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Jogszabály- és szabványváltozások: 2019. július
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások
A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki:
176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló
törvény végrehajtásához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 126/2019. (VII. 18.) Hatályos: 2019. 08. 17.
Többek között módosítja a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elleni védekezésről
Megjelent: MK 126/2019. (VII. 18.) Módosítja: 176/2019. (VII. 18.) Korm. r. Hatályos: 2019. 08. 17.
A hatóság a honlapján keresztül a nyilvánosság részére az alábbiakhoz biztosít hozzáférést:
a) az üzem neve,
b) az üzemeltető székhelye,
c) az üzem telephelyének címe,
d) az üzem e rendelet szerinti besorolása,
e) a hatósági engedélyek listája és azok hozzáférhetősége hatóságonként rendszerezve,
f) lakossági tájékoztató kiadványok, – amennyiben készült – a biztonsági jelentés, a biztonsági
elemzés 8. § (5) bekezdése szerinti kivonata,
g) az utolsó időszakos hatósági ellenőrzés dátuma,
h) a 16/A. § szerinti ellenőrzési terv,
i) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok, súlyos balesetek megelőzése érdekében tett
javaslatok, ajánlások.
(2) A hatóság központi szerve az (1) bekezdés szerinti információk nyilvános hozzáférhetőségét
korlátozhatja vagy kizárhatja, amennyiben a nyilvános hozzáférhetőség Magyarország nemzetközi
kapcsolatait, illetve közbiztonsági- vagy honvédelmi érdekét sérti. Az (1) bekezdés e) pontja szerinti
információk esetében csak a honlapon keresztül történő hozzáférés korlátozható.
Új jogszabályok:
1398/2019. (VII. 4.) Korm. határozat az építésgazdaság általános fejlesztését, az építőanyagok
hazai gyártását és a hazai építőipari alapanyag-kitermelés támogatását célzó stratégiáról és a
hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló
1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat módosításáról
Megjelent: MK 117/2019. (VII. 04.) Hatályos: 2019. 07. 04.
Ismerni kell, hogy mely részterületnek ki lesz az irányítója és mik lesznek az elvárások.
Modern Építésgazdaság Platform, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉMI Kft.)
(Building Information Modeling – BIM modell) és a „tervez és épít” (Design & Build) konstrukció alkalmazásának célszerű területeit és feltételeit, kötelezővé tételének lehetőségét bizonyos közbeszerzési
összeghatár fölött, továbbá a tervszolgáltatásra vonatkozó követelmények rendszere.
………………………………………………………………………………………………………………………
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161/2019. (VII. 4.) Korm. rendelet a közlekedési létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
Megjelent: MK 117/2019. (VII. 04.) Hatályos: 2019. 10. 01.
2. Az eljáró hatóságok
4. § A létfontosságú rendszerelem meghatározása során ágazati kijelölő hatóságként és helyszíni
ellenőrzést lefolytató szervként
a) a közúti közlekedés alágazat tekintetében az útügyi közlekedési hatóság,
b) a vasúti közlekedés alágazat tekintetében a vasúti közlekedési hatóság,
c) a légiközlekedés alágazat tekintetében a légiközlekedési hatóság,
d) a víziközlekedés alágazat tekintetében a hajózási hatóság,
e) a logisztikai központok alágazat tekintetében
ea) – az eb) alpontban foglalt kivétellel – az útügyi közlekedési hatóság,
eb) – a létfontosságú rendszerelem vasúti kapcsolata esetén – a vasúti közlekedési hatóság jár el.
Az üzemeltető az azonosítási jelentésben nyilatkozik arról, hogy az alágazatába tartozó lehetséges létfontosságú rendszerelem milyen védelemmel rendelkezik.
A biztonsági összekötő személy képesítési követelményei és foglalkoztatási feltételei.
………………………………………………………………………………………………………………………
173/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjaival
kapcsolatos típusjóváhagyási eljárás egyes kiegészítő szabályairól és az ezen motorokkal
kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól
Megjelent: MK 124/2019. (VII. 16.) Hatályos: 2019. 08. 16.
A típusjóváhagyási eljárás kiegészítő szabályai
A motorokra vonatkozó EU-típusbizonyítványt a közlekedési hatóság a Rendeletben meghatározott
szabályok szerinti EU-típusjóváhagyási eljárás keretében adja ki az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvény előírásai szerint az e rendeletben meghatározott kiegészítő eljárási
rendelkezések alkalmazásával
A Rendelet szerinti EU-típusjóváhagyás iránti kérelem nem terjeszthető elő kormányablaknál
A Rendeletben szabályozott hatósági eljárásokért az igazgatási szolgáltatási díjat a nem közúti
mozgó gépek belső égésű motorjaival kapcsolatos típusjóváhagyási eljárással összefüggésben
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló miniszteri rendelet szerint kell megfizetni.
(2) Elektronikus ügyintézés esetén, az ügyfél kérelmére indult eljárásban a hatóság a kérelem
megérkezésétől számított 5 napon belül felhívja az ügyfelet, hogy 8 napon belül fizesse meg az
eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat.
A piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzésbe a termék megfelelőség vizsgálata során
bevonhatja a típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a típusvizsgálóval
kötendő hatósági szerződés tartalmáról szóló kormányrendelet alapján kijelölt műszaki szolgálatot
………………………………………………………………………………………………………………………
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86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról
Megjelent: MK 126/2019. (VII. 18.) Módosítja: 176/2019. (VII. 18.) Korm. r. Hatályos: 2019. 08. 17.
A Kormányhivatali Kormánytisztviselői Továbbképzési Kollégium
A továbbképzés ágazati irányítása
A kormányablak-ügyintézői képzés és vizsga
A hatósági ellenőrzési terv és az összevont ellenőrzés
A fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási hivatalok feladatai
A települési ügysegédek
A járási hivatalok székhelyei és illetékességi területük
A kormányablak-ügyintézői képzés teljesítéséről kiadott bizonyítvány adattartalma
A fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és
pénzügyi ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok
A járási (fővárosi kerületi) hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskörébe tartozó
jogszabálysértések
………………………………………………………………………………………………………………………
Változások
12/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet egyes járványügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 116/2019. (VII. 03.) Hatályos: 2019. 08. 02.
Többek között módosítja a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletet a fertőző betegségek és a járványok
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
Megjelent: MK 116/2019. (VII. 03.) Módosítja: 12/2019. (VI. 28.) EMMI r. Hatályos: 2019. 08. 02.
Életkorhoz kötötten kötelező védőoltások
5. § (1) A magyar állampolgárt, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó azon személyt, aki a szabad
mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén
gyakorolja, a tartózkodási engedéllyel rendelkező, bevándorolt, letelepedett vagy befogadott harmadik
országbeli állampolgárt, továbbá a menekültet és menedékest életkorhoz kötötten
k) Streptococcus pneumoniae (pneumococcus),
l) bárányhimlő ellen védőoltásban kell részesíteni.
f) bárányhimlő elleni oltás első részlete betöltött 13 hónapos korban,
g) morbilli-mumpsz-rubeola elleni trivalens oltóanyaggal végzett oltás betöltött 15 hónapos korban,
h) bárányhimlő elleni oltás második részlete betöltött 16 hónapos korban,
i) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett,
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valamint a Hib elleni oltás negyedik részlete betöltött 18 hónapos korban,
j) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis oltóanyaggal és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal
végzett oltás betöltött 6 éves korban esedékes.
A bárányhimlő elleni oltásokat a 2018. július 31-e után születettekre vonatkozóan kell alkalmazni.
23/A. §119 (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 a 2019. évben teljeskörűen, valamennyi egészségügyi
dolgozónál el kell végezni.
(3) A 2020. évtől kezdődően az (1) bekezdés szerinti szűrővizsgálatot azon egészségügyi dolgozónál
kell elvégezni, aki a 2020. évet megelőzően nem állt egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyban, vagy akinél a (2) bekezdésben foglaltak szerinti szűrővizsgálatra nem került
sor.
(4) Azon egészségügyi dolgozó esetében, aki munkakörénél fogva a 2. számú melléklet 1. pontjában
szereplő beavatkozások valamelyikét végzi, vagy abban közreműködik, az (1) bekezdés szerinti
szűrővizsgálatot 5 évente, a többi egészségügyi dolgozó esetében 10 évente kell elvégezni.
23/B. §120 Az egészségügyi szolgáltató 2021. évtől kezdődően elvégezteti az általa foglalkoztatott
egészségügyi dolgozók kanyaró elleni védettségének felmérését a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat
keretében azon egészségügyi dolgozónál, aki a 2021. évet megelőzően nem állt egészségügyi
szolgáltatónál foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, vagy akinél az elmúlt 10 évben nem történt
kanyaró elleni védettségre vonatkozó ellenanyag-vizsgálat. A laboratóriumi vizsgálat eredménye
alapján fogékony munkavállalókat védőoltásban kell részesíteni.
Ezen kívül a Syphilis, az Acut flaccid paralysis, az Anthrax bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a
valószínűsíthető vagy a megerősített eset. Az értesülést követően a megbetegedés sürgősséggel is
jelentendő az illetékes kormányhivatalnak, amely haladéktalanul értesíti az NNK-t. Járványügyi
értesítést kell küldeni a területileg illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek is.

Többek között módosítja a 20/2009. (VI. 18.) EüM rendeletet az egészségügyi ellátással
összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és
felügyeletéről
Megjelent: MK 116/2019. (VII. 03.) Módosítja: 12/2019. (VI. 28.) EMMI r. Hatályos: 2019. 08. 02.
Ez a rendelet az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat szerint a korai figyelmeztető
és gyorsreagáló rendszer keretében a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel
kapcsolatos riasztások kiadására, valamint az ilyen veszélyekkel kapcsolatos információcserére,
konzultációra és a reagálás koordinációjára vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2017. február
13-i (EU) 2017/253 bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.
………………………………………………………………………………………………………………………
161/2019. (VII. 4.) Korm. rendelet a közlekedési létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
Megjelent: MK 117/2019. (VII. 04.) Hatályos: 2019. 10. 01.
Többek között módosítja a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal
összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
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Megjelent: MK 117/2019. (VII. 04.) Módosítja: 161/2019. (VII. 04.) Korm. r. Hatályos: 2019. 10. 01.
A közúti gépjármű-közlekedéssel kapcsolatos ügyekben eljáró közlekedési hatóságok kijelölése
4. § (1) A Kormány a közúti gépjármű-közlekedéssel kapcsolatos ügyekben közlekedési hatóságként
(a továbbiakban: közúti gépjármű-közlekedési hatóság)
d) a (4) bekezdés szerinti ügyekben elsőfokon a megyeszékhely szerinti járási hivatalt, Pest
megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát, Budapest fővárosban Budapest
Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatalát – összeférhetetlenség esetén a fővárosi és megyei
kormányhivatal által kérelemre kijelölt járási (fővárosi kerületi) hivatalt –, másodfokon – ha a
fellebbezést törvény lehetővé teszi – a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.
Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a megyeszékhely szerinti járási hivatal, Pest megyében az
Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala
jár el.
A nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú
szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról
és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és
tanácsi rendeletben meghatározott piacfelügyeleti ellenőrzés végzése és ezzel összefüggésben a
jogkövetkezmények – ideértve különösen a bírságolási eljárás lefolytatását – alkalmazása során.
A közúti közlekedési építmények tekintetében a megyeszékhely szerinti járási hivatalt, Pest megyében
az Érdi Járási Hivatalt, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalát.
………………………………………………………………………………………………………………
166/2019. (VII. 8.) 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 119/2019. (VII. 08.) Hatályos: 2019. 07. 09.
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 166/2019. (VII. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr14.) megállapított 2.
mellékletben foglalt táblázat 23. sorát a Módr14. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási
hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
Járműipari
2 beruházás Miskolc
3 II. kerület
külterületén

Miskolc közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti II. kerület külterület 0130/14 helyrajzi
számú ingatlan

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

2019. évi LXIV. törvény egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével,
valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 119/2019. (VII. 08.) Hatályos: 2019. 07. 16.
Többek között módosítja a 1993. évi XLVIII. törvényt a bányászatról
Megjelent: MK 119/2019. (VII. 08.) Módosítja: 2019. évi LXIV. tv. Hatályos: 2019. 07. 16.
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A bányajáradék mértéke a hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után
keletkező értéknek:
kőszenek bányászata esetén 0%-a;
A bányavállalkozó a kutatási zárójelentést elfogadó határozat véglegessé válásától számított 5
hónapon belül kezdeményezheti a bányatelek megállapítását, illetve a geotermikus védőidom
kijelölését. Az 5 hónapos időtartamba nem számít bele a környezetvédelmi engedélyezési eljárás és a
23. § (1a) és (1b) bekezdése szerinti tevékenység, valamint a (3a) bekezdés szerinti eljárás
időtartama. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozó bányatelek megállapításának, illetve
geotermikus védőidom kijelölésének kezdeményezésére vonatkozó joga megszűnik.
A külfejtéses művelésű bányatelket akkor lehet megállapítani vagy horizontálisan bővíteni, ha a
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény bányatelekmegállapításra vonatkozó előírásai teljesülnek, és a bányászati tevékenység befejezését követő, a
bányászattal igénybe vett területekre vonatkozó újrahasznosítási cél a településrendezési
eszközökben foglaltaknak megfelel.
A műszaki üzemi tervet a műszaki-biztonsági, az egészségvédelmi, a tűzvédelmi szabályok és az
ásványvagyon-gazdálkodási, a vízgazdálkodási, valamint a környezet-, természet- és tájvédelmi
követelmények figyelembevételével úgy kell elkészíteni, hogy az biztosítsa az élet, az egészség, a
felszíni és a föld alatti létesítmények, valamint a mező- és erdőgazdasági rendeltetésű földek
megóvását, a bányakárok, a környezeti-természeti károk lehetséges megelőzését, illetve
csökkentését, továbbá a 26/A. § (3a) bekezdése szerint megállapított bányateleknél, illetve
horizontálisan bővített bányatelekrésznél a településrendezési eszközökben foglaltaknak való
megfelelést.
(3)
(4) A bányavállalkozó a műszaki üzemi tervben engedélyezett bányászati tevékenységét – a
tájrendezés kivételével – csak akkor kezdheti meg, ha a bányafelügyeletnek igazolta, hogy a
bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett ingatlanok tekintetében ingatlan-igénybevételi
jogosultsággal rendelkezik, és a bányafelügyelet az igazolást elfogadta.
Ha a bányavállalkozó a bányászati tevékenységet szabálytalanul gyakorolja, a bányafelügyelet a
bányavállalkozót bírsággal sújthatja, a tevékenység folytatását megtilthatja, az engedélyt
visszavonhatja és elrendelheti az eredeti állapot helyreállítását, vagy ha ez nem lehetséges, a
tájrendezést, vagy a bányavállalkozó bányászati jogát törölheti, amely esetben a 26/A. § (6)–(7)
bekezdését is alkalmazni kell. Koncesszió esetén a bányafelügyelet a koncessziós szerződés
megszüntetését is kezdeményezheti.
……………………………………………………………………………………………………………….
167/2019. (VII. 9.) Korm. rendelet a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 120/2019. (VII. 09.) Hatályos: 2019. 07. 25.
A repülőtéri térképészeti adattermékeket a repülőtér üzembentartója az ISO 19131 szabványban
meghatározottak vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás szerint írja le.
Az akadálykorlátozási felületek kijelölésére és az akadályok jelölésére vonatkozó rendelkezések a
nyilvános repülőterek esetén és azon polgári célú nem nyilvános repülőterek esetén alkalmazandóak,
amelyeken műszeres repülési vagy különleges látvarepülési eljárásokat tettek közzé (a továbbiakban
a 21–21/H. § vonatkozásában együtt: repülőtér).
A légvédelmi készenléti gyakorló repüléseket az illetékes irányító egységek között létrejött – a
légiközlekedési hatóság és az állami célú légiközlekedés vonatkozásában a katonai légügyi hatóság
által jóváhagyott – együttműködési megállapodásban foglaltak szerint kell végrehajtani.
………………………………………………………………………………………………………………………
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33/2019. (VII. 9.) AM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM JIII rendelet, valamint
a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVMEüM együttes rendelet módosításáról
Megjelent: MK 120/2019. (VII. 09.) Hatályos: 2019. 07. 17.

93/2007. (XII. 18.) KvVM a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
Megjelent: MK 119/2019. (VII. 09.) Módosítja: 33/2019. (VII. 9.) AM r Hatályos: 2019. 07. 17.


2019-07-17
 E rendelet hatálya nem terjed ki
 a) a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti stratégiai zajtérkép készítésével kapcsolatban,
 b) a stratégiai környezeti vizsgálat keretében, illetve
 c) a stratégiai dokumentumok előkészítése keretében és a stratégiai dokumentumokhoz készített hatásvizsgálat érdekében
 végzett mérésekre és számításokra.
 (1a) Üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékét (a továbbiakban: zajkibocsátási határérték) az 1. számú mellékletben meghatározott módon a zajforrás hatásterületére
kell megállapítani.
 Üzemi és szabadidős létesítmények által okozott környezeti zajterhelés számításához, a létesítmények hatásterületének számítással történő lehatárolásához a létesítmény zajkibocsátását a 10. számú mellékletben foglaltak szerint kell meghatározni.
 (2) Vonalas közlekedési zajforrás kibocsátását az 5., 6., 8. és 9. számú mellékletben megadott mérési, számítási módszerrel kell meghatározni. A végeredményt LAM zajmutatóban a
11. számú mellékletben meghatározott megítélési pontra kell megadni.
 (2a) A csendes övezet, fokozottan védett terület és fokozottan zajos terület kijelölése érdekében végzett mérés, számítás eredményeinek zajtérképen való megjelenítése esetén a
stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól
szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. §-ának, 7. § (2)–(5) bekezdésének, valamint 8. §
(1)–(4) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.
A villamos- és a HÉV-közlekedés adatait az 5. számú melléklet szerint kell számításba venni.
(2) Ha jogszabály zajtérkép készítését írja elő, a vizsgált területen átmenő
a) közúti közlekedési hálózatot, illetve
b) teljes vasúti hálózatot
közel egyenes vonalakkal az akusztikai középvonalban x-y-z koordinátákkal kell digitalizálni.
(3) A repülőterektől származó zaj zajtérképezését a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló
védőövezetek kijelölésének szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak szerint kell elvégezni.
(4) A zajterjedést – a légiközlekedési zaj kivételével – a 11. számú melléklet szerinti zajterjedésszámítási módszerrel kell kiszámítani.
(5) Ha a zajforrás speciális jellege miatt a 11. számú melléklet nem alkalmazható, a számítás más
módszerrel is elvégezhető.
A közúti közlekedésből származó zaj megítélési szintje, LAM,kö, dB
A közúti közlekedéstől származó zajterhelés e melléklet szerint mért egyenértékű Ahangnyomásszintből
az
5.
pont
szerint
- a mérés idején tapasztalt, illetve a mértékadó forgalmat alapul véve - meghatározott értéke.



2020-01-01


7. melléklet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelethez


Az éves adatszolgáltatás tartalma
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a versenynapokon tartott rendezvények esetén annak megjelölése, hogy a rendezvény a
27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet szerinti nemzetközi versenynek minősül-e,
 3.7.6. a felmentéssel nem érintett napokon annak megjelölése, hogy az üzemeltető az adott
nap zajkibocsátásának megítélést mely zajkibocsátási határérték alapján kéri,
 3.7.7. a jogszerűen igénybe vett felmentési napok dátuma.
……………………………………………………………………………………………………………………..


2019. évi LXVI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról
Megjelent: MK 120/2019. (VII. 09.) Hatályos: 2019. 07. 10.
Többek között módosítja a 2012. évi C. törvényt a Büntető Törvénykönyvről
Megjelent: MK 120/2019. (VII. 09.) Módosítja: 2019. évi LXVI. tv. Hatályos: 2019. 07. 10.
07. 10.
E törvény alkalmazásában
1. bűnszervezet: legalább három személyből álló, hosszabb időre, hierarchikusan szervezett,
konspiratívan működő csoport, amelynek célja ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel
büntetendő szándékos bűncselekmények elkövetése;
07.24.
Rossz minőségű termék forgalomba hozatala
415. § (1) Aki rossz minőségű terméket jó minőségű termékként forgalomba hoz, bűntett miatt
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(6) E § alkalmazásában rossz minőségű a termék,
a) ha a jogszabályban vagy az Európai Unió általános hatályú közvetlenül alkalmazandó jogi
aktusában előírt biztonságossági vagy minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy
b) az a) pontban meghatározott előírás hiányában akkor, ha
ba) az emberi fogyasztás céljára előállított termék emberi fogyasztásra való alkalmatlanságát
elfedték,
bb) a termék minőségmegőrzési, fogyaszthatósági, illetve felhasználhatósági idejét jogellenesen
meghosszabbították,
bc) a terméket nem megengedett összetevő felhasználásával állították elő,
bd) a terméket emberi fogyasztásra nem alkalmas anyagokból vagy termékekből állították elő
emberi fogyasztás céljára, vagy
be) a termék rendeltetés szerűén nem használható, vagy használhatósága jelentős mértékben
csökkent.
Az áru lényeges tulajdonsága:
aa) az áru összetétele, műszaki jellemzői és az árunak az adott célra való alkalmassága,
ab) az áru eredete, származási helye és előállításának módja

Többek között módosítja a 1997. évi CLIV. törvényt az egészségügyről
Megjelent: MK 120/2019. (VII. 09.) Módosítja: 2019. évi LXVI. tv. Hatályos: 2019. 07. 10.


1019-07-10




Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány
151/A. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt a Közép- és Kelet-európai Onkológiai
Akadémia Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.
(2) Az Alapítvány az onkológia oktatásával, kutatásával, a kutatás támogatásával, az elért
eredmények hazai és nemzetközi bemutatásával, az eredmények gyógyításban történő fel-
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használásával összefüggő alábbi országos közfeladatokat és nemzetközi feladatokat látja
el:
a) elősegíti az onkológiai szakma fejlesztését, oktatását, kutatását, tudományos eredmények megszületését,
b) figyelemmel kíséri az onkológiai szakterület hazai és nemzetközi fejlődését, az elért tudományos eredményeket,
c) közreműködik az onkológia hazai és nemzetközi elméleti és gyakorlati oktatásában, ezen
feladata megvalósítása érdekében kétoldalú együttműködési megállapodásokat köt, szakmai konferenciákat, képzéseket szervez,
d) támogatja az új tudományos eredményeket, képzési módszereket feltáró munkákat, illetve a szaktudományos és oktatási kiadványok megjelenését, szaktudományos kiadványokat
ad ki,
e) együttműködik a hazai és nemzetközi szakmai, tudományos szervezetekkel, egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézményekkel, az egészségügyben működő szakmai kamarákkal,
f) feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő civil szervezetekkel, az
egészségügyben működő szakmai kamarákkal,
g) a tevékenysége során hazai és nemzetközi adatok elemzésével közreműködik a szakterületének fejlesztésében,
h) ellátja azokat a további feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal, illetve azokat
az érintettek megállapodása alapján átadott feladatokat, amelyek átvételét jogszabály nem
tiltja.
(3) Az Alapítvány olyan közfeladatot lát el, amely a közép-kelet-európai régió onkológus
szakemberei közötti kapcsolatépítést ösztönző tevékenységét pályázatok kiírásával, és
programszervezéssel, képzések szervezésével támogatja.
(4) Az Alapítvány oktatási tevékenysége megvalósítása érdekében az illetékes országos
gyógyintézettel együttműködve alakítja ki oktatási programját.
(5) A (2) és (3) bekezdésekben foglalt feladatok ellátásához és az Alapítvány működéséhez
szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról a központi költségvetésről szóló törvény rendelkezik.
(6) Az Alapítvány közhasznú jogállással rendelkezik.
(7) Az Alapítvány vagyonának biztosításáról a Kormány gondoskodik.
(8) Az Alapítvány önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége az Onkológiai
Akadémia, amely az Alapítvány elismert hazai és nemzetközi szaktekintélyű tagjai révén látja el a (2) bekezdésben foglalt egyes feladatokat.
A reprodukciós eljárások végzésére jogosult egészségügyi szolgáltatók működésének szakmai feltételeit, az egyes beavatkozások alapjául szolgáló egészségügyi indikációk körét, és az
egészségügyi beavatkozások végzésének részletes szakmai szabályait a miniszter rendeletben határozza meg.
(2) Reprodukciós eljárások végzésére működési engedély kizárólag olyan egészségügyi szolgáltató részére adható, amely egyidejűleg megfelel az ivarsejtek, valamint az embriók fagyasztva tárolására vonatkozó, jogszabályban meghatározott szakmai feltételeknek is.
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Az egészségügyi dolgozó működési nyilvántartásának érvényességi ideje öt év, amely a nyilvántartott
személy kérelmére megújítható vagy meghosszabbítható.
 A működési nyilvántartás (1) bekezdés szerinti érvényességi ideje egy alkalommal, jogszabályban foglalt feltételekkel, az egészségügyi tevékenység végzésének Magyarországon
vagy más EGT tagállamban történő szüneteltetésének időtartamára, de legfeljebb három évre meghosszabbítható, a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel.
 (4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a nyilvántartott személy jogszabályban meghatározott közfeladat ellátása miatt szünetelteti az egészségügyi tevékenységet, a működési
nyilvántartást a közfeladat ellátásának időtartamával, de legfeljebb öt évvel lehet meghoszszabbítani, jogszabályban foglaltak szerint.
 (4a) A (3) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a nyilvántartott személy gyermekvállalás miatt szünetelteti az egészségügyi tevékenységet, a működési nyilvántartást a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, a gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozást

10

segítő ellátás jogosultsági ideje időtartamával, de legfeljebb öt évvel lehet meghosszabbítani, jogszabályban foglaltak szerint.
az egészségügyi szolgáltatók akkreditációs felülvizsgálatát végző szervet kijelölje, valamint
az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletére, illetve a szakmai munka
minőségügyi értékelésére vonatkozó szakmai szabályokat, továbbá az egészségügyi
szolgáltatók akkreditációjának és tanúsításának követelményeit, feltételeit, az akkreditációs
dokumentum és a tanúsító okirat tartalmi és formai követelményeit,
Többek között módosítja a 2015. évi CCXI. törvényt a kéményseprő-ipari tevékenységről
Megjelent: MK 120/2019. (VII. 09.) Módosítja: 2019. évi LXVI. tv. Hatályos: 2019. 07. 24.

Szómagyarázatok:
egylakásos ingatlan: nem társasházként vagy szövetkezeti házként nyilvántartott lakóingatlan;
17. ellátási terület: a megye (főváros) közigazgatási területének azon része, amelyen
a) a kéményseprő-ipari szerv a 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 2. § (1)
bekezdés a) pontja szerinti ingatlanok körében, valamint a 2. § (11) bekezdés szerinti esetben a 2. §
(1) bekezdés a) és b) pontja szerinti ingatlanok körében,
b) a kéményseprő-ipari szolgáltató – a tűzvédelmi hatóság által a 7. § (4) bekezdése szerint vezetett
nyilvántartásba történt felvételt követően – a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok körében,
vagy
c) a 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 2. § (1)
bekezdés a) és b) pontja szerinti ingatlanok körében
kéményseprő-ipari tevékenységet végez.
a kéményseprő-ipari szervnek, a kéményseprő-ipari szolgáltatónak azok tevékenysége során
megadni
ba) a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét, valamint, ha arról
tudomása van, az ingatlan tulajdonosának családi és utónevét, lakóhelye, tartózkodási és értesítési
helye címét,
bb) az ingatlan címadatait,
bc) ha az ingatlan gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye vagy fióktelepe, ennek tényét,
valamint a gazdálkodó szervezet elnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy egyéb
nyilvántartási számát, képviselőjét,
bd) az ingatlan jellegét, így különösen, hogy az ingatlan társasház, lakásszövetkezeti lakóépület
vagy egylakásos ingatlan,
Az ingatlan használója vagy tulajdonosa a kéményseprő-ipari szerv vagy a kéményseprő-ipari
szolgáltató kéményseprő-ipari tevékenységével kapcsolatos panaszával – más hatósági eljárásokat
megelőzően – köteles igazolható módon a kéményseprő-ipari szervhez, illetve a kéményseprő-ipari
szolgáltatóhoz fordulni.

A kéményseprő-ipari szolgáltató a kéményseprő-ipari tevékenység ellátása érdekében az ingatlan
és az ingatlan tulajdonosának, használójának beazonosítása céljából jogosult az 5. § (2)
bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat
a) az ingatlan használójától, tulajdonosától,
b) a cégnyilvántartásból vagy a civil szervezetek nyilvántartásából,
c) az ingatlan-nyilvántartásból, valamint
d) a társasház közös képviselőjétől, lakásszövetkezeti lakóépület esetében a lakásszövetkezet
elnökétől igényelni, továbbá kezelni.
5. A kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos tűzvédelmi hatósági feladatok
7. § (1) Kéményseprő-ipari szakkérdésekben a hatósági feladatokat a tűzvédelmi hatóság látja el a
tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvényben foglaltak
alkalmazásával.
(2) A tűzvédelmi hatóság hatáskörébe tartozóan
a) eljár a 3. § (2) bekezdésében meghatározott, az élet és a vagyonbiztonság közvetlen
veszélyeztetése esetében;
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b) eljár az ingatlan tulajdonosával szemben – a kéményseprő-ipari díj- és költségtérítés-fizetési
kötelezettség nem teljesítése esetét kivéve – a kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatban
jogszabályban meghatározott kötelezettség nem teljesítése esetén, és legfeljebb harmincezer forint
összegű bírságot szabhat ki,
Nyilvántartásba fel nem vett gazdálkodó szervezet kéményseprő-ipari tevékenységet nem végezhet.
(6a) Ha a (4) bekezdés szerinti nyilvántartásba fel nem vett gazdálkodó szervezet kéményseprőipari tevékenységet végez, e gazdálkodó szervezet esetében a (7) bekezdést megfelelően alkalmazni
kell.
Többek között módosítja a 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Megjelent: MK 120/2019. (VII. 09.) Módosítja: 2019. évi LXVI. tv. Hatályos: 2019. 07. 10.

2019-07-10
 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
 d)27 az államháztartásért felelős miniszterrel, valamint a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszterrel egyetértésben a jelnyelvi tolmácsok díjazására28



vonatkozó szabályokat

2020-01-01
Ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási
bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől – a közigazgatási
szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába ütköző esetben a
büntetőügyben hozott határozat közlésétől – számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja
vagy visszavonja.
Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv legfeljebb egy ízben – a közigazgatási
szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába ütköző esetben a
büntetőügyben hozott határozat közlésétől számított egy éven belül, a (3) bekezdésben
meghatározott időtartamon túl is – azt megváltoztatja vagy megsemmisíti, és szükség esetén a
döntést hozó hatóságot új eljárásra utasítja.
………………………………………………………………………………………………………….
170/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős
nemzeti hatóságok közötti együttműködéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
Megjelent: MK 122/2019. (VII. 12.) Hatályos: 2019. 07. 13.

Többek között módosítja a 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a fogyasztóvédelmi hatóság
kijelöléséről
Megjelent: MK 122/2019. (VII. 12.) Módosítja: 170/2019. (VII. 12.) Korm. r. Hatályos: 2019. 07. 13.


2019-07-13
A Kormány
- víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/E. § (1)–(4) bekezdésében foglaltak,
- 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,
- 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 megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.

12



2019-09-01
 A Kormány
 a)3 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 19. §-ában, 43/A. § (1)–(3) bekezdésében, 45/B. §-ában,



foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a minisztert jelöli ki.



2020-01-17
 A Kormány
 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)7 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
 foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a minisztert jelöli ki.

A Kormány az Fgytv. 47. § (1a) bekezdésében foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát jelöli ki.
……………………………………………………………………………………………………………………..
35/2019. (VII. 15.) AM rendelet a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM
rendelet
Megjelent: MK 123/2019. (VII. 15.) Hatályos: 2019. 07. 20.
Növényvédelmi szolgáltatás: a növényvédő szerrel más számára végzett védekezési munka, valamint
a növényvédő szerek felhasználására vonatkozó szaktanácsadás (beleértve a növényorvosi vény
kiállítását is), kivéve a munkavállalóként, tagként a vállalkozás részére vagy közeli hozzátartozó és
annak családi gazdasága részére végzett növényvédelmi tevékenység
Arankamaggal szennyezett vetőmag kereskedelmi forgalomba nem hozható, saját vetési célra fel nem
használható, azt csak a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban:
járási hivatal) által meghatározott helyen lehet tisztítani. A vetőmag tisztítása során keletkező
hulladékot, rostaaljat kizárólag a határozatban előírt módon szabad felhasználni vagy
megsemmisíteni.
(4) Az I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek forgalmazásához, vásárlásához,
felhasználásához, továbbá a növényvédő szerrel végzett növényvédelmi szolgáltatáshoz I. vagy II.
forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási, és felhasználási engedély (a
továbbiakban együtt: engedély) szükséges.
(4a) A (4) bekezdés szerinti engedély az alábbi adatokat tartalmazza:
a) az engedélyes végzettsége, az oklevél kiállításának száma és éve,
b) az oklevél kiállítója és regisztrációs száma,
c) az engedélyes képesítése, amely alapján az adott tevékenység végzésére jogosult,
d) a továbbképzések időpontja.
(4b) A külföldiek részére kiállított forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedély a (4a)
bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat tartalmazza.
Növényvédő szer közterületen és közösségi célt szolgáló területen történő kijuttatásáról az érintett
lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.
A növényvédelmi gépnek permetezéstechnikai szempontból biztosítania kell a növényvédő szer
keresztirányú egyenletes, illetve veszteségmentes kijuttatását
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Képesítési előírások
16. § (1) Az I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer saját célú felhasználására, az ezekkel folytatott
növényvédelmi szolgáltatási tevékenységre, illetve ezek forgalmazására, valamint az ezekkel
összefüggő vásárlásra, szállításra, raktározásra csak akkor kerülhet sor, ha a tevékenységet végző
a) rendelkezik az 5. § (4a) bekezdése szerinti I. forgalmi kategóriájú hatályos engedéllyel, vagy
b) képzettségét és szakmai gyakorlatát az egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve
felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés
elismerésének részletes szabályairól szóló külön jogszabály szerint elismerték, és rendelkezik az
elismerés alapján kiállított, az 5. § (4b) bekezdése szerinti hatályos engedéllyel.
a) rendelkezik az 5. § (4a) bekezdése szerinti legalább II. forgalmi kategóriájú hatályos engedéllyel
A növényorvos I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási
engedélyre jogosult, és a növényvédő szer forgalmi kategóriájától függetlenül jogosult bármely, e
rendeletben meghatározott tevékenység folytatására.
A növényvédő szer forgalmazására, vásárlására, felhasználására vagy a növényvédelmi
szolgáltatásra vonatkozó valamely előírásnak a (7) bekezdésben fel nem sorolt módon, egy éven belül
történő ismételt megsértése esetén a járási hivatal az engedéllyel rendelkezőt továbbképzésre
kötelezi. Amennyiben az engedéllyel rendelkező egy éven belül nem tesz eleget a továbbképzési
kötelezettségének, az engedély visszavonásra kerül.
Az engedéllyel rendelkező személynek a 17. §, illetve a 18. § szerinti képesítés megszerzésétől
számított ötévenkénti vagy folyamatos, a miniszter által meghatározott intézmények által szervezett,
valamint az előírt feltételek és tematika szerinti szakmai továbbképzésen kell részt vennie. A
továbbképzés időtartama növényorvosok esetében 40 tanóra, a 18. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott képesítéssel rendelkező személyek esetében 24 tanóra, a 18. § (1) bekezdés b)–
d) pontjában meghatározott képesítéssel rendelkező személyek esetében 8 tanóra. A továbbképzés
szakmai ismeretanyagának elsajátítása nem vizsgaköteles. A továbbképzésen való részvételről a
továbbképzést végző intézmény tanúsítványt állít ki, ha a kötelezett a továbbképzés óráinak legalább
90%-án részt vett.
Gázmesteri képesítéssel rendelkező személy külön engedély nélkül, a hatályos gázmesteri
képesítés (igazolvány) bemutatásával vásárolhat és felhasználhat olyan növényvédő szert,
amely engedélyokirata alapján terményraktár és betárolt vagy betárolásra szánt termény
kezelésére szolgál, vagy felhasználása gázmesteri képesítéshez kötött.
(11) Növényvédő szer felhasználása során elkövetett jogszabálysértés esetén, amennyiben a
NÉBIH a kockázatbecslése során olyan elfogadhatatlan kockázatot állapít meg az ember, az állat
egészségére vagy a környezetre vonatkozóan, amely nem kezelhető kockázatcsökkentő
intézkedésekkel,
a) a kifogásolható növényi kultúrát,
b) az álló kultúra esetén az azévi termést meg kell semmisíteni
Kiskereskedelemben
a) II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazása legalább II. forgalmi kategóriájú
hatályos növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező személy
folyamatos jelenlétével,
b) I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazása legalább II. forgalmi kategóriájú hatályos
növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező személy folyamatos
jelenlétével, I. forgalmi kategóriájú hatályos növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási
engedéllyel rendelkező személy felügyelete mellett
történhet.
A földhasználó, a termelő és a növényvédelmi szolgáltatást végző személy növényvédő szert
emberek és állatok tartózkodására, valamint élelmiszer és takarmány tárolására szolgáló helyiségtől
elkülönítve, illetéktelen személyek által hozzá nem férhető helyen (a továbbiakban: tároló) és módon,
tűz- és robbanásveszélyt kizáró, egészséget és környezetet nem veszélyeztető módon tárolhat úgy,
hogy szennyeződés esetén a környezet maradéktalan tisztítása biztosítható legyen.
(4) Növényvédő szert forgalmazó személy a növényvédő szert elkülönített raktárban (a
továbbiakban: raktár) köteles tárolni, amely raktárnak a következő műszaki, biztonsági feltételeknek
kell megfelelnie:
a raktár ajtajára, jól látható helyen és módon az „Idegeneknek belépni tilos!”, a raktáron belül a
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„Méregraktár” vagy „Növényvédő szer raktár” figyelmeztető feliratot kell elhelyezni,
Munkaterületen növényvédő szer vagy permetlé az egynapi felhasználásra előkészített, zárt
csomagolásban, vagy újra visszazárt eredeti csomagolásban, biztonságosan zárható, alkalmi
raktárban, tárolóban is tárolható. Az alkalmi raktár, tároló más célra kizárólag az esetleges
növényvédő szer szennyeződés maradéktalan eltávolítása után használható.
(6) Raktárban és tárolóban kizárólag a raktározással és a felhasználáshoz szükséges növényvédő
szer kimérésével összefüggő munka végezhető, munkavégzőkön és hatósági ellenőrzést végző
személyeken kívül más nem tartózkodhat ott.
(9) A raktárban és a tárolóban a növényvédő szerektől elkülönítetten kell tárolni és további
felhasználási céljával jelölni
a) a kiürült, de növényvédő szer átcsomagolására felhasználható, kívül és belül szabályszerűen
megtisztított és lezárható növényvédő szer csomagolóeszközt,
b) a sérült csomagolású, azonosíthatatlan, szennyezett és lejárt felhasználhatósági idejű szereket,
ártalmatlanításra váró göngyölegeket, valamint a szennyezett védőfelszerelést.
Növényvédő szer élelmiszerbe, takarmányba keveredéséről, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba
jutásáról, a növényvédő szernek a kezelésre nem szánt területre jutásáról – a veszélyeztetett egyidejű
tájékoztatása mellett – a NÉBIH-et, valamint a területi környezetvédelmi és természetvédelmi
hatóságot.
Az árutermelésben használt növényvédelmi gépeken – kivéve a kézi (ideértve a szórópisztolyos és
lövellőcsöves), illetve háti növényvédelmi berendezéseket – az Európai Unió területén történt első
forgalomba hozatalt követő első öt évben egy alkalommal, ezt követően háromévente időszakos
műszaki felülvizsgálatot (a továbbiakban: felülvizsgálat) kell végezni.
(2) A felülvizsgálati eljárás meg kell, hogy feleljen a mező- és erdőgazdasági gépekhez kapcsolódó,
használatban lévő permetezőgépek ellenőrzéséről szóló MSZ EN ISO 16122-1:2015, MSZ EN ISO
16122-2:2015, MSZ EN ISO 16122-3:2015 és az MSZ EN ISO 16122-4:2015 szabványnak.
(3) A növényvédelmi gépek felülvizsgálatára az jogosult, aki:
a) mezőgazdasági gépészmérnök vagy növényorvos végzettséggel rendelkezik és saját jogán vagy
jogi személy tagjaként vagy munkavállalójaként felülvizsgálati tevékenységet folytat (a továbbiakban
együtt: felülvizsgálatra jogosult), és
b) szerepel a növényvédelmi gépek felülvizsgálatára jogosultak jegyzékében, és a NÉBIH által
szervezett (4) bekezdés szerinti alapképzésen, valamint az ötévenkénti továbbképzésen részt vesz,
vagy
c) a b) pont szerinti képzéseken részt vett személyt alkalmaz
A felülvizsgálatára jogosult a növényvédelmi gépek felülvizsgálatát munkavállalóként,
tagként a vállalkozás részére, saját, vagy közeli hozzátartozója és annak családi gazdasága
részére nem végezheti.
(8) A felülvizsgálaton megfelelt növényvédelmi gépen tanúsító matricát kell elhelyezni.
Az öt évnél idősebb, nem felülvizsgált vagy felülvizsgálaton nem megfelelt növényvédelmi géppel
növényvédelmi tevékenységet végezni tilos.
A munkavégzése során növényvédő szerrel közvetlen vagy közvetett kapcsolatba kerülő dolgozó –
ideértve a tömény növényvédő szerrel dolgozó előkészítőt és a felhasználásra kész permetlé vagy
kész kiszerelésű készítmény kijuttatóját is – az adott növényvédő szer engedélyokiratában előírt
egyéni védőeszközöket köteles viselni. Az engedélyokiratban foglalt további előírás hiányában a
növényvédő szer kijuttatását végző személynek munkaruhaként legalább olyan hosszú ujjú felső
ruházatot és hosszú szárú nadrágot, zárt cipőt, illetve megfelelő minőségű védőkesztyűt kell viselnie,
amelyet kizárólag permetezések alkalmával használ.
Csoportos növényvédelmi munkavégzéshez munkát vezető dolgozót kell kijelölni, akinek legalább a
18. § (1) bekezdés d) pontjában megnevezett képesítéssel kell rendelkeznie
,………………………………………………………………………………………………………………………
174/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a nem közúti mozgó gépek
belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag- kibocsátási
határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a
167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon
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kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtásával összefüggésben történő módosításáról
Megjelent: MK 124/2019. (VII. 16.) Hatályos: 2019. 07. 16.

Többek között módosítja a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
Megjelent: MK 124/2019. (VII. 16.) Módosítja: 174/2019. (VII. 16.) Korm. r. Hatályos: 2019. 08. 16.
a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú
szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról
és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és
tanácsi rendelet a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg
……………………………………………………………………………………………………………………
176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló
törvény végrehajtásához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 126/2019. (VII. 18.) Hatályos: 2019. 08. 17.

Többek között módosítja a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elleni védekezésről
Megjelent: MK 126/2019. (VII. 18.) Módosítja: 176/2019. (VII. 18.) Korm. r. Hatályos: 2019. 08. 17.
.

Lásd a kiemeltekben.

Többek között módosítja a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági

feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók
kötelező élet- és balesetbiztosításáról
Megjelent: MK 126/2019. (VII. 18.) Módosítja: 176/2019. (VII. 18.) Korm. r. Hatályos: 2019. 08. 17.
A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a
továbbiakban: területi szerv) jelöli ki, amely eljár az alábbi építmények beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések engedélyezési ügyeiben az építmény első végleges használatbavételéig:
fa) magas építmények,
2
fb) a 20 000 m összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső
építményszinttel rendelkező építmények,
fc) a 4 000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú
építmények,
fd) a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,
fe) az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,
ff) a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló
építmények, amennyiben az elhelyezés 14,00 méter felett történik,
A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan
vagyontárgyak tekintetében, az 1. § (1) bekezdés b)–g) és j)–n) pontja, az 1. § (2) bekezdés f), g),
k) és l) pontja, valamint az 1. § (3) bekezdés b)–c) pontja vonatkozásában országos illetékességgel
első fokon a honvédelemért felelős miniszter jár el.
Többek között módosítja a 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről
szóló törvény végrehajtásáról
Megjelent: MK 126/2019. (VII. 18.) Módosítja: 176/2019. (VII. 18.) Korm. r. Hatályos: 2019. 09. 30.
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A tűzvédelmi hatóság megtiltja az égéstermék-elvezető üzemeltetését, ha az ingatlan tulajdonosa a
hatóság felhívására az előírt határidőben sem tesz eleget a Kstv. 5. § (3) bekezdés alapján fennálló, a
Kstv. 5. § (2) bekezdés a), e), f) és i) pontjában foglalt kötelezettségének.
Kivizsgálja a kéményseprő-ipari szerv által végzett kéményseprő-ipari tevékenység elvégzésének
eredményét tartalmazó, a Kstv. 2. § (8) bekezdése szerinti dokumentum kiadásával kapcsolatos vitás
ügyeket, valamint annak tartalmát megvizsgálja,
Ha a tűzvédelmi hatóság eljárása során megállapítja, hogy
a) a kéményseprő-ipari szolgáltató vagy a Kstv. 7. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásba fel nem
vett gazdálkodó szervezet jogosulatlanul végzett kéményseprő-ipari tevékenységet, vagy
b) a kéményseprő-ipari szolgáltató a jogszerűen végzett tevékenysége eredményéről nem a
jogszabályban meghatározott dokumentumot állította ki,
a tűzvédelmi hatóság a szankciót tartalmazó döntésében felhívja a kéményseprő-ipari szolgáltatót,
illetve a Kstv. 7. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásba fel nem vett gazdálkodó szervezetet a Kstv.
2. § (8) bekezdése szerinti dokumentum visszavonására, jogszerűen végzett tevékenység esetén a
kéményseprő-ipari szolgáltatót a tevékenység eredményéről új dokumentum kiállítására.
Többek között módosítja a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó
berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére
irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól
Megjelent: MK 126/2019. (VII. 18.) Módosítja: 176/2019. (VII. 18.) Korm. r. Hatályos: 2019. 08. 17.
A kérelem tartalmazza:
a) a kérelmezett engedélyezési eljárás megjelölését,
b) a berendezés megnevezését, a védett építmény, építményrész megnevezését, címét, valamint
tűzoltó berendezés esetén az oltóanyag megnevezését,
c) a létesítési engedély iránti kérelem esetén a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését, a
berendezés létesítésének okát,
d) a használatbavételi engedély iránti kérelem esetén a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek
hiányában a kivitelező nevét, a létesítési engedély számát.
(3) A kérelem elbírálásakor
a) új tűzjelző berendezés létesítése esetén a tervező és a megrendelő közös döntése alapján az 1.
melléklet vagy a 2. melléklet szerinti, új tűzoltó berendezés létesítése esetén az 1. melléklet szerinti,
b) új berendezés használatbavétele esetén a 3. melléklet szerinti,
c) meglévő berendezés átalakításának, bővítésének létesítési engedélyezése esetén az 1.
melléklet, használatbavételi engedélyezése esetén a 3. melléklet átalakítással, bővítéssel összefüggő
részei szerinti,
d) megszüntetés esetén a 4. melléklet szerinti
tartalmi követelményeket vizsgálja az engedélyező hatóság.
A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés létesítéséhez szükséges
engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma
A beépített tűzjelző berendezés létesítéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező
elvi jellegű dokumentáció tartalma
A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés használatbavételéhez
szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma

…………………………………………………………………………………………………
178/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991.
(X. 9.) Korm. rendelet, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és
kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi
és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet j1-ok
módosításáról

17

Megjelent: MK 126/2019. (VII. 18.) Hatályos: 2019. 08. 18.




A Kormány mérésügyi hatóságként – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – első fokon az 1.
melléklet szerinti, mérésügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi) hivatalát, másodfokon országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.
(2) A Kormány mérésügyi hatóságként országos illetékességgel – az alábbi ügyfajták tekintetében – Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki:

a sugárvédelmi és gyógyászati alkalmazású dózismérők, felületi szennyezettségmérők, valamint a
radon-mérő eszközök hitelesítésével,


2019-09














1. A szakmai irányításért felelős miniszter kijelölése

1. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala e rendelet szerinti feladatköreinek – ide nem
értve az (1a)–(1d) bekezdésben hivatkozott feladatköröket – 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 szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként az iparügyekért felelős miniszter gyakorolja. A mérésügyi és műszaki biztonsági, valamint a műszaki biztonsági hatáskörbe tartozó sajátos építmények tekintetében gyakorolt építésügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala közreműködik az iparügyekért felelős miniszter (3) és (4) bekezdésben foglaltakkal összefüggő feladatai ellátásában.
(1a) Budapest Főváros Kormányhivatalának a 3. § (2) bekezdés a)–d) pontjában foglalt feladatkörei gyakorlásával összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a turizmusért felelős miniszter gyakorolja.
(1b) Budapest Főváros Kormányhivatalának a 3. § (2) bekezdés e) pontjában és a 10. §-ban
foglalt feladatköre gyakorlásával összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában
meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai
irányító miniszterként a kereskedelemért felelős miniszter gyakorolja.
(1c) Budapest Főváros Kormányhivatalának a 2. § (2) bekezdés a) és d) pontjában, valamint
24. § c) pontjában foglalt feladatkörei gyakorlásával összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a külgazdasági ügyekért felelős miniszter
gyakorolja.
(1d) Budapest Főváros Kormányhivatalának a 3. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörei
gyakorlásával összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h)pontjában meghatározott,
valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter gyakorolja.
Az iparügyekért felelős miniszter ellátja
a) a nemzetközi döntéshozatali fórumokon történő képviseletet a 2. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti ügyekkel kapcsolatosan, valamint
b) a megfelelőségértékelő szervezeteknek a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról
szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: R1.), valamint a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri
rendelet (a továbbiakban: R2.) tekintetében történő kijelöléssel és bejelentéssel kapcsolatos
feladatokat.

A műszaki biztonsági hatóság kijelölése
a villamos energiáról szóló törvény szerint a bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásának
vezetésével, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint a kivitelezői jogosultsággal
rendelkező vízszerelők nyilvántartásának vezetésével,
n) a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet szerinti I. és II.
veszélyességi osztályba tartozó mutatványos berendezések biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos
oktatásra történő feljogosításával
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kapcsolatos eljárásokban.
Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági
követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló miniszteri rendelet hatálya alá
tartozó gázpalackok vonatkozásában hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságként a 13. § (1)
bekezdése szerinti hatóság jár el.
(2) A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei forgalmazására szolgáló szállítható
nyomástartó berendezések vonatkozásában a műszaki biztonsági hatósági jogkört a bányafelügyelet
gyakorolja.
(3) A beütött megjelölés és a színjelzés – a gázpalack karbantartásának, felújításának és
ellenőrzésének kivételével – a 13. § (1) bekezdése szerinti hatóság jóváhagyásával módosítható.
(4) A gázpalackon és szerelvényein csak az egyes szállítható nyomástartó berendezések
üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági
Szabályzatról szóló miniszteri rendelet szerinti javításokat és átalakításokat lehet végezni. E tervezett
tevékenységeket a javítást végző karbantartó gazdálkodó szervezet a 13. § (1) bekezdése szerinti
hatóságnak előzetesen bejelenti.
(5) A bejelentéshez csatolni kell:
a) a gázpalack javítás vagy átalakítás előtti méretezett műszaki rajzát,
b) a gázpalack anyaga mechanikai jellemzőinek és vegyi összetételének meghatározását, és
c) a javítási vagy átalakítási technológia és vizsgálati technológia leírását.
(6) A gázpalackok tulajdonosát vagy használóját érintő hatósági engedéllyel kapcsolatos jogutódlás
esetén – ha az engedély már véglegessé vált – a jogutód a 13. § (1) bekezdése szerinti hatóságot a
változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a jogerős cégbírósági bejegyző határozat
másolatának megküldésével köteles értesíteni és kérni a 13. § (1) bekezdése szerinti hatóságtól a
jogutódlás megállapítását. A tulajdonos vagy használó a jogutódlásra vonatkozó szabály szerint
köteles értesíteni a 13. § (1) bekezdése szerinti hatóságot nevének megváltozása esetén is.
21/B. § 1) Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről
szóló miniszteri rendeletben meghatározott, hevítéssel történő végső vizsgálatok, valamint a hevítés
nélküli végső vizsgálatok esetében a vizsgálati módszer a műszaki biztonsági feladatkörében
országos illetékességgel eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala jóváhagyó határozatában foglaltak
szerint alkalmazható. Budapest Főváros Kormányhivatala a jóváhagyás iránti kérelmet akkor hagyja
jóvá, ha a vizsgálati módszer biztosítja az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások
forgalmazásának követelményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, az adott vizsgálati
módszerrel szemben támasztott műszaki követelmények teljesülését.
(2) A jóváhagyás iránti kérelmet az aeroszol termék forgalomba hozataláért felelős személy terjeszti
elő. A kérelemhez a vizsgálati módszert ismertető műszaki dokumentációt kell csatolni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti hatóság jóváhagyó határozatát, a vizsgálati módszert ismertető műszaki
dokumentációt, valamint – ha vannak – az ellenőrzési jelentéseket az aeroszol termék forgalomba
hozataláért felelős személy köteles megőrizni, és a piacfelügyeleti hatóság kérésére rendelkezésre
bocsátani.
(4) A vizsgálati módszert ismertető műszaki dokumentációnak magyar nyelven is rendelkezésre kell
állnia.
21/C. § Aki gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezésének beszerelésére,
megbontásával járó javítására, karbantartására, a belső égésű motorral üzemelő munkagép
gázüzeműre történő utólagos átalakítására irányuló tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre
irányuló szándékot, valamint a szerelést végző műhely gázbiztonságot érintő átalakítása esetén a
tevékenységi kör megváltoztatását a 13. § (1) bekezdése szerinti műszaki biztonsági hatóságnak a
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény
szerint bejelenteni. A bejelentést a műhely üzemeltetőjének kell megtennie.
A szállítható nyomástartó berendezések megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és
bejelentésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok
A felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések megfelelőségértékelésére jogosult
szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös
szabályok
A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és
védelmi rendszerek megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével
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kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok
A mérőeszközök megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével
kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok
A nyomástartó berendezések és rendszerek megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével
és bejelentésével, valamint az egyszerű nyomástartó edények megfelelőségértékelésére jogosult
szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös
szabályok
Az egyes szórakoztatási célú berendezések és létesítmények biztonságos üzemeltetésével
kapcsolatos, oktatásra történő feljogosításra vonatkozó szabályok
A villamos berendezésekhez kapcsolódó, egyes továbbképzési kötelezettségekkel kapcsolatos
hatósági jellegű képzésekre vonatkozó eljárási szabályok
…………………………………………………………………………………………………………………
30/2019. (VII. 26.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet módosításáról
Megjelent: MK 126/2019. (VII. 18.) Hatályos: 2020. 01. 22.
A rendelet alkalmazásában számos új szómagyarázat került megfogalmazásra. álpadló, átmeneti
védett tér, fedett átrium alapterülete, beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés,
biztonságos tér, előtétfal, füstcsappantyú, füstgyűjtő tér, füstkötény, füstmentesítés, hatékony
szellőztetés, hő- és füstelvezető rendszer, kiürítés első szakasza, kiürítés második szakasza, kiürítés,
külső térelhatároló fal, nem éghető anyag, nem teherhordó födém, norma szerinti villámvédelem,
robbanásveszélyes állapot
Módosultak a Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó, Mérsékelten tűzveszélyes
osztályba tartozó, Nem tűzveszélyes osztályba tartozó meghatározások
Pontosították a
-

kockázati egység részeit, a műszaki követelményeket az építőanyagoknál,
Tűzterjedés elleni védelmet,
Tetők és tetőtér-beépítés követelményeit,
RENDELTETÉSTŐL FÜGGŐ LÉTESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEKet,
A kiürítés általános követelményeit,
TŰZOLTÓ EGYSÉGEK BEAVATKOZÁSÁT BIZTOSÍTÓ KÖVETELMÉNYEit,
HŐ ÉS FÜST ELLENI VÉDELEMet, ROBBANÁS ELLENI VÉDELEMet,
VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK előirásait,
BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ ÉS TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK KÖZÖS SZABÁLYAIt,
ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK TÁROLÁSÁRA, KIMÉRÉSÉRE VONATKOZÓ
LÉTESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEKet,

Szinte az összes mellékletet módosították.
………………………………………………………………………………………………………………………
80/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint
egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes
feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról
Megjelent: MK 126/2019. (VII. 18.) Hatályos: 2019. 07. 27.
Többek között módosítja a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről
Megjelent: MK 130/2019. (VII. 26.) Módosítja: 80/2019. (VII. 26.) Korm. r. Hatályos: 2019. 07. 27.
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2019-08-01
 Az NNK drogpolitikai feladatai körében
 a) adatgyűjtéssel, elemzések végzésével elősegíti a drogpolitikai stratégiai döntések megalapozását, közreműködik irányelvek és standardok kifejlesztésében a Nemzeti Drogellenes
Stratégia végrehajtásához,
 b) közreműködik a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásában, biztosítja a megvalósítás
szakmai támogatását,
 c) koordinálja a megelőző-felvilágosító szolgáltatások rendszerének működését, ennek keretében kapcsolatot tart az elterelésben érintett szolgáltatókkal,
 d) ellátja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokkal kapcsolatos feladatok koordinációját,
 e) igazolja, hogy a szenvedélybetegek közösségi alapellátását, alacsonyküszöbű ellátását,
nappali ellátását vagy számukra megelőző-felvilágosító szolgáltatást végző szociális szolgáltatók, intézmények, fenntartók szenvedélybetegség megelőzése érdekében végzett célzott
prevenciós programjai megfelelnek-e a Nemzeti Drogellenes Stratégiában foglalt céloknak, és
összhangban állnak-e a célzott prevenciós célú hazai pályázatokkal.
……………………………………………………………………………………………………………………..
181/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet a belügyi tárgyú kormányrendeletek adatvédelmi szempontú
módosításáról
Megjelent: MK 130/2019. (VII. 26.) Hatályos: 2019. 08. 03.
Többek között módosítja a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletet a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
Megjelent: MK 130/2019. (VII. 26.) Módosítja: 181/2019. (VII. 26.) Korm. r. Hatályos: 2019. 08. 03.
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve és területi szervei az 57. § (2) bekezdése
alapján összegyűjtött adatokat kezelik. (2) A minősítés megszerzéséhez a mentőszervezet a
nyilvántartásba vétel helye szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervénél
kérelmet nyújt be, melynek tartalmát a 4. melléklet határozza meg.
4. melléklet a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelethez
A mentésben alkalmazható önkéntes mentőszervezetek minősítésének megszerzéséhez
szükséges adatok
1. Mentőszervezet
a) Szervezet neve
b) Székhelye, telephelye
c) Szervezet működési formája
d) Bejegyzési száma
e) Adószáma
f) Bankszámlaszáma
g) Címe
h) Vezető neve
i) Vezető elérhetősége
2. Mentőegység
a) Mentőegységének neve
b) Mentési szakterülete
c) Riasztási elérhetőségek
d) Készenlét ideje (időszakos, részleges, folyamatos)
e) Mentőegység teljes létszáma
f) Rendelkezik-e mentési igazolással?
g) Bevetésre alkalmas vizsgával rendelkezők száma
h) Bevethető-e a szervezet nemzetközi kutató-mentő csoportként?
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i) ENSZ INSARAG Irányelveknek megfelelően tud-e tevékenykedni külföldön?
j) Alkalmasak-e az eszközeik a védekezésre és a nemzetközi bevetésre?
k) Mentőszervezet rendelkezik-e biztosítással? (igen/nem, biztosítási kötvényszám)
A mentésben alkalmazható önkéntes mentőszervezetek tagjainak adatai
Mentőegység tagjainak adatai:
a) Név
b) Születési hely, idő
c) Lakcím
d) Telefonszám
e) Beosztás
f) Szakterület
g) Szakképzettség
h) Rendelkezik-e biztosítással? (biztosítási kötvényszám)
i) Nemzeti minősítés
j) Oltások (típusa, érvényességi idő)
k) Nyelvtudás
l) Útlevélszám
m) INSARAG minősítés
A mentésben alkalmazható önkéntes mentőszervezetek felszereléseinek adatai
Mentőegység felszerelése:
a) Eszköz neve
b) Típusa
c) Kapacitása
d) Alkalmazás területe
e) Engedélyei
f) Egyéb
A mentésben alkalmazható mentőkutyákra vonatkozó adatok
Mentőkutya:
a) Neve
b) Vizsgafokozatai
c) Kutyavezető neve
d) Nemzeti minősítése
e) INSARAG minősítése
………………………………………………………………………………………………………………………
183/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet módosításáról
Megjelent: MK 130/2019. (VII. 26.) Hatályos: 2019. 07. 27.
A közúti jelzőtáblák a járművezetők részére
A templomra és a vallásgyakorlásra rendelt helyre – a 2. számú függelék 20/a. ábra szerint – utaló
tábla alapszíne barna. E tájékoztató tábla kiegészítő jelzőtáblájának felirata utalhat a vallási közösség
nevére, az általa használt épület nevére és az általa végzett vallásos szertartások időpontjára.
Templom vagy vallásgyakorlásra rendelt más hely (20/a. és 20/a/1. ábra)
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Az autóbusz forgalmi sávban nemzetközi sportszövetség, nemzetközi sportvilág
esernyőszervezetének nemzetközi sporteseményei vonatkozásában a kiemelt hazai rendezésű,
nemzetközi sportesemény szervező bizottsága közreműködésével kijelölt jármű – a kiemelt hazai
rendezésű, nemzetközi sportesemény ideje alatt és azzal összefüggésben a sportesemény
helyszínéül szolgáló települések területén – az autóbusz forgalmi sáv ideiglenes használati feltételeit,
a használathoz kapcsolódó irat tartalmát és ennek kibocsátási körülményeit tartalmazó, a Kormány
egyedi határozatában foglaltak szerint közlekedhet. Más jármű erre a forgalmi sávra – a sáv
keresztezését és a bekanyarodásra felkészülést kivéve – nem hajthat rá. Ahol autóbusz forgalmi sáv
van, a menetrend szerint közlekedő autóbusz és trolibusz – a bekanyarodás és kikerülés esetét
kivéve – csak ebben a forgalmi sávban haladhat.
A jármű figyelmeztető jelzést adó berendezését működtetni a következő esetekben kell:
ha a jármű rádióellenőrzési, rádiófelderítési, rádió-megfigyelési, zavarvizsgálati és mérőszolgálati
tevékenység közben,
l) a munkavédelmi hatóság és a munkaügyi hatóság jogszabályban meghatározott ellenőrzési és
kivizsgálási tevékenysége közben,
m) a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás vagy személy távfelügyeleti
tevékenysége végzése közben,
n) a – külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően – a biztonsági okmányok szállítása közben.
………………………………………………………………………………………………………………………
184/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet
módosításáról
Megjelent: MK 130/2019. (VII. 26.) Hatályos: 2019. 08. 03.
2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes nem közúti, szakmai
használatra szánt berendezésekben alkalmazott csapágyakban és csapágybélésekben lévő ólomra
vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás
céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/178 bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
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II. ÓLOM ÉS ÓLOMVEGYÜLET-TARTALOMRA VONATKOZÓ MENTESSÉGEK
Maximális megengedett koncentráció
tömegszázalék
78
Nem közúti használatra szánt járművekben alkalmazott, dízel vagy gáznemű
a. tüzelőanyaggal működő belső égésű motorok csapágyaiban és
csapágybéléseiben lévő ólom, amelynél a motor teljes lökettérfogata 15 liter.
A mentesség a 7. melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó
eszközökre vonatkozik, kivéve az e melléklet 49–49b. sorainak hatálya alá
tartozó alkalmazásokat.
78
Nem közúti használatra szánt járművekben alkalmazott, dízel vagy gáznemű
b. tüzelőanyaggal működő belső égésű motorok csapágyaiban és
csapágybéléseiben lévő ólom: amelynél a motor teljes lökettérfogata < 15 liter,
és a motort olyan alkalmazásokban való működésre tervezték, ahol az indítási
jelzés és a teljes terhelés közötti idő 10 másodpercnél rövidebb kell, hogy
legyen; vagy a rendszeres karbantartást jellemzően zord és piszkos kültéri
környezetben végzik, mint például bányászati, építőipari és a mezőgazdasági
alkalmazások esetén.
A mentesség a 7. melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó
eszközökre vonatkozik, kivéve az e melléklet 49–49b. sorainak hatálya alá
tartozó alkalmazásokat
44
.

Típus

A mentesség
határideje

nincs
korlátozás

186/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet a bioüzemanyagok és folyékony bioenergiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX.
22.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 130/2019. (VII. 26.) Hatályos: 2020. 01. 01.

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%.
………………………………………………………………………………………………….
189/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 130/2019. (VII. 26.) Hatályos: 2019. 08. 01.

55. § A Kormány tenyésztési hatóságként
a) a minisztert,
b) a NÉBIH-et,
c) a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát
jelöli ki.
56. § Az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló
2019. évi LVI. törvény
a) 4. és 5. §-ában foglaltak tekintetében a NÉBIH,
b) 6. és 7. §-ában foglaltak tekintetében a miniszter, a NÉBIH és a megyei kormányhivatal
megyeszékhely szerinti járási hivatala
a kijelölt tenyésztési hatóság.
……………………………………………………………………………………

2024. július
21-ig
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194/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
módosításáról
Megjelent: MK 130/2019. (VII. 26.) Hatályos: 2019. 08. 01.

08.01.
A külföldön született vagy külföldön biztosított kiskorú esetében a szociális biztonsági
rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti
formanyomtatványt vagy hatósági igazolást – amennyiben az Electronic Exchange of Social
Security Information (EESSI) rendszeren keresztül azonnali adatlekérdezésre nincs lehetőség
– a törvényes képviselő büntetőjogi felelőssége tudatában tett, teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt nyilatkozatával a jogsegély megérkezéséig pótolhatja. Ha a törvényes
képviselő által tett nyilatkozat tartalma ellentétes a formanyomtatvány vagy hatósági igazolás
tartalmával, az átmeneti időszakban igénybe vett egészségügyi ellátás költségeit köteles
megtéríteni.
08.15.
Ha az új EU-Kártya igénylésének időpontjában az érvényes jogviszonnyal rendelkező
biztosított birtokában még érvényes EU-Kártya van, az érvényességi idő lejártát megelőző
harminc napon belül – a korábban kiadott EU-Kártya érvénytelenítésével és leadásával
egyidejűleg – új EU-Kártya kiadása kezdeményezhető. Az új EU-Kártya érvényességi
idejének kezdete az új EU-Kártya kiállításának napja.
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK, SZABVÁNYOK:
Ebben a (2019. július) hónapban a Zsebtörvénytár-hoz tartozó jogszabályok közül jogszabály nem
került visszavonásra, csak lent megjelölt szabvány.
Emlékeztető:
2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról
Hatályos: 2019.07.01 - 2022.12.31


2019-07-01
 E törvény hatálya
 a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,
 b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,
 c) a terrorizmust elhárító szerv,
 d) az idegenrendészeti szerv [az a)–d) pontban felsorolt szervek a továbbiakban együtt: rendőrség],
 e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,
 f) a büntetés-végrehajtási szervezet,
 g) az Országgyűlési Őrség,
 h) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint
 i) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 [az a)–i) pontban felsorolt rendvédelmi feladatokat ellátó szervek e törvény alkalmazásában a
továbbiakban: rendvédelmi szerv] hivatásos állománya tagjainak hivatásos szolgálati jogviszonyára (a továbbiakban: szolgálati viszony) és egyes társadalombiztosítási ellátására terjed
ki
Értelmező rendelkezések
országos főigazgató: a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, a terrorizmust
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elhárító szerv, valamint az idegenrendészeti szerv főigazgatója;


2019-07-01
1. § (1) E törvény hatálya
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,
b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,
c) a terrorizmust elhárító szerv,
d) az idegenrendészeti szerv [az a)–d) pontban felsorolt szervek a továbbiakban együtt: rendőrség],
e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,
f) a büntetés-végrehajtási szervezet,
g) az Országgyűlési Őrség,
h) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint
i) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
[az a)–i) pontban felsorolt rendvédelmi feladatokat ellátó szervek e törvény alkalmazásában a továbbiakban: rendvédelmi szerv] hivatásos állománya tagjainak hivatásos szolgálati jogviszonyára (a
továbbiakban: szolgálati viszony) és egyes társadalombiztosítási ellátására terjed ki.
országos főigazgató: a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, a terrorizmust
elhárító szerv, valamint az idegenrendészeti szerv főigazgatója;
E fejezet hatálya az 1. § (1) bekezdés a)–f) és h) pontja szerinti rendvédelmi szerv által rendvédelmi
igazgatási szolgálati jogviszonyban (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban:
igazgatási jogviszonyban) foglalkoztatott rendvédelmi igazgatási alkalmazottakra
(e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazott) terjed ki.
Az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény alapján az
idegenrendészeti szerv hivatásos állományában 2019. július 1. kezdőnappal a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény szerinti jogviszonyváltással létesített szolgálati viszonyt létesítők
vonatkozásában e törvény rendelkezéseit a következő eltéréssel kell alkalmazni:
a) a szolgálati viszony a 33. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően a hivatásos szolgálat
felső korhatáráig létesíthető,
b) a 33. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően a szolgálati viszony a szolgálati viszony
létesítésének feltételeként meghatározott szakképzettség hiányában is létesíthető, a szolgálati
beosztás a 128. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a rendvédelmi szerv alaptevékenységének

SZABVÁNYVÁLTOZÁSOK
Megjegyzés: az angol nyelvű szabványok csak a magyar verziójuk megjelenésekor kerülhetnek a
Zseb-törvénytárba.
A Zsebtörvénytár a tárgyhónap utáni hó szabványváltozásait is tartalmazza.
Júliusi jogszabályváltozások
Visszavont:
MSZ CEN/TR 14633:2004 Visszavont!
Hegesztés. Hegesztési helyzetek. Az érvényes nemzetközi, európai és amerikai jelölések összehasonlítása
MSZ EN 14969:2007 Angol nyelvű! Visszavont!
Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A pályaépítő vállalatok minősítési rendszere
MSZ ENV 737-6:2003 Angol nyelvű! Visszavont!
Gyógyászati gáz csőrendszerei. 6. rész: Csatlakozódugók méretei és kialakítása nyomás alatti gyógyászati gázok és vákuum vételi egységeihez
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MSZ EN ISO 9097:2018 Angol nyelvű! Visszavont!
Kishajók. Villamos működtetésű ventilátorok (ISO 9097:1991)
Új magyar szabványok:
MSZ EN 60601-2-52:2010/A1:2015
Gyógyászati villamos készülékek. 2-52. rész: Kórházi ágyak alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-52:2009/A1:2015)
MSZ EN ISO 11612:2016
Védőruházat. Hő és láng ellen védő ruházat. Minimális teljesítménykövetelmények (ISO 11612:2015)
MSZ EN IEC 60974-1:2019 EV
Ívhegesztő berendezések. 1. rész: Hegesztő-áramforrások (IEC 60974-1:2017 + AMD1:2019) EGYESÍTETT VÁLTOZAT
MSZ EN IEC 60974-1:2019
Ívhegesztő berendezések. 1. rész: Hegesztő-áramforrások (IEC 60974-1:2017)
MSZ EN 60601-2-52:2019 EV
Gyógyászati villamos készülékek. 2-52. rész: Kórházi ágyak alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-52:2009 + AMD1:2015) EGYESÍTETT VÁLTOZAT
Angol nyelvű következő havi
MSZ CEN/TS 17287:2019 Angol nyelvű!
Az elektronikus cigaretták követelményei és vizsgálati módszerei
MSZ EN 16842-4:2019 Angol nyelvű!
Gépi hajtású targoncák. Kilátás. Vizsgálati módszerek és igazolás. 4. rész: Legfeljebb 10 000 kg teherbírású, változtatható kinyúlású targoncák
MSZ EN 60601-2-52:2010 Angol nyelvű!
Gyógyászati villamos készülékek. 2-52. rész: Kórházi ágyak alapvető biztonsági és lényeges működési követelményei (IEC 60601-2-52:2009)
MSZ EN 16796-4:2019 Angol nyelvű!
Targoncák energiahatékonysága. Vizsgálati módszerek. 4. rész: Változtatható kinyúlású terepjáró
targoncák
MSZ EN ISO 18243:2019 Angol nyelvű!
Elektromos meghajtású mopedek és motorkerékpárok. Lítiumion akkumulátor-rendszerekre vonatkozó
vizsgálati előírások és biztonsági követelmények (ISO 18243:2017)
MSZ EN 60512-23-3:2001 Angol nyelvű!
Elektromechanikus alkatrészek elektronikus berendezésekhez. Alapvető vizsgálatok és mérési módszerek. 23-3. rész: 23c jelű vizsgálat. Csatlakozók és szerelvényeik árnyékolási hatékonysága (IEC
60512-23-3:2000) még 2022.01.18. érvényes
MSZ EN IEC 60512-23-3:2019 Angol nyelvű!
Csatlakozók villamos és elektronikus berendezésekhez. Vizsgálatok és mérési módszerek. 23-3. rész:
Árnyékolási és szűrési vizsgálatok. 23c jelű vizsgálat. Csatlakozók és szerelvényeik árnyékolási hatékonysága. Vezetékbetáplálásos módszer (IEC 60512-23-3:2018)
MSZ EN 12976-2:2019 Angol nyelvű!
Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és részegységeik. Előregyártott rendszerek. 2. rész:
Vizsgálati módszerek 2006 és 2017 helyett
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MSZ EN 521:2019 Angol nyelvű!
Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal üzemelő készülékek előírásai. Hordozható, gőznyomású, szénhidrogéngázzal üzemelő készülékek
MSZ EN 60974-1:2013 Angol nyelvű!
Ívhegesztő berendezések. 1. rész: Hegesztő-áramforrások (IEC 60974-1:2012) még érvényes
2021.09.28.ig
MSZ EN 13236:2019 Angol nyelvű!
Gyémánt- vagy bór-nitrid-szemcsés köszörűszerszámok biztonsági követelményei a 2016 helyett.
MSZ EN 13236:2010+A1:2016 Angol nyelvű! Visszavont!
Gyémánt- vagy bór-nitrid-szemcsés köszörűszerszámok biztonsági követelményei
MSZ EN IEC 62364:2019 Angol nyelvű!
Hidraulikus gépek. Irányelvek a Kaplan-, Francis- és Pelton-féle turbinák víz okozta koptatásának
kezeléséhez (IEC 62364:2019)
MSZ EN 62364:2014 Angol nyelvű!
Hidraulikus gépek. Útmutató a Kaplan-, Francis- és Pelton-féle turbinák víz okozta koptatásának kezeléséhez (IEC 62364:2013) helyett, ami még 2022.02.18-ig él.
MSZ EN 13611:2019 Angol nyelvű!
Gáznemű és/vagy folyékony tüzelőanyaggal működő égők és készülékek biztonsági, szabályozó- és
vezérlőberendezései. Általános követelmények a 2015 helyett.
MSZ EN 12819:2019 Angol nyelvű!
LPG-berendezések és -tartozékok. 13 m^3ˇ-nél nagyobb űrtartalmú, cseppfolyósított szénhidrogéngázt
(LPG-t) tároló nyomástartó edények ellenőrzése és újraminősítése a 2010. helyett
MSZ EN 12817:2019 Angol nyelvű!
LPG-berendezések és -tartozékok. Legfeljebb 13 m^3ˇ űrtartalmú, cseppfolyósított szénhidrogéngázt
(LPG-t) tároló nyomástartó edények ellenőrzése és újraminősítése a 2010. helyett
MSZ EN 13445-3:2014/A6:2019 Angol nyelvű!
Nem fűtött nyomástartó edények. 3. rész: Tervezés
MSZ EN 13445-3:2014/A7:2019 Angol nyelvű!
Nem fűtött nyomástartó edények. 3. rész: Tervezés
MSZ EN 13445-3:2014/A8:2019 Angol nyelvű!
Nem fűtött nyomástartó edények. 3. rész: Tervezés
MSZ EN 12285-3:2019 Angol nyelvű!
Műhelyben gyártott acéltartályok. 3. rész: Fekvő, hengeres, szimpla és dupla falú tartályok, éghető és
nem éghető, épületfűtésre és -hűtésre szánt, vizet szennyező folyadékok föld alatti tárolására a 2003
helyett
MSZ EN ISO 4126-2:2019 Angol nyelvű!
A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök. 2. rész: Hasadótárcsás biztonsági szerkezetek (ISO 4126-2:2018) a 2003 helyett
MSZ EN 1047-2:2019 Angol nyelvű!
Biztonságos értéktárolók. Tűzállósági osztályozás és vizsgálati módszerek. 2. rész: Adattároló termek
és adattároló konténerek a 2013 helyett
MSZ EN 15276-2:2019 Angol nyelvű!
Beépített tűzoltó berendezések. Sűrített aeroszollal oltó rendszerek. 2. rész: Tervezés, kivitelezés és
karbantartás
MSZ EN 15004-1:2019 Angol nyelvű!
Beépített tűzoltó berendezések. Gázzal oltó berendezések. 1. rész: Tervezés, kivitelezés és karbantartás (ISO 14520-1:2015, módosítva) a 2008 helyett

28

MSZ EN 12259-9:2019 Angol nyelvű!
Beépített tűzoltó berendezések. Sprinkler- és nyitott szórófejes, vízzel oltó berendezések részegységei. 9. rész: Elárasztószelepek
MSZ EN 54-3:2014 Angol nyelvű!
Tűzjelző berendezések. 3. rész: Riasztóegységek. Hangjelzők 2022.03.31-ig érvényes
MSZ EN 54-3:2014+A1:2019 Angol nyelvű!
Tűzjelző berendezések. 3. rész: Riasztóegységek. Hangjelzők
MSZ EN ISO 17264:2009/A1:2019 Angol nyelvű!
Intelligens közlekedési rendszerek. Automatikus jármű- és berendezésazonosítás. Illesztések. 1. módosítás (ISO 17264:2009/Amd 1:2019)

