvántartási szakrendszerekhez,
továbbá a szakmai irányításban való közreműködése során kiadott iránymutatásokhoz való
hozzáférést a szakmai irányító miniszter és a fővárosi és megyei kormányhivatal részére.
1. melléklet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A

B

A mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

megnevezése

illetékességi területe

Budapest Főváros mérésügyi eljárásokban: Budapest főváros, Pest megye
Kormányhivatala műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi eljárásokban:
Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a
Százhalombattai Dunai Finomító területe
Hajdú-Bihar
mérésügyi eljárásokban: Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Megyei
műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi eljárásokban:
Kormányhivatal
Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Jász-Nagykunmérésügyi eljárásokban: Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szolnok Megyei műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi eljárásokban: JászKormányhivatal
Nagykun-Szolnok megye
Győr-Mosonmérésügyi eljárásokban: Győr-Moson-Sopron megye
Sopron Megyei
műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi eljárásokban:
Kormányhivatal
Győr-Moson-Sopron megye
Vas Megyei
mérésügyi eljárásokban: Vas megye
Kormányhivatal
műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi eljárásokban: Vas
megye
Zala Megyei
mérésügyi eljárásokban: Zala megye
Kormányhivatal
műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi eljárásokban: Zala
megye
Borsod-Abaújmérésügyi eljárásokban: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád
Zemplén Megyei megye
Kormányhivatal
műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi eljárásokban:
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye
mérésügyi eljárásokban: Baranya megye
műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi eljárásokban:
Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye
mérésügyi eljárásokban: Somogy megye

9.

Baranya Megyei
Kormányhivatal

10.

Somogy Megyei
Kormányhivatal
Tolna Megyei
mérésügyi eljárásokban: Tolna megye
Kormányhivatal
Csongrád Megyei mérésügyi eljárásokban: Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye
Kormányhivatal
műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi eljárásokban:
Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye
Fejér Megyei
mérésügyi eljárásokban: Fejér megye, Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye
Kormányhivatal
műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi eljárásokban: Fejér
megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai
Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye

11.
12.

13.

……………………………………………………………………………………………………………………
45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság működésével összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri
rendeletek, továbbá a vasúti vizsgaközpont és a hajózási vizsgaközpont kijelölésével
összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 213/2019. (XII. 20.) Hatályos: 2020. 01. 01.
Többek között módosítja a 41/2004.
pályaalkalmassági vizsgálatáról

(IV.

7.) GKM rendeletet

a közúti

járművezetők

Megjelent: MK 213/2019. (XII. 20.) Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM. Hatályos: 2020. 01. 01.
(1a) Az 1978. április 1. után megszerzett pályaalkalmassági minősítés kiadására irányuló írásbeli
kérelemre a vizsgaközpont a 2. számú mellékletben meghatározott díjnak az (1) bekezdésben
meghatározott számlára történő megfizetése esetén a minősítés meglétéről igazolást ad ki, vagy
tájékoztatja az ügyfelet annak hiányáról.
(4) Ha a pályaalkalmassági vizsgálat lemondására a kitűzött időpont előtti 2. munkanapig sor kerül, a
vizsgaközpont a kérelmező kérelmének megfelelően új időpontot ad vagy a befizetett díjat visszatéríti.
Amennyiben a pályaalkalmassági vizsgálat lemondására a kitűzött időpont előtti 2. munkanapig nem
kerül sor, vagy kérelmező a kitűzött vizsgálati időpontban nem jelent meg, a díj visszatérítésére
kizárólag a vizsgaközpont által e tárgykörben kiadott szabályzatban foglaltak alapján jogosult.
2020-01-20
2. számú melléklet a 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelethez
A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatának eljárási díjai
7. Igazolás kiállítása pályaalkalmassági vizsgálati eljárás eredményéről, minősítésről 3 000
Többek között módosítja a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletet a közúti járművezetők és a közúti
közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
Megjelent: MK 213/2019. (XII. 20.) Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM. Hatályos: 2020. 01. 01.
Értelmező rendelkezések
12 jelentkezési lap: olyan a bizonylati albumban szereplő nyomtatvány vagy elektronikus űrlap, mely
jogviszonyt hoz létre a jelentkező és a vizsgaközpont között, amennyiben az a bizonylati albumban
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meghatározott módon került kitöltésre, illetve benyújtásra a vizsgaközponthoz, és amely a tanuló
képzéséhez és vizsgáztatásához szükséges adatokat tartalmazza.
47. vizsgaközpont: a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság.
(2) E rendeletben az (1) bekezdésben nem meghatározott fogalmak értelmezésekor a közúti
közlekedésről szóló törvényben, és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek
képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt értelmező
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
48. Vizsgaszabályzat: a vizsgaközpont által a közúti járművezetők és a közúti közlekedési
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló kormányrendeletben
meghatározott esetekben kiadott szabályzata;
49. Akkreditáció: az e-learning rendszerű képzésben alkalmazható zárt rendszerű távoktatási
képzésmenedzsment rendszer, a digitális tananyagok, vagy a korszerű szimulátorok meghatározott
időintervallumig tartó alkalmassága;
50. Akkreditációs eljárás: az e-learning rendszerű képzésben alkalmazott zárt rendszerű távoktatási
képzésmenedzsment rendszer, a digitális tananyagok, vagy a közúti járművezetők és a közúti
közlekedési szakemberek képzésénél és vizsgáztatásánál alkalmazott korszerű szimulátorok
alkalmasságának megállapítására irányuló eljárás;
51. Animáció: speciális pedagógiai és didaktikai elvárásoknak megfelelő olyan mozgó képi
megjelenítés, amely szemléletes formában való bemutatással segíti elő az adott tananyag
megértését.
(2) A képzési engedély – a 37. §-ban említett képző szervek kivételével – nem tagadható meg attól,
aki az előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelel, az engedélyezési eljárásra vonatkozó igazgatási
szolgáltatási díjat igazoltan megfizette, és a vizsgaközpont által vizsgaszabályzatban meghatározott,
írásos tájékoztatót és a vállalkozási feltételeit a közlekedési hatóságnak bemutatta. A képző szervnek
a jogszabályi változások miatt szükséges módosításokat a vállalkozási feltételeken és az írásos
tájékoztatón – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a jogszabály hatálybalépését követő 30
napon belül át kell vezetnie
3.2.2. Tanfolyam megkezdése tantermi elméleti-, valamint csoportos gyakorlati oktatás esetén
Az alapismeretek tantárgyainak összes kötelező (vagy annál több) óraszámán belül az egyes
tantárgyak oktatására fordítandó órák számát a közlekedésért felelős miniszter által kiadott tanterv
figyelembevételével az iskolavezető határozza meg. A tantárgyi tananyag témakörönkénti felosztása a
szakoktató feladata. Az iskolavezető által elkészített tanrendet a tanfolyam kezdetét megelőző
legalább 3 munkanappal korábban a vizsgaközpont részére meg kell küldeni. Tanrend változása
esetén a Bizonylati album szerinti módosított tanrendet a változás előtt legalább 3 munkanappal
korábban a vizsgaközpont részére elektronikus úton meg kell küldeni, illetve egy példányt a
tanulmányi naplóhoz csatolni kell. A tanfolyam tantermi oktatásán minden alkalommal jelenléti ívet kell
vezetni, melyet az oktatáson részt vevőkkel minden foglalkozáson alá kell íratni. A jelenléti ívet az
összes résztvevő aláírása után le kell zárni úgy, hogy arra további aláírás ne kerülhessen, majd a
tanulmányi naplóhoz kell csatolni. A továbbiakban, amennyiben nincs változás az egyes tanfolyamok
tanrendjében, a tanrenden a foglalkozásokra vonatkozóan csak az oktatás időpontját és óraszámát
kell feltüntetni, a tantárgyakat nem kötelező bejegyezni. A tanfolyamon részt vevők névsorát a
Bizonylati album szerinti nyomtatványon a tanfolyam első foglalkozását követő 1 munkanapon belül
elektronikus úton meg kell küldeni a vizsgaközpont részére, illetve egy példányt a tanulmányi
naplóhoz kell csatolni.
A járművezetési gyakorlat oktatása csak a tanuló nevére kiállított, a vizsgaközpont által
hitelesített vezetési karton birtokában kezdhető meg.
8. melléklet a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelethez
A közúti járművezetők vizsgáztatására vonatkozó részletes eljárási rend
Többek között módosítja a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendeletet a közúti közlekedési ágazatban
használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról
Megjelent: MK 213/2019. (XII. 20.) Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM. Hatályos: 2020. 01. 01.
(3) A gépkezelő vizsgákat és gépkezelői jogosítvány kiadását a KAV Közlekedési Alkalmassági és

57
Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: vizsgaközpont) végzi.
(4) A vizsgaközpont a szaktanfolyamot folytató szervezettel a szaktanfolyam befejezésének
időpontját megelőző 5 munkanappal történt előzetes egyeztetés alapján határozza meg a vizsga
időpontját és helyét. A szaktanfolyami képzést folytató szervezet kérelmére a vizsgaközpont az e
rendelet szerinti vizsga időpontját a szakképesítő vizsgával azonos napra tűzi ki. Ebben az esetben a
szakképesítő vizsga elnökének kijelöléséhez a közlekedésért felelős miniszter egyetértése szükséges.
(5) A vizsgák megtartására vonatkozó szabályokat az 5. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A vizsgaközpont által kijelölt vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) elnökből és
két tagból (a továbbiakban együtt: vizsgabiztos) áll.
(6) A vizsgáról a vizsgabizottság jegyzőkönyvet készít, amelynek egy eredeti példányát az elnök – a
vizsgát követően – a vizsgaközpontnak átadja.
7. § (1) Aki a vizsga kötelezettségeit valamennyi vizsgatárgyból teljesítette, gépkezelői jogosítványt
kap.
(2) A gépkezelői jogosítvány kiadását, anyakönyvezését és a jogosítványmásodlatok kiadását a
vizsgaközpont végzi, a vizsgákról készült vizsgajegyzőkönyvek adatai és a vizsgázó vagy a
gépkezelői jogosítvány jogosultja kérelme alapján. A sikeresen vizsgázók részére a közlekedésért
felelős miniszter a gépkezelői jogosítványt a vizsgát követő 15 munkanapon belül állítja ki.
Többek között módosítja a 7/2011. (III. 8.) NFM rendeletet a mezőgazdasági vegyszerek és
üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő
közúti szállításáról
Megjelent: MK 213/2019. (XII. 20.) Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM. Hatályos: 2020. 01. 01.
11. § (1) Mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag belföldi közúti szállításánál szállítóegység vezetője
az lehet, aki
a) az ilyen anyagok közúti szállítására előírt szabályokból vizsgát tett, és erről a KAV Közlekedési
Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság igazolást adott ki,

Többek között módosítja a 19/2011. (V. 10.) NFM rendeletet a vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a
vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának,
továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól
Megjelent: MK 213/2019. (XII. 20.) Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM. Hatályos: 2020. 01. 01.
Értelmező rendelkezések
19. vizsgáztató szervezet: a vasúti vizsgaközpont, valamint a típusismeret, a vonal- és az
állomásismeret modulok esetében a vasúti társaság, a különleges kötöttpályás közlekedési
rendszerek esetében – a különleges kötöttpályás üzemvezető, a turisztikai hajtány üzemvezető, a
különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktató, a vasúti járművezető, a forgalmi szolgálattevő
munkakörök, valamint az általános forgalmi és az önállósító forgalmi vizsga kivételével – a különleges
kötöttpályás közlekedési rendszer üzemvezetője;
4. § (1) Alapképzés végzésére az e rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket teljesítő,
a hatóság által az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartásába vett gazdálkodó szervezet (a
továbbiakban: képzőszervezet) jogosult. Az alapképzés végzésére irányuló szándék bejelentésének
tartalmát a hatóság a honlapján teszi közzé.
(4b) Az újonnan kiadott, jóváhagyott vagy módosított képzési programokat (a továbbiakban: új képzési
program) a képzési módszertani központ, illetve a vasúti társasági vizsgákhoz tartozó alapképzések
estében a vizsgáztató szervezet a hatóságnak megküldi
35/B. § (1) Vasúti pálya átalakítása esetén a műszaki átadás-átvételt megelőzően a pályahálózatműködtető köteles az átalakított vonalra vonatkozó előképzési programot kidolgozni és azt közzétenni,
valamint a vasúti társaságokat és a hatóságot erről értesíteni. A pályahálózat-működtető az előképzési
programot tájékoztatásul a hatóságnak megküldi. Az előképzés elméleti képzés. A pályahálózatműködtető által készített előképzési programnak tartalmaznia kell a pálya – átalakítást követő –
lényeges jellemzőit, továbbá az érvényes útvonalkönyv és a menetrendi segédkönyv módosítását.
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35/C. § (1) Az üzembentartó által üzemeltetni kívánt, üzemeltetett új vasúti jármű előzetes
típusengedélyezését, típusengedélyezését vagy már meglévő jármű típusengedélyezését, vagy
átalakítási engedélyezését követően és az üzembehelyezési engedélyt megelőzően, vagy olyan
történelmi és muzeális vasúti jármű esetén, amely nem különleges menetre vonatkozó
üzembehelyezési engedéllyel vesz részt a vasúti forgalomban, a vasúti jármű üzembentartója magyar
nyelvű előzetes képzési programot készít a vasúti járműre vonatkozóan. A vasúti jármű
üzembentartója az előzetes képzési programot tájékoztatásul a hatóságnak megküldi és erről a
hatóságot értesíti.
35/E. § (1) A vizsgáztató szervezet, illetve a képzési módszertani központ képzéssel, vizsgáztatással
kapcsolatosan meghozott döntéseivel kapcsolatban – írásban – egyeztetési eljárás kezdeményezhető
a döntés meghozatalától számított 5 napon belül.
35/F. § A vasúti és a különleges kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő egyéb vasúti
hatósági képzéseket a 10. melléklet tartalmazza. Az egyéb vasúti hatósági képzések a hatóság által a
képzési programok jóváhagyásának a képzési módszertani központ honlapján közzétett
szempontrendszere alapján jóváhagyott képzési program alapján végezhetők.

Többek között módosítja a 58/2012. (X. 31.) NFM rendeletet a közúti közlekedés biztonságát és
környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására
kijelölt szervezetről
Megjelent: MK 213/2019. (XII. 20.) Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM. Hatályos: 2020. 01. 01.
2. § A Kkt. 24. § (11) bekezdésében meghatározott feladatok keretében a KTI Kft. a következő
tevékenységeket végzi:
p) közreműködik a Közlekedési Szakértői Testület működtetésében, az ahhoz szükséges feltételek
biztosításával, támogatást nyújtva a működtetéshez kapcsolódó adminisztratív teendők ellátásához,
q) a közúti közlekedésbiztonság javításával összefüggésben, a közúti ellenőrzésekhez kapcsolódó
ügyeleti, információs, tájékoztatási és koordinációs feladatok ellátása.

Többek között módosítja a 61/2013. (X. 17.) NFM rendeletet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi
alkalmazásáról
Megjelent: MK 213/2019. (XII. 20.) Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM. Hatályos: 2020. 01. 01.
1. § (1) Az 1. melléklet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
„A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló
178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. §-ának megfelelően, annak 2. mellékletének (a továbbiakban:
ADR Szabályzat) részletes szabályait és kiegészítéseit tartalmazza a veszélyes áruk közúti járművel
végzett belföldi szállítására vonatkozóan.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) a Magyar Honvédség és a külföldi fegyveres erők tulajdonában lévő vagy felelősségi körébe tartozó
közúti járművel végzett szállításra;
b) a teljes egészében egy körülzárt terület határán belül végzett szállításra.
1. melléklet a 61/2013. (X. 17.) NFM rendelethez
Kiegészítések az ADR Szabályzat belföldi alkalmazásához

Többek között módosítja a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendeletet a meghatározott össztömeget,
tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről
Megjelent: MK 213/2019. (XII. 20.) Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM Hatályos: 2020. 01. 01.
4. melléklet a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelethez
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A megengedett össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és mérethatárt meghaladó
járművek kíséretéhez előírt személyi és tárgyi feltételek
1. A szakkíséretre vonatkozó személyi feltételek
1.1. Szakkíséretet csak olyan személy láthat el, aki a KAV Közlekedési Alkalmassági és
Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól (a továbbiakban: Vizsgaközpont)
szakkísérői képesítést kapott.
1.2. Szakkísérői képesítést az a „C” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel és 5 év szakmai
(vezetési) gyakorlattal rendelkező személy kaphat, aki a vizsgaközpont vizsgabizottsága előtt az 1.3.
alpontban előírt témakörökből szakkísérővizsgát tett, illetve szakirányú képesítései alapján a
Vizsgaközpont a vizsga alól felmentette.
Többek között módosítja a 25/2014. (IV. 30.) NFM rendeletet a veszélyes áru szállítási biztonsági
tanácsadóról
Megjelent: MK 213/2019. (XII. 20.) Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM Hatályos: 2020. 01. 01.
7. A vizsgákra vonatkozó közös rendelkezések
11. § (1) A vizsga kérdéseiből a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: vizsgaközpont) kérdésgyűjteményt készít.
(2) A vizsga során a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 33. § (5)–(9) bekezdésében
foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A sikeres vizsgáról az ADN, az ADR és a RID 1.8.3.18 bekezdésének megfelelő formájú bizonyítványt a vizsgaközpont állítja ki. A bizonyítvány címét és a közlekedési alágazat megnevezését magyar
és angol nyelven is fel kell tüntetni. A bizonyítványban az ADN, az ADR és a RID 1.8.3.18 bekezdésében foglaltakon túlmenően a 6. § (2) bekezdés a)–e) pontja szerinti korlátozott érvényességet is fel
kell tüntetni.
………………………………………………………………………………………………………………..
330/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet egyes honvédelmi építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 215/2019. (XII. 23.) Hatályos: 2019. 12. 25.
Többek között módosítja a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
Megjelent: MK 215/2019. (XII. 23.) Módosítja: 330/2019. (XII. 20.) Korm. r. Hatályos: 2020-01-01.
3. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez
A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok különös illetékessége
1. Terület alapján meghatározott különös illetékesség:
A
1.

2.

Területi környezetvédelmi és
természetvédelmi hatóság
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala

B

Különös illetékességi terület
a Balaton vízfelülete és a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával
határolt területébe) nyúló, medréhez tartozó közigazgatási területe

2020-03-01
4/A. A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság
8/A. § (1) Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e
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bekezdésben foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal jár el. Budapest főváros és Pest megye
területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
(2) A környezetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi
környezetvédelmi hatóság) és a természetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a
továbbiakban: területi természetvédelmi hatóság), (a továbbiakban együtt: a területi környezetvédelmi
és természetvédelmi hatóság) különös illetékességgel a 3. melléklet szerinti esetekben jár el.
4/C. Egyes felügyeleti, törvényességi és szakszerűségi hatáskörök gyakorlása
8/C. § (1) Az országos és a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a
járási környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörei gyakorlásával
összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában
meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító
miniszterként a miniszter, hulladékgazdálkodás tekintetében a hulladékgazdálkodásért felelős
miniszter gyakorolja.
(2) A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi
hatósági eljárásaiban a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint kizárólag ezekhez
kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket a miniszter
gyakorolja.
(2a) A környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi hatósági eljárásaiban a Ksztv. 2. § (1)
bekezdés e) és f) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1)
bekezdés g) pontjában meghatározott
hatásköröket
az
országos
környezetvédelmi
és
természetvédelmi hatóság gyakorolja.
(3a) A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, a járási környezetvédelmi hatóság,
az önkormányzati környezetvédelmi hatóság, továbbá a természetvédelmi hatóságként kijelölt jegyző,
illetve főjegyző hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti jogköröket a miniszter
gyakorolja.
5. Környezetvédelmi hatóságok kijelölése
9. § (1) A Kormány környezetvédelmi hatóságként
a) a minisztert,
b) a Pest Megyei Kormányhivatalt,
c) a megyei kormányhivatalt,
d) járási környezetvédelmi hatóságot,
e) az OMSZ-t,
f) a főpolgármestert,
g) a polgármestert,
h) a fővárosi főjegyzőt,
i) a települési önkormányzat jegyzőjét,
j) a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét [az f)–j) pont szerintiek a továbbiakban együtt:
önkormányzati környezetvédelmi hatóság]
jelöli ki.
9/A. § A miniszter jár el országos illetékességgel a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 92. §-a szerinti környezetvédelmi hatóságként.
10. § Az országos környezetvédelmi hatóság jár el országos illetékességgel
30. § (1) Az országos környezetvédelmi hatóság, illetve a területi környezetvédelmi hatóság a 7.
melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 7. melléklet I. táblázata
szerinti hulladékgazdálkodással összefüggő eljárásokban a 7. melléklet I. táblázatában megjelölt
feltételek fennállnak.
1.2.2. A regionális laboratóriumot üzemeltető megyei kormányhivatal, illetve a területi
környezetvédelmi hatóság illetékességi területe környezeti rezgésmérések végzésének
vonatkozásában
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1.
2.

A
Regionális
laboratóriumot
üzemeltető
kormányhivatal/Területi környezetvédelmi hatóság
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

3.

Fejér Megyei Kormányhivatal

4.

Pest Megyei Kormányhivatal

megyei

B
Illetékességi terület(megye)
Hajdú-Bihar megye,
Békés megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Heves megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Csongrád megye
Győr-Moson-Sopron megye,
Komárom-Esztergom megye,
Vas megye,
Zala megye,
Fejér megye,
Tolna megye,
Veszprém megye,
Baranya megye,
Somogy megye,
Bács-Kiskun megye
Budapest,
Pest megye,
Nógrád megye

1.2.3 A radiológiai vizsgálatokat valamennyi környezeti elem vonatkozásában országos illetékességi
területtel a Baranya Megyei Kormányhivatal végzi.
2. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésében, 15. § (3)
bekezdésében, 16. §-ában, 17. §-ában és 18. § (1) bekezdésében meghatározott igazgatási
feladatokat ellátó megyei kormányhivatalok
……………………………………………………………………………………………………………………
333/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és
ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság
alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
szóló
Megjelent: MK 215/2019. (XII. 23.) Korm. r. Hatályos: 2020. 01. 01.
Az új adalékanyagoknak a dohánytermék gyártásában való felhasználását a felhasználás tervezett
kezdő időpontját 6 hónappal megelőzően, de legkésőbb a felhasználás tervezett időpontját 30 nappal
megelőzően a felhasználónak, a bejegyzett kereskedőnek, az importálónak vagy az adóraktár engedélyesének (a továbbiakban együtt: bejelentő) be kell jelentenie az NNK részére. A bejelentést a 3.
melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni. A bejelentett adatokról az NNK hatósági nyilvántartást vezet, és azt a honlapján közzéteszi. Nem szükséges bejelenteni a nyersdohány természetes
részeinek felhasználását.
Az NNK a bejelentéstől számított 30 napon belül a bejelentés alapján megvizsgálja, hogy a felhasználni tervezett adalékanyag szerepel-e a 4. melléklet szerinti tiltott adalékanyagok listáján, azzal, hogy
ha az nem szerepel a listán, és annak a listára való felvétele nem indokolt, a bejelentést tudomásul
veszi, és erről tájékoztatja a bejelentőt. Az NNK a bejelentésről tájékoztatja a fogyasztóvédelemért
felelős minisztert. Ha az NNK a 30 nap elteltével nem nyilatkozik, a bejelentett adalékanyag felhasználható.
8. A dohánytermékek, elektronikus cigaretta, utántöltő folyadékok és a dohányzást imitáló
elektronikus eszközök piacfelügyelete
17. § (1) Az e rendeletben foglaltak betartását
a) a 4. § szerinti bejelentés tekintetében az NNK
……………………………………………………………………………………………………………….
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336/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII.
27.) Korm. rendelet módosításáról és lásd még az emlékeztetőben is.
Megjelent: MK 215/2019. (XII. 23.) Korm. r. Hatályos: 2019. 12. 24.
Az 58/2019. (III. 18.) Korm. rendelet is módosította a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendeletet
326/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról és a Komoró, valamint Fényeslitke
külterületén vasúti nyomtávváltásra épülő intermodális logisztikai központ létesítésére irányuló
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 295/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet hatályon
kívül helyezéséről
Megjelent: MK 212/2019. (XII. 19.) Korm. r. Hatályos: 2019. 12. 20.
2019-12-11
(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7., 7a., 8. és 11. és 30. sora szerinti beruházás esetében építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni, valamint településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.
6/C. § A 2. mellékletben foglalt táblázat 30. sora szerinti beruházás esetében a Kormány az 1. melléklet 1., 2. és 22. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát jelöli ki.
6/D. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 30. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben
foglalt táblázat B:30 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(5) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos OTÉK előírásait a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) ha a hatályos településrendezési eszköz és az OTÉK a beépítés (2)–(5) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a
településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni,
c) ha az érintett települések településrendezési eszközeinek készítésére vagy módosítására sor kerül, az érintett területre a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló
2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (1) és (2) bekezdését, valamint 38. § (1)–(4) bekezdését nem kell
alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:30 mezőjében megjelölt telkeken a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények, különleges nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és logisztikai célú építmények, irodaépületek és azok kiszolgáló építményei
helyezhetők el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:
a) a telkek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 6000 m2,
c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,
d) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 50%,
2
2
e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,5 m /m ,
f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,
g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 20 méter,
h) a kialakítható telek legkisebb szélessége 30 méter,
i) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
j) a Budapest XXIII. kerület közigazgatási területén fekvő telek közúti megközelíthetősége a Dunaharaszti közigazgatási területén fekvő telken keresztül is lehetséges.
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(3) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű
használatához előírt
a) – az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú – személygépkocsi-várakozóhely
legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen
követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és
b) autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.
(4) A (2) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e § hatálybalépésekor
hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.
(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:30 mezőjében megjelölt telkeken a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok a telekhatárokon is
csatlakozhatnak egymáshoz.

Szállítmányozási, raktározási, ipari és logisztikai telep3
helybővítő beruházás Buda0
pest XXIII. kerület és Dunaharaszti területén

A Dunaharaszti közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 7600/3 és külterület 021/4 helyrajzi számú,
Budapest Főváros
valamint a Budapest közigazgatási területén elhe- Kormányhivatalát vezelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Buda- tő kormánymegbízott
pest XXIII. kerület külterület 0196373/7 és
0196375 helyrajzi számú ingatlanok.

2019-12-20
27. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról
szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról és a
Komoró, valamint Fényeslitke külterületén vasúti nyomtávváltásra épülő intermodális logisztikai központ létesítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 295/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 326/2019. (XII. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr19.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 31. sorát a Módr19. hatálybalépésekor55 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Záhony térség fej3 lesztésére irányuló
1. logisztikai és ipari beruházások

Záhony közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 048/14,
048/19, 048/21, 048/22, 048/26, 048/30, 048/35,
valamint belterület 600/9 helyrajzi számú ingatlanok;
Fényeslitke közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 027/13
és 027/22 helyrajzi számú ingatlanok;
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Komoró közigazgatási területén elhelyezkedő, az Megyei Kormányhivatalt veingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 248/4
zető kormánymegbízott
helyrajzi számú ingatlan;
Tiszabezdéd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 078
helyrajzi számú ingatlan;
Tuzsér közigazgatási területén elhelyezkedő, az
ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 072 és
0141/2 helyrajzi számú ingatlanok.

2019-12-24
(7) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházással összefüggésben a tereprendezést
és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1.
pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság.
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(8) A (7) bekezdés szerinti tereprendezés és mélyalapozás építési engedélyezési dokumentációjának az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglaltakon túl tartalmaznia kell talajvédelmi tervet.
28. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról
szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló
336/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr20.) megállapított 6. § (7) és (8) bekezdését, valamint 2. mellékletben foglalt táblázat 32. sorát a Módr20. hatálybalépésekor59 folyamatban lévő
közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Komplex ingatlanfejlesztésre, illetve az ahhoz kapcsolódó építmé32. nyek, infrastrukturális fejlesztések
megvalósítására irányuló beruházás a Budapest XIV. kerületben

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, természetben Budapest, XIV.
kerület, Csömöri út 13–19.,
Bosnyák utca 48–56., Bosnyák utca 54–
56.,
Budapest Főváros
Rákospatak utca 12–28., Bosnyák utca
Kormányhivatalát veze46. szám, illetve Bosnyák tér alatti, a Butő kormánymegbízott
dapest, XIV. kerület belterület 31267/132,
31267/133, 31267/134, 31267/135,
31267/95, 31267/96, 31265 és 31262/4
helyrajzi számokon nyilvántartott földrészletek

2019-12-31
3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7., 7a., 8. és 11., 30. és 33. sora szerinti beruházás esetében
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni, valamint településképi véleményezési
eljárást nem kell lefolytatni.
4. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8., 10., 17. és 33. sora szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő –
az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve, ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.
(2)3 A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8., 10., 17. és 33. sora szerinti beruházás esetében
az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó
ügyintézési határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével,
illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
6/E. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 33. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben
foglalt táblázat B:33 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) ha a hatályos településrendezési eszköz és az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott
sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:33 mezőjében megjelölt telkekre meghatározott sajátos beépítési szabályok:
a) az érintett ingatlanon, illetve a megosztásával kialakuló ingatlanokon kerületi építési szabályzatban megjelölt, az „építési hely terepszint fellett beépíthető része” és a „terepszint alatti építmény elhelyezésére szolgáló terület” határain túl is el lehet helyezni épületet,
b) a telkek beépítési módja szabadon álló,
2
c) a kialakítható telek legkisebb területe 2000 m ,
d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke terepszint felett 50%, terepszint alatt 60%,
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e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 + 1,0 m /m ,
f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,
g) az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke 35 méter,
h) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
i) az előkert mérete legfeljebb 20 méter, azzal, hogy az OTÉK oldal- és hátsókertre vonatkozó szabályait kell betartani,
j) a 2. mellékletben foglalt táblázat 33. sora szerint a beruházás keretében megvalósuló építmények
között nem kell telepítési távolságot tartani, azok a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz,
valamint
k) lakó rendeltetésű épület is elhelyezhető.
29. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról
szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló
371/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr21.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 4.
§ (1) és (2) bekezdését, 6/E. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 33. sorát a Módr21. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

33.

Ingatlanfejlesztés
Budapest
XIV. kerületében

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlannyilvántartás szerinti Budapest XIV. kerület
belterület
32707 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

…………………………………………………………………………………………………………………….
348/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet az egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról
Megjelent: MK 216/2019. (XII. 23.) Korm. r. Hatályos: 2019. 12. 28.
Többek között módosítja a 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
Megjelent: MK 216/2019. (XII. 23.) Módosítja: 348/2019. (XII. 23.) Korm. r. Korm. r. Hatályos: 2019.
12. 28.
2020-01-01

1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek
2. Egészségügyi ügyek
3. Energetikai ügyek
4. Építésügyi ügyek
9. Környezet- és természetvédelmi ügyek
10. Közlekedési ügyek
12. Műszaki biztonsági ügyek
13. Népegészségügyi ügyek
16. Vízügyi és vízvédelemi ügyek
19. Egyéb ügyek
2020-03-01
1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek
2. Egészségügyi ügyek
3. Energetikai ügyek
4. Építésügyi ügyek
Környezet- és természetvédelmi ügyek
10. Közlekedési ügyek
12. Műszaki biztonsági ügyek
13. Népegészségügyi ügyek
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16. Vízügyi és vízvédelemi ügyek
19. Egyéb ügyek
……………………………………………………………………………………………………………………
360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének
egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 220/2019. (XII. 30.) Korm. r. Hatályos: 2020. 01. 01.
Többek között módosítja a 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendeletet a felszámolási eljárás és a
végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről
Megjelent: MK 220/2019. (XII. 30.) Módosítja: 360/2019. (XII. 30.) Korm. r. Hatályos: 2020. 01. 01.
15. §
16. § (1)
megszűnt: 16. § (1) E rendelet 4. § (2), valamint 8. § (2) bekezdéseinek alkalmazása során a hatósági
határozatokkal szembeni fellebbezésnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.
2020-03-01
7. § Az állapotvizsgálat eredményének elbírálására irányuló eljárás során a környezetvédelmi hatóság
a felszíni vizekre és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások megállapítása érdekében az
eljárásba a vízvédelmi hatóságot szakhatóságként bevonja.

Többek között módosítja a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletet a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
Megjelent: MK 220/2019. (XII. 30.) Módosítja: 360/2019. (XII. 30.) Korm. r és a 310/2019. (XII. 18.)
Korm. r. Hatályos: 2020. 01. 01.
A csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj alapjául szolgáló jövedelem megállapításának
részletes szabályai454
(Az Ebtv. 42. §-ához)
Vhr. 26. §455 Ha a csecsemőgondozási díjat, az örökbefogadói díjat, illetve az Ebtv. 42/A. § (1)
bekezdése és 42/G. § (1) bekezdése alapján a gyermekgondozási díjat a Tbj. 5. § (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott biztosított részére állapítják meg, az ellátás összegét a jogosultság kezdő
napján érvényes minimálbér alapján kell kiszámítani, azonban az ellátás naptári napi alapja nem
haladhatja meg az álláskeresési támogatás alapját képező összeg harmincad részét.
Vhr. 26/A. § (1) Ha az Ebtv. 42/A. §-a vagy 42/G. §-a szerinti gyermekgondozási díjra jogosult személy
kérelmének elbírálása során megállapításra kerül, hogy ugyanazon gyermek jogán
csecsemőgondozási díjat senki nem vett igénybe, a gyermekgondozási díjra való jogosultság
megállapításánál a csecsemőgondozási díjnak megfelelő időtartam kezdő napjaként a gyermek
születésének napját kell figyelembe venni.
Vhr. 26/D. § (1) Az Ebtv. 42/E. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott két aktív félév
megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 260
naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.
(2) Az Ebtv. 42/E. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjának alkalmazásában államilag elismert
felsőoktatási intézmény alatt az Nftv. 1. mellékletében felsorolt intézményeket kell érteni.
(1a) Ha a foglalkoztatónál kifizetőhely működik, a (2) bekezdéstől eltérően az (1) bekezdésben
foglaltakat kell alkalmazni az Ebtv. 63. §-ában foglaltak tekintetében akkor, ha a biztosított
a) egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszonnyal rendelkezik és a kifizetőhelyet működtető
foglalkoztatónál fennálló biztosítási jogviszonyára tekintettel gyermekgondozási díjat, örökbefogadói
díjat igényel, vagy
b) az Ebtv. 42/G. § (1) bekezdése szerinti gyermekgondozási díj iránti kérelmet nyújt be.
(2) Ha a foglalkoztatónál kifizetőhely működik, a foglalkoztató a csecsemőgondozási díjra, a
gyermekgondozási díjra, a táppénzre, a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához – az (1a)
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bekezdésben foglaltak kivételével – a biztosított által benyújtott igazolásokat öt napon belül a
kifizetőhely részére megküldi. A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt
érdemlő módon köteles igazolni.
(12) Az Ebtv. 42/E. §-a alapján igényelt gyermekgondozási díj esetén a kérelemhez csatolni kell az
Ebtv. 42/E. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti hallgatói jogviszonyról a felsőoktatási
intézmény által kiadott igazolást, valamint, ha az igénylő valamely EGT tagállam állampolgára, akkor a
magyarországi lakcíméről kiadott hatósági igazolvány másolatát is.
Vhr. 42/A. § A csecsemőgondozási díjban, illetve a gyermekgondozási díjban részesülő személy az
ellátást megállapító szervhez köteles nyolc napon belül bejelenteni, ha az Ebtv. 41. § (1)
bekezdésében, 42/C. §-ában, illetve 42/G. § (3) bekezdésében felsorolt körülmények bekövetkeznek.
2020-03-01
(7e) A Kormány vasutas egészségbiztosítási szervként az Ebtv. 70. § (3) és (4) bekezdésében foglalt
feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdésben nem említett járóbeteg-szakellátásokra a biztosítottat
h) az orvosszakértői szerv orvosa, a továbbiakban együtt: beutaló orvos utalhatja be.
(10) A kormányhivatal a menetjegy, valamint a (3) bekezdésben felsorolt beutalásra jogosult által
kiállított és az egészségügyi szolgáltatónál történő megjelenés leigazolásával ellátott utazási utalvány
együttes benyújtása alapján, a kérelmező részére járó viteldíj árát utólag megtéríti. Az egészségügyi
szolgáltatónál történő megjelenés napjától eltérő dátumról szóló menetjegyet abban az esetben lehet
megtéríteni, ha az utazás az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőző vagy azt követő
napon történt.
(12) Nem tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén legfeljebb 1 kísérő jogosult az (5)
bekezdésben foglaltak szerint a kísérettel kapcsolatban felmerült utazási költség megtérítésére. A
kísérőt hazautazása, illetve a kísért biztosítottért történő visszautazása során utazási
költségtérítésként kilométerenként 18 forint illeti meg, amennyiben a kísért biztosított egészségi
állapota, illetve elhúzódó kezelése miatt rövid időn belül nem tud lakóhelyére távozni. A kísérő részére
– a kísért biztosított nélküli utazás esetén – ugyanazon napra legfeljebb 2 út (1 oda– 1 vissza)
számolható el akkor, ha a kísérő a kormányhivatalnak a kísért biztosított ellátásának igénybevételére
vonatkozó, rendelkezésére álló hivatalos dokumentummal igazolja az utazás szükségességének
indokát. Ezen igazolás hiányában nyilatkozatot kell tennie a többszöri utazás szükségességének
indokáról. Igazolás vagy nyilatkozat nélkül, valamint valótlan tények közlése esetén térítés nem
állapítható meg. A kísérő részére akkor sem állapítható meg ugyanazon napra vonatkozóan 2 útra
költségtérítés, ha az egészségügyi szolgáltató vagy a (6), illetve (7) bekezdésben meghatározott
szolgáltatást nyújtó intézmény és biztosított lakóhelye egymástól való távolsága a 100 kilométert
meghaladja.
(11) Az Ebtv. 27. §-ának (5) bekezdése szerinti költségek megtérítése, továbbá, amennyiben az arra
jogosult az Ebtv. 27. §-ának (7) bekezdésében biztosított választási lehetőségével élve az általa
indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás felmerült és igazolt költsége 85 százalékának
megtérítését kéri, annak megtérítése is a Budapest Főváros Kormányhivatala kizárólagos
hatáskörébe tartozik. A megtérítési igény érvényesítésére a foglalkoztató Budapest Főváros
Kormányhivatalával megállapodást köthet.
(12) A Budapest Főváros Kormányhivatala az igazolt költség 85 százalékát a szolgáltatás
igénybevételekor érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon számított
forintösszeg alapulvételével téríti meg.
Vhr.12/A. § (1) Az igényérvényesítéshez szükséges TAJ kiadását – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel
– a Tbj. szerinti biztosított vagy a Tbj. szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személy a
lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti
járási hivatalnál kezdeményezi. A TAJ számot igazoló hatósági igazolvány kiadását az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell kérelmezni. A kormányhivatal a NEAK
által biztosított központi informatikai rendszeren keresztül kéri a Kincstártól a TAJ képzését, és az
adatátadást követően azt a kormányhivatal vagy a NEAK hatósági igazolványon igazolja. Ha a Tbj.
szerinti belföldi személy magyarországi tartózkodása vagy egészségügyi szolgáltatásokra való
jogosultsága határozott idejű, a kormányhivatal, illetve a NEAK a hatósági igazolványt ezen
időtartamra vonatkozó érvényességgel adja ki.
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A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szervének az újszülött adataira vonatkozó adatszolgáltatása
alapján a Kincstár TAJ számot képez, és erről adatot szolgáltat a NEAK részére. A gyermek lakóhelye
– a szülő kérelmére a gyermek születési helye – szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári
feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti kormányhivatal, a Kincstár adatszolgáltatását követően
soron kívül, de legkésőbb nyolc napon belül kiadja, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő
kérelmében meghatározott címre postán megküldi az újszülött TAJ számát igazoló hatósági
igazolványt.
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek,
valamint a nemzetközi egyezmények szerinti formanyomtatványt az érvényes jogviszonnyal
rendelkező biztosított részére a kormányhivatal vagy a NEAK bocsátja ki, a szociális biztonsági
rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti Európai
Egészségbiztosítási Kártyát (a továbbiakban: EU-Kártya) az érvényes jogviszonnyal rendelkező
biztosított részére a kormányhivatal, a kormányablak, valamint a NEAK bocsátja ki.
A Tbj. szerint külföldinek minősülő biztosított részére a foglalkoztatója a foglalkoztatás megkezdése
előtt – az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon – a székhelye szerint illetékes
egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivataltól kéri a TAJ kiadását. A
kormányhivatal a NEAK által biztosított központi informatikai rendszeren keresztül kéri a Kincstártól a
TAJ szám képzését, és az adatátadást követően a képzett TAJ számról, valamint a TAJ számot
igazoló hatósági igazolvány átvételének lehetőségéről értesíti a foglalkoztatót. A TAJ számot igazoló
hatósági igazolványt a foglalkoztatott az ország területén bármely egészségbiztosítási pénztári
feladatkörében eljáró kormányhivatalnál átveheti.
(10) A megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy részére a kormányhivatal
a) a megállapodás megkötését követő 24. hónap első napjáig a sürgősségi ellátásra való jogosultság
bizonyításához igazolást állít ki,
b) a TAJ-t hatósági igazolványon igazolja, ha az előírt járulék befizetése 24 hónapra megtörtént.
(11) A Tbj. szerint külföldinek minősülő, TAJ-jal rendelkező személy köteles a változástól számított 15
napon belül bejelenteni a kormányhivatal részére a természetes személyazonosító adataiban,
valamint a lakóhelyére, illetve tartózkodási helyére vonatkozó adatokban és az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultságot megalapozó jogviszonya adataiban bekövetkező változásokat.
A TAJ számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében
alkalmazott természetes személy részére – nem magyar állampolgár esetén a foglalkoztatási szerv,
magyar állampolgár esetében pedig a foglalkoztató megkeresésére – az egészségbiztosítási pénztári
feladatkörében eljáró kormányhivatal a NEAK által biztosított központi informatikai rendszeren
keresztül kéri a Kincstártól a TAJ képzését, és az adatátadást követően a képzett TAJ számról az
egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatal értesíti az állami foglalkoztatási
szervet, illetve a foglalkoztatót. A kormányhivatal az értesítésben a „kizárólag baleseti egészségügyi
szolgáltatásra jogosult” szöveggel korlátozza az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot.
Vhr. 31/D. § (1) A biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójához nyújthatja be. A táppénz
folyósítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást és javaslatot, az orvosi
szakvéleményt a keresőképtelenség várható időtartamáról, valamint az Ebtv. 50. § (3) bekezdésében
foglalt méltányosságból megállapítható gyermekápolási táppénzt, kivéve a méltányosságból igényelt
pénzbeli ellátás tekintetében a kifizetőhely vagy a kormányhivatal azon végleges döntését, hogy a
kérelmező az ellátásra nem jogosult. A foglalkoztató a biztosított méltányossági kérelmét a kérelem
kézhezvételétől számított 5 napon belül továbbítja a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.
A pénzbeli ellátás iránti kérelmet elbíráló kifizetőhely vagy kormányhivatal a pénzbeli ellátás jogosultját
– kérelmére – tájékoztatja a megállapított
pénzbeli ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról.
Ha a biztosított részére a pénzbeli ellátást vagy baleseti táppénzt a kormányhivatal állapította meg,
és a biztosítási jogviszony a pénzbeli ellátás vagy a baleseti táppénz folyósításának időtartama alatt
megszűnik, a foglalkoztató köteles 8 napon belül értesíteni a járási hivatalt a biztosítási jogviszony
megszűnésének időpontjáról.
(3) A baleseti járadékkal kapcsolatban az egészségkárosodás mértékét szakkérdésként kell vizsgálni.
(3) A baleseti járadékkal kapcsolatban az egészségkárosodás mértékét szakkérdésként kell vizsgálni.
(4) A kormányhivatal a szakvéleményéről tájékoztatja az orvost, a vizsgálat lefolytatásáról pedig a
táppénz megállapítására jogosult szervet.
Az üzemi balesetet, illetőleg a foglalkozási megbetegedést – az (1)–(4) bekezdésben szereplő
jegyzőkönyvek, nyomtatvány, illetőleg értesítés megküldésével, a munkabalesetek
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bejelentésére vonatkozó szabályok szerint kell a kormányhivatalnak bejelenteni.
Vhr. 43/A. § (1) A Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött országnak Magyarország
területén biztosítási jogviszonyban álló állampolgára által a korábban Magyarország területén kívül
elszenvedett üzemi balesetére tekintettel benyújtott baleseti táppénz iránti kérelmét a Budapest
Főváros Kormányhivatala bírálja el.
(2) A kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást, valamint az üzemi baleset elismerésére vonatkozó
bizonyítékok magyar nyelvű fordítását.
Vhr. 44. § (1) A Tbj. 4. § e) pontjában, 5. § (1) bekezdés e), f), g) és i) pontjában, valamint 56/A. §
(1) bekezdésében meghatározott személy által elszenvedett balesetet – bejelentése alapján – a
balesetet szenvedett személy lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal kivizsgálja, és felveszi
az „Üzemi baleseti jegyzőkönyv”-et. Szükség esetén a munkavégzés helye szerinti
kormányhivatal a vizsgálatban közreműködik
A baleset üzemiségének véglegessé vált megállapításáig a társadalombiztosítási támogatással
rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás árához, illetve az Ebtv. 23. §
b)–c) pontja szerint részleges térítés mellett igénybe vett fogászati ellátáshoz a térítési díj a
biztosítottat terheli. A kezelőorvos az üzemi balesettel összefüggésben rendelt ellátásokról
igazolást állít ki, melyet a baleset üzemiségét megállapító véglegessé vált határozat
kézhezvételét követő öt munkanapon belül megküld a kormányhivatal vagy a
társadalombiztosítási kifizetőhely részére.
(6) A baleset üzemiségét megállapító kormányhivatal vagy társadalombiztosítási kifizetőhely a
kezelőorvostól beérkező, a baleset üzemiségével összefüggő ellátásokról kiállított igazolást a
baleset üzemiségének elismeréséről szóló határozattal együtt az igazolás beérkezését követő 8
napon belül megküldi a biztosított lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal részére, amely 8
napon belül kezdeményezi a biztosított által megfizetett térítési díjak NEAK általi
visszafizetését.
üzemi balesetet, illetőleg a foglalkozási lefolytatásáról pedig a táppénz megállapítására jogosult
szervet.
2021-01-01
Vhr. 4/A. § (1) Az orvos a beutalót az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a
továbbiakban: EESZT) útján is kiállíthatja. Az EESZT útján kiállított beutalóra e rendelet szabályai az e
§-ban meghatározott eltérésekkel alkalmazandóak.
(1a) A beutalót az EESZT útján kell kiállítani, ha a beutalás
a) a 2. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja – ide nem értve a fogorvos által kezdeményezett
szakkonzíliumot –,
b) a 3. § (4) bekezdés b) pontja vagy
c) a 3. § (5)–(7) bekezdése alapján történik.
(1b) Az (1a) bekezdés nem alkalmazható, ha a beutalás időpontjában az EESZT nem elérhető.
(2) Az EESZT útján kiállított beutaló esetében a beutaló orvos a beteg kérésére papíralapú igazolást
állít ki a beutalóról. Az igazolás az elektronikus beutaló adattartalmát és az elektronikus beutaló
EESZT azonosítóját tartalmazza vonalkódos és szövegesen olvasható formában.
(3) Az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a beutalót az EESZT útján tekinti meg és ellenőrzi,
valamint az EESZT útján rögzíti az ellátás megtörténtét. Ha az adatok rögzítése bármely okból
sikertelen, az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az ellátást követő 24 órán belül köteles az
adatokat rögzíteni.
(3a) Az EESZT útján kiállított beutaló esetén, ha az EESZT üzemszünet vagy üzemzavar miatt nem
elérhető, az ellátás a (2) bekezdés szerinti papíralapú igazolás alapján is nyújtható. Ilyen esetben az
adatok rögzítésére vonatkozó kötelezettséget az üzemszünet esetén annak végét, üzemzavar esetén
annak tényleges megszűnését követő négy napon belül kell teljesíteni.
(20) A 4/A. § (2) bekezdésétől eltérően 2021. december 31-ig minden, az EESZT útján kiállított
beutaló esetében kötelező papíralapú igazolást készíteni, és azt a beteg részére átadni.
Többek között módosítja a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről
és az ellenőrzés rendjéről
Megjelent: MK 220/2019. (XII. 30.) Módosítja: 360/2019. (XII. 30.) Korm. r. Hatályos: 2020. 01. 01.
2020. 03. 01.
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A vízkezelésre és a vízzel érintkező anyagokra vonatkozó előírások
(4) Amennyiben egy már nyilvántartásban lévő anyagot, terméket vagy ivóvízbiztonsági engedéllyel
rendelkező technológiát az NNK közegészségügyi szempontból kockázatosnak ítél meg, a bejelentőt
vagy engedélyest további vizsgálatokra kötelezi.
(5) Az NNK az anyagot, terméket a nyilvántartásból törli vagy az ivóvízbiztonsági engedélyt
visszavonja, ha a (4) bekezdés szerinti további vizsgálatok eredménye indokolja.
(6) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően az NNK további vizsgálatok elrendelése nélkül,
haladéktalanul visszavonja az ivóvízbiztonsági engedélyt, illetve törli az anyagot, terméket a
nyilvántartásból, ha a közegészségügyi kockázat olyan magas, hogy a kockázatcsökkenés lehetősége
a további vizsgálatok eredményétől sem várható.
8/A. § (1) Az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalmazónak az 5. számú melléklet I. pont A)
alpontjában felsorolt, az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező
anyagokat, termékeket az NNK felé be kell jelenteni, az 5. számú melléklet II. pontjában előírt
követelményeknek megfelelően. A bejelentés során az NNK az előzetesen kiadott szakvéleménye
alapján figyelembe veszi a vízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező anyagok jelenlétét, vizsgálja,
hogy a technológia alkalmazása nem eredményezi-e a mikrobiológiai minőség romlását, továbbá
kellemetlen íz- és szaganyagok ivóvízbe kerülését. A bejelentésre nem köteles termékcsoportok
felsorolását az 5. számú melléklet I. pont B) alpontja tartalmazza.
(2) A bejelentés tudomásulvételét az NNK az (1) bekezdésben jelzett követelményeknek
maradéktalanul megfelelő bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül visszaigazolja és a
használat feltételeit meghatározza.
(3) A bejelentőnek és tovább-forgalmazás esetén a tovább-forgalmazónak is tájékoztatási
kötelezettsége van az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok,
termékek forgalmazáskor, illetve tovább-forgalmazáskor a nyilvántartott anyag, termék felhasználási
feltételeire vonatkozóan.
(4) A nyilvántartásba vett anyagok, termékek közegészségügyi felülvizsgálatát a bejelentőnek
ötévente az NNK-nál kell kérelmezni, ha az NNK ettől eltérő időt nem határoz meg.
(5) A felülvizsgálati kérelem tartalmi követelményeit az 5. számú melléklet III. pontja tartalmazza.
(6) A nyilvántartásba vételkor fennálló feltételek, adatok megváltozása bejelentésének elmulasztása, a
bebizonyosodott nem megfelelőség, valamint a kötelező felülvizsgálat 3 hónapon túli elmulasztása a
nyilvántartásból való törlést vonja maga után. A nyilvántartásból törölt elemeket a törlés indoklásával
együtt az NNK a honlapján közzéteszi.
(7) A nyilvántartás adatainak módosítása – a bejelentő adataiban bekövetkező változások kivételével
– nem lehetséges.
(8) Az (1)–(7) bekezdésben foglalt előírásoknak az ivóvízellátáson kívül a közösségi használatra szánt
használati melegvízzel és medencés fürdővizekkel érintkezésbe kerülő termékekre, anyagokra
vonatkozóan is teljesülniük kell.
8/B. § (1) Az 5. számú melléklet I. pont D) alpontjában felsorolt ivó- és használati melegvíz-ellátásban
alkalmazni kívánt technológiákat az NNK ivóvízbiztonsági szempontból engedélyezi. Az
ivóvízbiztonsági engedélyezés során az NNK az előzetesen kiadott szakvéleménye alapján
figyelembe veszi a vízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező anyagok jelenlétét, vizsgálja, hogy a
technológia alkalmazása nem eredményezi-e a mikrobiológiai minőség romlását, továbbá kellemetlen
íz- és szaganyagok ivóvízbe kerülését.
(2) Az ivóvízbiztonsági engedélyt az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalmazónak kell az
NNK-nál kérelmezni.
(3) A kérelem tartalmi követelményeit az 5. számú melléklet II. pontja tartalmazza.
(4) Az ivóvízbiztonsági engedély határozatlan időre szól. Az engedély kérelemre történő módosítása
csak az engedélyes adataiban bekövetkező változás miatt lehetséges.
(5) Az engedélyezett technológiák közegészségügyi felülvizsgálatát az engedélyesnek, ha az
engedély ettől eltérő időt nem határoz meg, ötévente az NNK-nál kell kérelmezni.
(2) Amennyiben az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen
érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak tekintetében a szabályozás megsértését állapítja meg, erről
és a megtett intézkedésekről 8 napon belül értesíti az NNK-t.
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(7) Az ivóvízbiztonsági tervet az ivóvíz-szolgáltatás helye szerinti illetékes kormányhivatal
közegészségügyi szempontból határozatban hagyja jóvá. Az ivóvízbiztonsági terv tartalmi
követelményeit és a szakvéleményezéshez benyújtandó dokumentumokat a 6. számú melléklet
tartalmazza. Az ivóvízbiztonsági terv jóváhagyására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a
terv alapján történő üzemeltetéssel biztosított a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása.
(8) Szükség esetén az ivóvíz-szolgáltatás helye szerinti illetékes kormányhivatal a jóváhagyó
határozatban az ivóvízbiztonsági tervben foglaltakon túl további feltételeket határoz meg a (7)
bekezdés szerinti szempontok alapján, az ivóvízminőség biztonságának és elfogadhatóságának
folyamatos, következetes biztosítására, valamint az ivóvízbiztonsági terv továbbfejlesztésére
vonatkozóan.
(9) A jóváhagyásra irányuló kérelemhez az üzemeltető a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a
továbbiakban: NNK) szakvéleményét csatolja.
(10) Az üzemeltetőnek az ivóvízbiztonsági tervet évenként kötelezően felül kell vizsgálnia. Az
ivóvízbiztonsági tervben eszközölt változásokat – különösen a kockázatértékelés, beavatkozási
értékek, monitorozás gyakorisága terén – az illetékes kormányhivatal felé be kell jelenteni.
(11) Új üzemeltető esetén új ivóvízbiztonsági tervet kell készíteni és jóváhagyás céljából az illetékes
kormányhivatal részére benyújtani az üzemeltetőváltást követő hatvan napon belül.
(12) Az üzemeltetőnek az ivóvízbiztonsági terv közegészségügyi felülvizsgálatát az aktualizált
ivóvízbiztonsági terv benyújtásával, ötévente az ivóvíz-szolgáltatás helye szerinti illetékes
kormányhivatalnál kell kérelmeznie, mely felülvizsgálat legalább a következőkre terjed ki:
a) az ivóvízbiztonsági tervben foglaltak teljesülése,
b) a teljes vízellátó rendszer működtetésének közegészségügyi vizsgálata, a kockázatbecslés és
kockázatkezelés értékelése,
c) üzemeltetői kivizsgálás, intézkedés és a veszélykezelési eljárás módosítása rendkívüli esemény
vagy határérték-túllépés esetén.
(13) A vízszolgáltatás helye szerinti illetékes kormányhivatal a jóváhagyó határozatot hivatalból
visszavonhatja, amennyiben az ivóvízbiztonsági tervben foglaltak nem teljesülnek, vagy az
ivóvízbiztonsági terv szerinti megelőző és veszélykezelési tevékenységet az üzemeltető nem
alkalmazza.
(14)
(15) Az ivóvízbiztonsági tervben foglaltak betartását az ivóvízbiztonság hatósági ellenőrzésének
keretében az illetékes kormányhivatal évente legalább egyszer a helyszínen is ellenőrzi.
Többek között módosítja a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról
Megjelent: MK 220/2019. (XII. 30.) Módosítja: 360/2019. (XII. 30.) Korm. r. Hatályos: 2020. 01. 01.
2a) Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre vonatkozó
nyilvántartását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének vizsgálata
céljából. Ha a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, a döntéshez Budapest Főváros
Kormányhivatalának véleményét nem szükséges kikérni.
Többek között módosítja a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról
Megjelent: MK 220/2019. (XII. 30.) Módosítja: 360/2019. (XII. 30.) Korm. r. Hatályos: 2020. 03. 01.

Többek között módosítja a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
Megjelent: MK 220/2019. (XII. 30.) Módosítja: 360/2019. (XII. 30.) Korm. r. Hatályos: 2020. 01. 01.
Fogalommeghatározások
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
f) területfoglalás: a tevékenység megvalósításához vagy a létesítmény elhelyezéséhez ténylegesen
igénybe vett terület.
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3. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez
A környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek
A.
Sorszám

B.
A tevékenység megnevezése

C.
Küszöbérték, feltétel

Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás
6.

Intenzív állattartó telep (amennyiben
nem tartozik az 1. számú mellékletbe)

a) baromfitelepnél 100 számosállattól broilerek számára
b) baromfitelepnél 200 számosállattól tojók számára
c) sertéstelepnél 500 számosállattól sertéshízók számára
d) sertéstelepnél 150 számosállattól sertés kocák számára
e) egyéb állatok számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén
200 számosállattól
f) vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja
ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén baromfi esetében 10 számosállattól, egyéb állat esetében
50 számosállattól

7.

17.

81.

Erdő igénybevétele (amennyiben nem
tartozik az
1. számú mellékletbe)

a) nem termőföldként való további hasznosítás esetében 10 ha-tól

Fémtartalmúérc-bányászat (amennyiben nem tartozik az
1. számú mellékletbe)

a) méretmegkötés nélkül

Felszíni vizek közötti vízátvezetés
(amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe)

b) termőföldként való további hasznosítás esetében 30 ha-tól

b) felhagyása
a) ha az átvezetett víz meghaladja a vízadó tó közepes, illetve a vízadó tározó (minimális) üzemi vízszintjéhez tartozó víz tömegének 20%át egy év alatt
b) ha az átvezetett víz meghaladja a vízadó vízfolyás augusztusi 80%os vízhozamának (Qaug80%) 20%-át
c) ha az átvezetett víz meghaladja a befogadó tó közepes, illetve a befogadó tározó (minimális) üzemi vízszintjéhez tartozó víz tömegének
5%-át egy év alatt, vagy az ezeket tápláló vízfolyások
Qaug80%vízhozamának 10%-át
d) ha az átvezetett víz meghaladja a befogadó vízfolyás
Qaug80% vízhozamának 10%-át

Kereskedelem, járműjavítás
82.

Közútigépjármű-javító telep

83.

Bevásárlóközpont

20 db egy időben javítható gépjárműtől
parkoló területe nélkül számított 10 000 m2nettó össz-szintterülettől
vagy 300 parkolóhelytől

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
84.

Szálláshely-szolgáltató épület vagy
a) 500 szállásférőhelytől vagy 2 ha területfelhasználástól
épületegyüttes (a kapcsolódó létesítb) 50 szállásférőhelytől vagy 0,3 ha területfoglalástól település külteményekkel együtt) mező-, erdő-, vízrületén
lévő védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang
gazdálkodási célra használt területen
védőövezetén
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90.

Önállóan létesített intermodális teherátrakó létesítmény

méretmegkötés feltétel nélkül

95.

Gáz-, kőolaj-, kőolajtermék-,
vegyianyag- vagy geológiai tárolásra
szánt szén-dioxid áramokat szállító
vezeték (amennyiben nem tartozik az
1. számú mellékletbe)

méretmegkötés nélkül

104.

Szennyvízgyűjtő hálózat

a) 2000 lakosegyenérték-kapacitástól
b) felszín alatti vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja
ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1000 lakosegyenértéktől

112.

Szabadidő eltöltésére szolgáló állandó szabadtéri létesítmények

a) 5000 fő egyidejű befogadóképességtől vagy 2 ha területfoglalástól
vagy 300 db parkolóhelytől
b) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 0,5 ha-tól

128.

Egyéb, az 1–127. pontba nem tartozó építmény
vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre
szánt területen

a) 2 ha területfoglalástól
b) 300 parkolóhelytől
c) 50 m-es épületmagasságtól
d) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 0,5 ha területfoglalástól vagy 50 parkolóhelytől

2020. 03. 01.
3. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez
A környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti
hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek
Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás
4. Öntözés

a) 300 ha öntözendő területtől, illetve 0,45 m3/sec vízhasználattól
b) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés
nélkül

……………………………………………………………………………………………………………………
363/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a bioüzemanyagok és folyékony bioenergiahordozók
fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
módosításáról
Megjelent: MK 221/2019. (XII. 30.) Hatályos: 2020. 01. 01.
6. § (1) Az üzemanyag-forgalmazó köteles a (3) bekezdésben meghatározott bioüzemanyagrészarányra vonatkozó forgalmazási kötelezettségnek eleget tenni.
(2) Több üzemanyag- vagy bioüzemanyag-típust tartalmazó üzemanyag esetében az üzemanyag
teljes mennyiségére vonatkozó energiatartalmat az üzemanyagban legnagyobb térfogatarányt
képviselő üzemanyag-típus 1. mellékletben meghatározott energiatartalmának figyelembevételével
kell meghatározni.
(3) A kötelező bioüzemanyag-részarány mértéke a 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti
időszakban 8,2%, ezen belül a 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin esetében a kötelező
bioetanol-részarány mértéke 6,1%.
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(9a) A 2. melléklet A. részében meghatározott alapanyagokból előállított bioüzemanyagoknak és az
ott felsorolt más üzemanyagoknak a közlekedés valamennyi formájában felhasznált részaránya
tekintetében a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (4) bekezdés e) pontja
szerinti nemzeti célérték mértéke Magyarországon 0,1%.
(11) A (3) bekezdés alkalmazásában 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzinnek az a benzin
minősül, amelynek a minősége megfelel az ESZ-95-ös minőségi fokozatok valamelyikének, de nem
teljesíti az ESZ-98-as fokozatok követelményeit.
(12) A (3) bekezdés alkalmazásában bioetanol-részarány a forgalomba hozott bioetanol
energiatartalomban kifejezett mennyiségének – ideértve a forgalomba hozott bio-etil-tercier-butiléter
és bio-tercier-amil-etil-éter energiatartalmából a megújulónak minősülő részt – és a forgalomba hozott
95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin energiatartalomban kifejezett mennyiségének hányadosa,
százalékértékben, egy tizedesjegy pontossággal meghatározva.
3) Ha a bioüzemanyag, illetve a bioüzemanyag-tartalmú üzemanyag gyártója vagy az üzemanyagforgalmazó a tárolás vagy szállítás során különböző bioüzemanyag-tartalmú üzemanyagot kever
össze, a keverést követően az üzemanyag bioüzemanyag-tartalmát térfogatszázalékban, valamint az
energiatartalom százalékában – az összekevert üzemanyag hitelesített mérőeszközökkel mért
mennyisége és dokumentált bioüzemanyag-tartalma alapján – számítással vagy méréssel kell
meghatározni. Ha a tárolótartályokban lévő üzemanyag bioüzemanyag-tartalma a naptári hónap során
számítással került meghatározásra, az értéket hidrogénnel kezelt növényi olaj kivételével minden
naptári hónap utolsó napján az EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint akkreditált laboratórium
vagy az üzemanyag előállítását végző, ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel rendelkező
laboratórium vizsgálata alapján aktualizálni kell.
……………………………………………………………………………………………………………………….
371/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 222/2019. (XII. 23.) Hatályos: 2019. 12. 31.
6/C. § A 2. mellékletben foglalt táblázat 30. sora szerinti beruházás esetében a Kormány az 1.
melléklet 1., 2. és 22. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest
Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát jelöli ki.
6/D. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 30. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben
foglalt táblázat B:30 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési
követelményeket a (2)–(5) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos OTÉK előírásait a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) ha a hatályos településrendezési eszköz és az OTÉK a beépítés (2)–(5) bekezdésben
meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz,
akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni,
c) ha az érintett települések településrendezési eszközeinek készítésére vagy módosítására sor
kerül, az érintett területre a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló
2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (1) és (2) bekezdését, valamint 38. § (1)–(4) bekezdését nem kell
alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:30 mezőjében megjelölt telkeken a környezetre jelentős
hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények, különleges nagy kiterjedésű
szállítmányozási, raktározási és logisztikai célú építmények, irodaépületek és azok kiszolgáló
építményei helyezhetők el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények
alkalmazásával:
a) a telkek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 6000 m2,
c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,
d) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 50%,
2
2
e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,5 m /m ,
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f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,
g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 20 méter,
h) a kialakítható telek legkisebb szélessége 30 méter,
i) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
j) a Budapest XXIII. kerület közigazgatási területén fekvő telek közúti megközelíthetősége a
Dunaharaszti közigazgatási területén fekvő telken keresztül is lehetséges.
(3) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű
használatához előírt
a) – az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú – személygépkocsi-várakozóhely
legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen
követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és
b) autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.
(4) A (2) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e § hatálybalépésekor
hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.
(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:30 mezőjében megjelölt telkeken a beruházással
összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok a
telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz.
(7) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházással összefüggésben a tereprendezést
és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1.
pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság.
(8) A (7) bekezdés szerinti tereprendezés és mélyalapozás építési engedélyezési
dokumentációjának az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8.
mellékletében foglaltakon túl tartalmaznia kell talajvédelmi tervet.

32.

Komplex ingatlanfejlesztésre,
illetve az ahhoz kapcsolódó
építmények, infrastrukturális
fejlesztések megvalósítására
irányuló beruházás a Budapest
XIV. kerületben

Budapest közigazgatási területén
elhelyezkedő, természetben Budapest,
XIV. kerület, Csömöri út 13–19.,
Bosnyák utca 48–56., Bosnyák utca 54–
56.,
Rákospatak utca 12–28., Bosnyák utca
46. szám, illetve Bosnyák tér alatti, a
Budapest, XIV. kerület belterület
31267/132, 31267/133, 31267/134,
31267/135, 31267/95, 31267/96, 31265
és 31262/4 helyrajzi számokon
nyilvántartott földrészletek

Budapest Főváros
Kormányhivatalát
vezető
kormánymegbízott

………………………………………………………………………………………………………………………
Visszavont:
18/2018. (VII. 23.) AM rendelet az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási
határértékeiről szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről
Hatályos: 2019. 12. 31.
94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban
vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről
Hatályon kívül helyezi: 327/2019. (XII. 20.) Korm. r.
Megjelent: MK 213/2019. (XII. 20.) Hatályos: 2020. 02. 18.
……………………………………………………………………………………………………………………
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487/2015. (XII. 30.) Korm. az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó
engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
Hatályos: 2019.12.31
12. Képzettségi követelmények
19. § (1) Legalább alapfokozatú sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük azoknak, akik
(4) Az átfogó fokozatú sugárvédelmi képesítés mellett sugárvédelmi szakértői kiegészítő
képzettséggel is kell rendelkezniük azoknak, akik
a) sugárveszélyes munkahelyek kialakításának sugárvédelmét vagy a már engedélyezett
sugárvédelmi rendszer hatósági engedélyezéshez köthető átalakítását tervezik, vagy
b) egyéb sugárvédelmi szakértői tevékenységet folytatnak.
…………………………………………………………………………………………………
2018. évi XXVI. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról*
Hatályos: 2019. 12. 31
1. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Étv.) 2. §-a a következő 40. ponttal egészül ki: (E törvény alkalmazásában:) „40.
Toronyház: olyan épület, amelynek a terepcsatlakozásához, lejtős terepen a lejtőoldali legalacsonyabb
terepcsatlakozásához mért legmagasabb pontja – beleértve minden építményrészt, a kupolát,
saroktornyot, tetőfelépítményt, az épület tetőzetén elhelyezett antennát, kéményt, szellőzőt, egyéb
tartozékot és műszaki berendezést – a 90 métert meghaladja.” 2. § Az Étv. 4. §-a a következő
(3b) bekezdéssel egészül ki: „(3b) A (3a) bekezdésben meghatározott beruházásokkal összefüggő
különös hatósági eljárási szabályokat a Kormány rendeletben állapíthatja meg.” 3. § Az Étv. 19. §-a
a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Magyarország épített környezetének rendezett kialakítása és településképi védelme érdekében
beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területen – kivéve azon 4. § (3a) bekezdés szerinti telket,
amelyre vonatkozóan a Kormány rendeletben megállapíthatja a beépítés szabályait – toronyház nem
helyezhető el, toronyháznak nem minősülő építmény toronyházzá nem alakítható át, nem bővíthető.
(4) Olyan épület esetében, amelynek a terepcsatlakozásához, lejtős terepen a lejtőoldali
legalacsonyabb terepcsatlakozásához mért legmagasabb pontja – beleértve minden építményrészt,
a kupolát, saroktornyot, tetőfelépítményt, az épület tetőzetén elhelyezett antennát, kéményt,
szellőzőt, egyéb tartozékot és műszaki berendezést – a 65 métert meghaladja, a jogszabályban
meghatározott építési, összevont és fennmaradási engedélyezési eljárást, valamint az összevont
telepítési eljárást a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló
kormányrendeletben meghatározott tervtanácsi véleményezés előzi meg. (5) Az építésügyi hatóság
a (4) bekezdés szerinti eljárásokban az engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a (4) bekezdésben
meghatározott tervtanács szakmai véleményében az építészeti-műszaki tervdokumentációt
engedélyezésre nem ajánlotta.” 4. § Az Étv. a következő 60/F. §-sal egészül ki: „60/F. § (1)
E törvénynek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek
a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról szóló 2018.
évi
XXVI. törvénnyel (a továbbiakban: Mód. tv.) megállapított 19. § (3)–(5) bekezdését –
a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell
alkalmazni. * A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 3-i ülésnapján fogadta el. M
E törvénynek a Mód. tv.-nyel megállapított 19. § (3)–(5) bekezdését alkalmazni kell a hatálybalépését
megelőzően indult folyamatban lévő építésügyi hatósági eljárásokban. (3) E törvénynek a Mód. tv.nyel megállapított 19. § (3)–(5) bekezdését nem kell alkalmazni, ha a Mód. tv. hatálybalépését
megelőzően került sor a végleges építési vagy fennmaradási engedély kiadására, vagy az elvi építési
keretengedély megadására.” 5. § Az Étv. 62. § (1) bekezdés 27. pontja a helyébe a következő
rendelkezés lép: (Felhatalmazást kap a Kormány, hogy) „27. a magyar történelem kiemelkedő
jelentőségű helyszínein lévő, a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam kizárólagos
tulajdonába tartozó építmények vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek, valamint a nemzetgazdasági szempontból
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kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás során
építési tevékenységgel érintett telekre, valamint az országos jelentőségű kulturális és sport
rendeltetésű építmények telkére, valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkekre
vonatkozóan az ott megvalósítandó közérdekű beruházás érdekében, valamint a nemzetbiztonsági
célú építmények telkére vonatkozóan a beépítés szabályait, és a beruházásokkal összefüggő
különös hatósági eljárási szabályokat,” (rendelettel állapítsa meg.) 6. § Az Étv. a) 4. §
(3a) bekezdésében a „műemlékegyüttesek,” szövegrész helyébe a „műemlékegyüttesek, valamint
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházás során építési tevékenységgel érintett telekre,” szöveg, b) 4. §
(3a) bekezdésében az „a beépítés szabályait.” szövegrész helyébe az „a beépítés szabályait,
az egyedi építési követelményeket és a területrendezési szabályokat.” szöveg, c) 30. §
(5) bekezdésében a „változtatási tilalom,” szövegrész helyébe a „változtatási tilalom, a 19. §
(3) bekezdésében elrendelt tilalom,” szöveg, d) 60. § (8) bekezdésében a „2018. december 31-e”
szövegrész helyébe a „2019. december 31-e” szöveg, e) 60. § (9) bekezdésében a „2018. december
31-ét” szövegrész helyébe
………………………………………………………………………………………………
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
Módosítja: 2018. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2019. 12. 31
59/B. § (1) Az építtető és a tervező közös nyilatkozatban az építészeti szerzői jogi nyilvántartás részére átadja az építészeti-műszaki dokumentációhoz, valamint az az alapján megépült építményhez
fűződő szerzői vagyoni jogok tulajdonosának vagy tulajdonosainak a következő adatait:
a) a nyilatkozattevő adatai:
aa) központi azonosítási ügynök (KAÜ) azonosító,
ab) a nyilatkozattevő neve,
ac) a nyilatkozattevő jogállása,
b) a szerző (tervező) adatai, amennyiben nem tiltotta meg neve feltüntetését:
ba) neve,
bb) kamarai azonosítója,
c) a szerzői vagyoni jogosult adatai:
ca) neve,
cb) lakcíme vagy székhelye,
cc) természetes személy esetében anyja neve, születési helye és ideje, személyazonosító igazolványának típusa és száma,
cd) nem természetes személy esetében cégjegyzékszáma vagy a bírósági nyilvántartásba vétel
adatai,
ce) kamarai azonosító,
cf) telefonszám,
cg) e-mailcím,
ch) a jogszerzés módja.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja és c) pont cb)–ce) alpontjában foglalt adatokhoz csak az adatkezelő
férhet hozzá, az (1) bekezdés b) pontjában, valamint c) pont ca) és ch) alpontjában foglalt adatok
nyilvánosak. Az (1) bekezdés c) pont cf)–cg) alpontjában foglalt adatok nyilvánosak, de azokat külön
erre irányuló kérésre bocsátja rendelkezésre az adatkezelő.
(3) Az építészeti szerzői jogi nyilvántartás adatkezelésének célja
a) szerzői vagyoni jogosultak adatainak hozzáférhetővé tétele az érdekeltek számára,
b) egyéb, a szerzőt a védelmi idő lejárta után megillető jogok biztosítása.
(4) Az (1) bekezdés szerinti adatok kezelője az állam 100%-os tulajdonában álló Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
(5) Az (1) bekezdés szerinti adatok vonatkozásában az adatkezelést végző háromévente felülvizsgálja az adatkezelés szükségességét.
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2020-01-01
Fogalommeghatározások
2. § E törvény alkalmazásában:
2. Beépítésre nem szánt terület: a település közigazgatási területének a zöldterületi, a közlekedési, a
mezőgazdasági, az erdőművelési, illetve az egyéb célra szolgáló része.
(6) A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII.
törvény (a továbbiakban: Kamtv.) 11. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározott eseteken túl a
Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara jogosult a Kamtv. 1. § (1) bekezdésében
meghatározott körben, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatot ellátó
köztisztviselők és kormánytisztviselők esetében a külön kormányrendeletben meghatározott módon a
felsőfokú végzettséget igazoló oklevél szakirányú kredittartalmának a megállapítására, ha az
oklevélből a külön kormányrendeletben meghatározott munkakört megalapozó képzettségi szint – a
kormányrendelet alapján – nem állapítható meg.



62. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy
1. az építésügyi és építésfelügyeleti
1.1. hatóságok kijelölését, illetékességi területük lehatárolását, feladat- és hatáskörét, felügyeleti
szervét,
1.2. hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítését, a döntés meghozatalát, végrehajtását, az
építési folyamat felügyeletét ellátó döntéshozó és döntést előkészítő köztisztviselők és kormánytisztviselők foglalkoztatási feltételeit,
27. a magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő, a nemzeti vagyonról szóló törvény
szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények vagy nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek, valamint a az
Ngtv. szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás során építési tevékenységgel érintett telekre, valamint az országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű építmények
telkére, valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkekre vonatkozóan az ott megvalósítandó
közérdekű beruházás érdekében, valamint a nemzetbiztonsági célú építmények telkére vonatkozóan
a beépítés szabályait, és a beruházásokkal összefüggő különös hatósági eljárási szabályokat,
2020-01-16
44. vasúti telekalakítás: a vasúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott eljárás.
24. § (1) A telekalakítás lehet:
a) telekcsoport újraosztása (2. § 22. pont),
b) telekfelosztás (2. § 24. pont),
c) telekegyesítés (2. § 23. pont), és
d) telekhatárrendezés (2. § 25. pont),
e) vasúti telekalakítás (2. § 44. pont)
2020-03-01
48. § (1) Szabálytalan a
a) jogszerűtlenül,
b) jogosulatlanul vagy
c) szakszerűtlenül
megkezdett és végzett tevékenység.
(2) Jogszerűtlen az építési tevékenység, ha
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a) a jogszabály alapján hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételhez kötött építési vagy bontási
tevékenységet
aa) engedély vagy tudomásulvétel nélkül,
ab) az engedélytől vagy tudomásulvételtől eltérően,
ac) az engedély véglegessé válása nélkül – kivéve, ha a döntés azonnal végrehajthatóvá válik –,
53/E. § (1) A használatbavételi engedélyezési eljárásban részt vevő szakhatóságok
állásfoglalásukban nem írhatnak elő újabb feltételt vagy követelményt az építési engedélyezési
eljárásban adott szakhatósági véleményükben meghatározottakhoz képest és nem tagadhatják meg
szakhatósági állásfoglalásuk megadását azzal az indokkal, hogy időközben a szakterületre vonatkozó
szabályok megváltoztak.
(2) Ha a szakhatóság az eljárására irányadó ügyintézési határidőn belül nem ad ki állásfoglalást, és
ellenérdekű ügyfél az eljárásban nem vesz részt, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
53/G. § (1)
(2) Az eljárás megindulásáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha
az ügyfél az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.
c) a települési önkormányzat, a fővárosi és megyei kormányhivatal, a szakmai kamara és a (4)
bekezdés szerinti egyéb szervek és személyek, a jogszabályokban meghatározott építésügyi
feladatuk ellátásához szükséges mértékű hozzáférési jogosultságuk szerint korlátozottan,
2021-01-01
(11) A Nyilvántartáshoz az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló törvény szerinti automatikus információelérési felületen keresztül hozzáfér
a) a környezet- és természetvédelmi hatóság a környezetkárosítást végzők beazonosítása
érdekében,
b) a munkaügyi és munkavédelmi hatóság a helyszíni munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések
végrehajtása céljából

Szabványváltozások: 2019. december
Megjegyzés: az angol nyelvű szabványok csak a magyar verziójuk megjelenésekor kerülhetnek a
Zsebtörvénytár-ba. A Zsebtörvénytár a tárgyhónap utáni hó szabványváltozásait is tartalmazza.
Magyar nyelvű megjelent
Környezet, egészségvédelem, biztonság
MSZ EN 482:2012+A1:2016
Munkahelyi expozíció. Vegyi anyagok mérési eljárásainak általános teljesítménykövetelményei
MSZ EN 689:2018+AC:2019
Munkahelyi expozíció. Inhalatív vegyi anyagok expozíciómérése. Stratégia a foglalkozási expozíciós
határértékeknek való megfelelőség vizsgálatára
Gyártástechnológia
MSZ EN ISO 17638:2017
Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Mágnesezhető poros vizsgálatok (ISO 17638:2016)
Közúti járművek
MSZ EN 61851-1:2012
Villamos jármű vezetékes töltőrendszere. 1. rész: Általános követelmények (IEC 61851-1:2010)
MSZ EN 61851-23:2014
Villamos jármű vezetékes töltőrendszere. 23. rész: Villamos jármű egyenáramú töltőállomása (IEC
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61851-23:2014)
Mezőgazdaság
MSZ ISO 16055:2019
Dohány és dohánygyártmányok. Monitorvizsgálati mintadarab. Követelmények és felhasználás
Építőanyagok, építés
MSZ EN 1991-4:2006
Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 4. rész: Silók és tartályok
December hónapban (Nemzeti jogszabályok) amelyek angol nyelven jelentek meg eddig.
MSZ EN 15355:2019 Angol nyelvű!
Vasúti alkalmazások. Fékezés. Kormányszelepek és kiiktatóváltók
2011 helyett
MSZ EN 16186-4:2019 Angol nyelvű!
Vasúti alkalmazások. Vezetőfülke. 4. rész: Elrendezés és hozzáfér
MSZ EN 16922:2017+A1:2019 Angol nyelvű!
Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött szolgáltatások. Járművek szennyvízürítő berendezése
2018 helyett
MSZ EN ISO 3251:2019 Angol nyelvű!
Festékek, lakkok és műanyagok. A nemillóanyag-tartalom meghatározása (ISO 3251:2019
2009 helyett
MSZ EN 1993-1-5:2006/A2:2019
Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-5. rész: Lemezes szerkezeti elemek
MSZ EN 1993-1-5:2006/A2:2019 Angol nyelvű!
Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-5. rész: Lemezes szerkezeti eleme
2012 módosítása
MSZ HD 60364-8-2:2018/A11:2019 Angol nyelvű!
Kisfeszültségű villamos berendezések. 8-2. rész: Termelőfogyasztók kisfeszültségű villamos berendezései
MSZ HD 60364-8-2:2019 Angol nyelvű!
Kisfeszültségű villamos berendezések. 8-2. rész: Termelőfogyasztók kisfeszültségű villamos berendezései (IEC
60364-8-2:2018)
2019 módosítása
MSZ 13020:2019
Készelemes fém munkaállványok létesítésének, használatának és bontásának követelményei
2016 és 1983 (1,2,3,4 fejezet) helyett
MSZ EN 12767:2019 Angol nyelvű!
Úttartozékok tartószerkezeteinek passzív biztonsága. Követelmények és vizsgálati módszerek
2008 helyett
MSZ EN 844:2019 Angol nyelvű!
Hengeres faanyagok és fűrészáru. Terminológia
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 helyett
MSZ EN ISO 18451-1:2019 Angol nyelvű!
Pigmentek, színezékek és töltőanyagok. Terminológia. 1. rész: Általános szakkifejezések (ISO 184511:2019)
2018 helyett
MSZ EN ISO 7492:2019 Angol nyelvű!
Fogászat. Fogászati feltárók (ISO 7492:2019)
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2018 helyett
MSZ EN 14064-1:2019 Angol nyelvű!
Hőszigetelő termékek épületekhez. Helyszínen kialakított laza ásványgyapot (MW-) termékek. 1. rész:
Az ömlesztett kitöltőanyagok beépítés előtti előírásai
2008 helyett
MSZ EN ISO 14064-2:2019 Angol nyelvű!
Üvegházhatású gázok. 2. rész: Előírások útmutatóval az üvegházhatású gázok kibocsátásainak
csökkentésére vagy kivonásuk fokozására irányuló projektszintű számszerűsítésre, figyelemmel
kísérésre és jelentéskészítésre (ISO 14064-2:2019)
2008 helyett
MSZ EN ISO 14064-3:2019 Angol nyelvű!
Üvegházhatású gázok. 3. rész: Előírások útmutatóval az üvegházhatású gázokra vonatkozó állítások
verifikálására és validálására (ISO 14064-3:2019)
2008 helyett
MSZ EN 15254-3:2019 Angol nyelvű!
Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 3. rész:
Könnyű válaszfalak
MSZ EN 15269-1:2019 Angol nyelvű!
Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati
eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 1. rész: Általános követelmények
2010 helyett
MSZ EN 1127-1:2019 Angol nyelvű!
Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és
módszertan
2012 helyett, amely még 2022.02. 28-ig érvényes
MSZ HD 60364-4-41:2017/A12:2019 Angol nyelvű!
Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem
2018-as módosítása
MSZ EN 50291-2:2019 Angol nyelvű!
Villamos készülékek szén-monoxid érzékelésére lakóhelyiségekben. 2. rész: Lakójárművek és
hasonló lakóhelyiségek, valamint a lakóhajók helyhez kötött berendezéseiben lévő, folyamatos üzemű
villamos készülékek. Kiegészítő vizsgálati módszerek és működési követelmények
2011 helyett, amely még 2022.04. 26-i érvényes
MSZ EN 50518:2019 Angol nyelvű!
Riasztásfogadó központ
2. és 3. fejezet 2014. helyett, de az még 2022. 08. 07-ig még érvényes
MSZ EN 13381-7:2019 Angol nyelvű!
Szerkezeti elemek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 7. rész:
Járulékos tűzvédelem faszerkezetekhez
2003 helyett, amely még 2021.03. 31-ig érvényes
MSZ EN IEC 61482-1-1:2019 Angol nyelvű!
Feszültség alatti munkavégzés. Védőruházat a villamos ív hőhatásai ellen. 1-1. rész: Vizsgálati
módszerek. 1-es módszer: A ruházati anyagok és a védőruházat ívállóságának (ELIM, ATPV és/vagy
EBT) meghatározása nyílt ívvel (IEC 61482-1-1:2019
2010 helyett, amely még 2022.08. 07-ig érvényes
MSZ EN 13274-7:2019 Angol nyelvű!
Légzésvédők. Vizsgálati módszerek. 7. rész: Részecskeszűrőn való áthatolás meghatározása
2008 helyett
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MSZ EN ISO 15620:2019 Angol nyelvű!
Hegesztés. Fémek dörzshegesztése (ISO 15620:2019)
2000 helyett
MSZ EN ISO 14174:2019 Angol nyelvű!
Hegesztőanyagok. Fedőporok fedett ívű hegesztéshez és villamos salakhegesztéshez. Osztályba
sorolás (ISO 14174:2019)
2012 helyett
MSZ EN ISO 24598:2019 Angol nyelvű!
Hegesztőanyagok. Tömör huzalelektródák, porbeles elektródák és elektróda-fedőpor kombinációk
melegszilárd acélok fedett ívű hegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 24598:2019)
2012 helyett
MSZ EN ISO 5171:2019 Angol nyelvű!
Gázhegesztő berendezés. Nyomásmérők hegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz (ISO
5171:2019)
2010 helyett
MSZ HD 605 S3:2019 Angol nyelvű!
Villamos kábelek és vezetékek. Kiegészítő vizsgálati módszerek
2009 helyett, amely még 2022.07. 01-ig érvényes
MSZ EN IEC 60633:2019 Angol nyelvű!
Nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) átvitel. Szakszótár (IEC 60633:2019)
2002, 2010, 2016 helyett, amely még 2022.05. 30-ig érvényes
MSZ EN IEC 62040-1:2019 Angol nyelvű!
Szünetmentes energiaellátó rendszerek (UPS). 1. rész: Biztonsági követelmények (IEC 62040-1:2017)
2009, 2013 helyett, amely még 2022.07. 19-ig érvényes
MSZ EN IEC 62040-2:2019 Angol nyelvű!
Szünetmentes energiaellátó rendszerek (UPS). 2. rész: Elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) követelmények
(IEC 62040-2:2016)
MSZ EN IEC 62812:2019 Angol nyelvű!
Kis ellenállású mérések. Módszerek és útmutatás (IEC 62812:2019)
MSZ EN IEC 60747-16-6:2019 Angol nyelvű!
Félvezető eszközök. 16-6. rész: Mikrohullámú integrált áramkörök. Frekvenciasokszorozók (IEC
60747-16-6:2019)
MSZ EN IEC 61188-6-4:2019 Angol nyelvű!
Nyomtatott lapok és szerelt nyomtatott lapok. Kialakítás és alkalmazás. 6-4. rész: Forrasztási felület
kialakítása. Általános követelmények a felületre szerelhető alkatrészek (SMD) méretezési rajzaira a
forrasztási felület kialakítása szempontjából (IEC 61188-6-4:2019)
MSZ EN IEC 60512-11-1:2019 Angol nyelvű!
Csatlakozók villamos és elektronikus berendezésekhez. Vizsgálatok és mérések. 11-1. rész:
Klímaállósági vizsgálatok. 11a jelű vizsgálat. Klímasorozat (IEC 60512-11-1:201
2000 helyett, amely még 2022.06. 20-ig érvényes
MSZ EN ISO 22568-4:2019 Angol nyelvű!
Lábfej- és lábszárvédők. Lábbeli-összetevők követelményei és vizsgálati módszerei. 4. rész:
Perforációnak ellenálló nemfémes betétek (ISO 22568-4:2019)
2010 helyett

