Jogszabály- és szabványváltozások: 2019. március
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások

A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki:
61/2019. (III. 26.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 2019/50. (03.26.) Hatályos: 2019. 04.03., 2019. 04. 11

2019-04-03
Az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII.
3.) KvVM–EüM együttes rendelet] 2/B. § (1) bekezdése szerinti felmentés alkalmazásának szándékát
a felmentéssel érintett rendezvény első napja előtt legalább 20 nappal
Ha a környezetvédelmi hatóság az (5) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés alapján azt állapítja
meg, hogy a bejelentő a felmentés igénybevételére a bejelentésben szereplő feltételekkel nem jogosult, hivatalból indított eljárás keretében a rendezvény megtartását megtiltja.
(5c) Az (5b) bekezdés szerinti eljárást a környezetvédelmi hatóság automatikus döntéshozatali eljárás
keretében folytatja le.
(5d) A környezetvédelmi hatóság az (5b) bekezdés szerint megtiltott rendezvény tervezett időpontjában a helyszínen hatósági ellenőrzést tart.
Ha a nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya üzemeltetője saját honlappal rendelkezik, és zajkibocsátási határérték alóli felmentés igénybevételére irányuló bejelentést nyújt be a környezetvédelmi
hatósághoz, honlapján a felmentés igénybevételére irányuló bejelentés benyújtásának időpontjában –
a (2) bekezdés szerinti tartalommal – tájékoztatót tesz közzé, és annak elérhetőségét a zajkibocsátási
határérték alóli felmentéssel érintett időszak végéig biztosítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztató legalább az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a versenypályán megtartásra kerülő rendezvény megnevezése, jellege,
b) a zajkibocsátási határérték alóli felmentéssel érintetett napok dátuma és
c) a felmentés idején a kritikus ponton várható zajkibocsátás mértéke az alábbi sávok egyikének megadásával:
ca) 48–55 dB,
cb) 56–60 dB,
cc) 61–65 dB,
cd) 66–70 dB.
Ha a környezetvédelmi hatóság azt állapítja meg, hogy a szabadidős vagy üzemi zajforrás által okozott zaj a zajkibocsátási határértéket túllépi, akkor a zajforrás üzemeltetőjét – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – intézkedési terv benyújtására kötelezi.
(2) Ha a környezetvédelmi hatóság azt állapítja meg, hogy a nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya által okozott zaj az éves adatszolgáltatás alapján a zajkibocsátási határértéket naptári
évenként legalább 20 alkalommal túllépi, a zajforrás üzemeltetőjét környezetvédelmi felülvizsgálat
végzésére kötelezi.
Az a nemzetközi versenypálya üzemeltető, aki a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 61/2019. (III. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) hatálybalépésekor a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2/A. § (1)
bekezdés b) pontja alapján megállapított, zajkibocsátási határértéket megállapító határozattal rendelkezik, az R1. hatálybalépésétől számított 45 napig új zajkibocsátási határérték megállapítását kérheti
a környezetvédelmi hatóságtól.
(5) Ha a versenypálya üzemeltetője a (4) bekezdés szerinti kérelmet nem nyújtja be, a környezetvédelmi hatóság hivatalból indult eljárás keretében a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet
2/A. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával állapítja meg a zajkibocsátási határértéket.
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a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2/B. § (1) bekezdése szerinti felmentés

idejére vonatkozó zajterhelési határérték túllépése esetén a 3. számú melléklet 1.4 alpontja,
A 26. § (1) bekezdésének b) pontja szerint meghatározott bírság a 3. számú melléklet 1.3. pontja
alapján abban az esetben szabható ki, ha a zajforrás és a zajtól védendő helyiség azonos vagy közös
fallal rendelkező épületben található

Az (1) bekezdés szerinti zajbírságot az éves adatszolgáltatásra kötelezett üzemeltetők esetében a
környezetvédelmi hatóság egész évre egy összegben állapítja meg, egyéb esetben a zajbírság 6 havonta ismételhető.
A 28. § (3) bekezdésében felsorolt jogsértések vonatkozásában a zajbírság megállapításának módját
az 1.4.1.–1.4.3. alpont tartalmazza.
A környezeti zajforrás üzemeltetője:
a) a jogszabályban, vagy a hatósági határozatban foglalt kötelezettség – ide nem értve a b)–e) pont
szerinti kötelezettséget és a zajterhelési vagy a zajkibocsátási határérték betartására vonatkozó kötelezettséget – teljesítésnek elmulasztása esetén 100 000 Ft összegű,
b) a zaj vagy rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség vagy az adatszolgáltatással összefüggő hiánypót lás határidőre történő teljesítésének elmulasztása esetén:
ba) az éves adatszolgáltatásra kötelezett üzemeltetők vonatkozásában: 50 000 Ft/nap összegű,
bb) a ba) alponttól eltérő esetben: egyszeri 50 000 Ft összegű,
c) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM rendelet 2/A. § (2) bekezdés b) pontja vagy 2/B. § (7) bekezdés c)
pontja szerinti tilalom megszegése esetén 100 000 Ft/nap összegű,

Új jogszabály
Ebben a (2019. március) hónapban a Zsebtörvénytárhoz tartozó új jogszabály nem jelent meg.
Változások:
28/2019. (III. 1.) Korm. rendelet a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 2019/32. (03.01.) Hatályos: 2019. 03. 31.
A nemzetközi légiközlekedéshez kapcsolódó tevékenységek esetében
a) vízszintes vonatkoztatási rendszerként a Világszintű Geodéziai Rendszer 1984 (World Geodetic
System 1984 – WGS84) rendszer,
b) magassági vonatkoztatási rendszerként a Közepes Tengerszint (Mean Sea Level – MSL) alapfelület,
c) gravitációs modellként a Földi Gravitációs Modell - 1996 (Earth Gravitation Model - 1996 – EGM-96)
rendszer,
d) időbeli vonatkoztatási rendszerként a Gergely-naptár és az egyeztetett világidő (Coordinated
Universal Time – UTC) alkalmazandó.
A közlekedésért felelős miniszter, a légiközlekedési hatóság, a légi-navigációs szolgálatok,
a légiforgalmi irányító szolgálat ellátására kijelölt szervezet, a légi-navigációs és a légiközlekedés
biztonságát szolgáló egyéb földi berendezés üzembentartója, a repülőtér üzembentartója, a légiközlekedési balesetek kivizsgálását végző szervezet, a meteorológiai szolgáltatást ellátó szervezet, a közzéteendő tájékoztatással vagy adattal kapcsolatos tevékenységet ellátó szervezet és Magyarország
légiközlekedési terep és akadály adatbázisának kezelője az 1. mellékletben meghatározott adatokat
és tájékoztatásokat közvetlenül adja meg az AIS részére.
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1. melléklet a 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelethez Az AIP egyes pontjaihoz adatszolgáltatást nyújtó
gazdasági szervezetek és közigazgatási szervek, valamint az egyes szervezetek által nyújtandó tájékoztatások

29/2019. (III. 1.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 2019/32. (03.01.) Hatályos: 2019. 03. 31.

1

A repülőtéri akadálykorlátozási felületek
kijelölésével kapcsolatos eljárás.

1

A repülőtéri akadálykorlátozási felületek
kijelölésével kapcsolatos eljárás.

Annak kérdésében, hogy a tervezett tevékenység az állami célú légiközlekedés
biztonságát, így különösen a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott
légi kutató-mentő szolgálat hatáskörébe tartozó feladatok ellátását, Magyarország
légterének védelmét ellátó szolgálatok tevékenységét vagy a Magyar Honvédség,
illetve a szövetséges fegyveres erők feladatainak ellátását akadályozza-e.
Annak kérdésében, hogy a repülőtér megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség
működtetéséhez, nemzetközi repülőtér esetében a határellenőrzéshez szükséges
feltételeknek, továbbá teljesülnek-e a repülőtérre vonatkozó biztonsági
alapkövetelmények.

………………………………………………………………………………………………………………………
35/2019. (III. 5.) 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 2019/34. (03.05.) Hatályos: 2019. 03. 06.

Módosult a 2. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, valamint a kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak

iparterület
19. kialakítása
Bükön

Bük város külterület 04/47, 04/49, 04/56,
04/58, 04/46, 04/44, 04/16, 04/17, 04/19,
04/45, 04/48, 04/57, valamint a Bük város
belterület 1474/3, 1475/1, 1475/3, 1474/1,
1475/2 és 1474/2 helyrajzi számok alatt található ingatlanok, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásban hozott döntés
véglegessé válását követően kialakított földrészletek

Vas Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

58/2019. (III. 18.) 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 2019/45. (03.19.) Hatályos: 2019. 03. 19.
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
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egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 18. §-sal
egészül ki: „18. § 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 58/2019. (III. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 19. sorát a Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági
ügyekben is alkalmazni kell.
………………………………………………………………………………………………………….....
6/2019. (III. 11.) BM rendelet a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításával összefüggő, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottakat érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 2019/38. (03.11.) Hatályos: 2019. 03. 12
Többek között módosítja az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi
szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról
Megjelent: MK 2019/38. (03.11.) Módosítja: 6/2019 (03. 11.) Hatályos: 2019. 03. 12.
Az alkalmasság elbírálásának eljárási rendje tekintetében az Országgyűlési Őrség kivételével
az aa) pontban meghatározott szervek rendvédelmi igazgatási alkalmazotti (a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazotti) állományára, illetve a közalkalmazotti, kormánytisztviselői, köztisztviselői állományba pályázókra a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról
és véleményezéséről szóló jogszabály alapján végzett munkaköri alkalmassági vizsgálat vonatkozásában.
(2) A rendelet hatálya kiterjed az egészségügyi alapellátás tekintetében:
a) az Országgyűlési Őrség kivételével a rendvédelmi szervek és a belügyminiszter irányítása alatt álló
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok rendvédelmi alkalmazottaira, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok közalkalmazottaira, köztisztviselőire és kormánytisztviselőire;
b) a hivatásos, a rendvédelmi alkalmazotti, a közalkalmazotti, a köztisztviselői vagy a kormánytisztviselői állományból nyugállományba helyezettekre, valamint szolgálati járandóságra jogosultakra, az
Országgyűlési Őrség esetében a hivatásos, a rendvédelmi alkalmazotti állományból nyugállományba
helyezettekre.
AZ ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK KÖZÖS SZABÁLYAI
Általános rendelkezések
3. § (1) A szolgálati, munkaköri követelmények érvényre juttatása érdekében a személyi állomány
tagja hivatásos szolgálatra való alkalmasságát, egészségi, pszichikai és fizikai állapotát a szolgálati
viszony, illetve munkaköri alkalmasságát rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony létesítését
megelőzően és annak fennállása alatt rendszeresen vizsgálni és véleményezni kell (a továbbiakban
együtt: alkalmassági vizsgálat). A rendészeti oktatási intézményekbe jelentkezők számára előírt követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében is vizsgálni kell az alkalmasságot.
4. § (1) Alkalmassági vizsgálatot kell végezni:
a) hivatásos állományba kinevezés, visszavétel és a rendőrség különleges foglalkoztatási állományába történő felvétel előtt,
b) rendészeti oktatási intézménybe jelentkezéskor,
c) időszakosan a hivatásos szolgálati jogviszony fennállása alatt,
d) hivatásos állományba véglegesítés előtt,
e) más rendvédelmi feladatokat ellátó szervtől és a Magyar Honvédségtől áthelyezés előtt,
f) beosztás változását megelőzően,
g) állományilletékes parancsnoki beosztásba kinevezést megelőzően,
h) speciális szolgálati beosztásba helyezés előtt,
i) külföldi szolgálatra vezénylést megelőzően és azt követően,
j) rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony létesítése előtt, és fennállása alatt,
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AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS
A gyógyító-megelőző ellátás
50. § (1) Személyi állomány gyógyító-megelőző ellátása, gondozása az alapellátó orvos feladata. A
hivatásos, közalkalmazotti, kormánytisztviselői, köztisztviselői vagy rendvédelmi alkalmazotti állományból nyugállományba helyezett a gyógyító-megelőző ellátás igénybevétele céljából az alapellátó
orvoshoz fordulhat. A gyógyító-megelőző ellátás keretében a beteget a betegsége szerinti járó- és
fekvőbeteg-ellátást biztosító szakellátó helyre kell utalni, ha orvosi vizsgálata, gyógykezelése, gondozása megfelelően csak úgy biztosítható.
Többek között módosítja a 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó
rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól
Megjelent: MK 2019/38. (03.11.) Módosítja: 6/2019 (03. 11.) Hatályos: 2019. 03. 12.
A rendvédelmi szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló állományának minden szervezett tevékenységére,
………………………………………………………………………………………………………………….

57/2019. (III. 18.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm.
rendeletnek a lőfegyver tartására jogosító hatósági engedélyek visszavonásával összefüggő
módosításáról
Megjelent: MK 2019/45. (03.18.) Hatályos: 2019. 04.15.

Az engedély nem vonható vissza abban az esetben, ha az engedéllyel rendelkező az engedélybe
bejegyzett valamennyi, illetve utolsó lőfegyver elidegenítése folytán a 38. § (1) bekezdés k) pontja
alapján fennálló kötelezettsége szabályszerű teljesítését követő 120 napon belül jogszerű módon lőfegyvert szerez.
(4) Az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti engedélyből a (3) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően elidegenített lőfegyver azonosító adatait és a bejegyzés keltét a 38. § (1) bekezdés k) pontja alapján fennálló kötelezettség szabályszerű teljesítését követően haladéktalanul törölni
kell.
(5) A (3) bekezdésben biztosított határidő eredménytelen elteltét követően az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti engedélyt az (1) bekezdés a) pontja alapján haladéktalanul vissza kell
vonni.
Igazságügyi fegyverszakértői vizsgálati tevékenységet folytató, lőszergyártási engedéllyel rendelkező
szervezetnek, valamint muzeális intézménynek – feladatkörére tekintettel – „A” kategóriába tartozó
lőszer és automata lőfegyver, valamint hangtompító tartása is engedélyezhető.
A lőfegyver tartására jogosító engedély, valamint az ennek meglétét igazoló hatósági igazolvány tartalmazza
;
b) az engedélyes által jogszerűen ténylegesen tartott valamennyi lőfegyver azonosító adatait és a
bejegyzés keltét, illetve – ténylegesen tartott lőfegyver hiányában – az engedélyes által jogszerűen
tartható lőfegyvereknek a megszerzésükre való jogosultság igazolásának érdekében szükséges ismert azonosító adatait és a bejegyzés keltét;
A fegyverek tartására vonatkozó szabályok, ha lőfegyverét vagy az Ftv. 3. § (1) bekezdés d) pontja
szerinti engedélyben meghatározott gáz- és riasztófegyverét elidegenítette, az annak átvételéről kapott elismervényt vagy az elidegenítés tényét igazoló egyéb okiratot köteles – a lőfegyvertartási engedéllyel és az ennek meglétét igazoló hatósági igazolvánnyal, illetve a gáz- és riasztófegyver viselésére
jogosító engedéllyel együtt – az azt kiállító rendőri szervnek nyolc napon belül bemutatni;
……………………………………………………………………………………………………………………

6
59/2019. (III. 25.) Korm. rendelet az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezéséről és az azzal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 2019/49. (03.25.) Hatályos: 2019. 04.01.
Többek között módosítja a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
Megjelent: MK 2019/49. (03.11.) Módosítja: 59/2019 (03. 11.) Hatályos: 2019. 04. 01.
A fővárosi és megyei kormányhivatalok, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainak, valamint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek az 1. § a),
d) és h) pontjában meghatározott feladat- és hatáskörei gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi
ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben a felügyeleti szervet megillető
hatásköröket a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja.
27. § (1) A Kormány a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladat- és hatáskörének
gyakorlására, továbbá a 27. § (2) bekezdésében és a 38. §-ban meghatározott hatósági hatáskörök
gyakorlására a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki.
……………………………………………………………………………………………………………………….
60/2019. (III. 25.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet
módosításáról
Megjelent: MK 2019/49. (03.25.) Hatályos: 2019. 04.02
1. A rendelet hatálya
A fényelektromos eszközökre, amelyeket olyan rendszerben szándékoznak alkalmazni, amelyet egy
meghatározott helyen való tartós használatra terveztek, szereltek össze és üzemeltek be szakemberek közüzemi, kereskedelmi, ipari és lakossági felhasználás céljából, napfényből származó energiatermeléshez,
j) a kifejezetten kutatás és fejlesztés céljából tervezett, kizárólag vállalkozások által egymás rendelkezésére bocsátott berendezésekre és
k) az orgona hangszerekre nem terjed ki.
Értelmező rendelkezések: A kizárólag szakmai használatra szánt nem közúti mozgó gép: fedélzeti
energiaforrással rendelkező gép vagy külső energiaforrással működő, trakciós meghajtással rendelkező gép, amelynek működtetése mobilitást vagy folyamatos vagy részben folyamatos mozgást követel meg meghatározott munkavégzési helyek között, és kizárólag szakmai célra használható;

II. ÓLOM ÉS ÓLOMVEGYÜLET-TARTALOMRA VONATKOZÓ MENTESSÉGEK
4.

Típus

Maximális megengedett koncentráció
tömegszázalék

5.
Katódsugárcsövek üvegében használt ólom

nincs korlátozás

A mentesség
határideje

mentesség
ideje nincs
korlátozva

7
6.

0,2 m/m %
Fénycsövek üvegében használt ólom

7.

mentesség
ideje nincs
korlátozva

Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként vagy galvanizált
acélban a 7. melléklet 8. és 9. pontjában szereplő termékcsoportba
tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől és az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől eltérő eszközök esetében

2021. július
21-ig

7a. Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként vagy galvanizált
acélban a 7. melléklet 8. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in
vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében

2023. július
21-ig

7b. Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként vagy galvanizált
acélban a 7. melléklet 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó
ipari felügyeleti és vezérlő eszközök és a 7. melléklet 11. pontjában
szereplő termékcsoportba tartozó eszközök esetében

0,35 m/m%
2024. július
21-ig

7c. Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként
A mentesség a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő termékcsoportokra vonatkozik.
7d. Ólom a szakaszosan tűzihorganyzott acélban
A mentesség a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő termékcsoportokra vonatkozik.
8.

2021. július
21-ig

0,2 m/m%

Ólom az alumínium ötvözőelemeként
a 7. melléklet 8. és 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in
vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől
és az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől eltérő eszközök esetében

2021. július
21-ig

8a. Ólom az alumínium ötvözőelemeként
a 7. melléklet 8. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében
8b. Ólom az alumínium ötvözőelemeként
a 7. melléklet 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök és a 7. melléklet 11. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó eszközök esetében

2021. július
21-ig

2023. július
21-ig

0,4 m/m%

2024. július
21-ig

8c. Ólom az alumínium ötvözőelemeként, amely ólom, ólomtartalmú alumíniumhulladék újrahasznosításából ered
A mentesség a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő termékcsoportokra vonatkozik.

2021. július
21-ig

8d. Ólom a megmunkálásra szánt alumínium ötvözőelemeként
A mentesség a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő termékcsoportokra vonatkozik.

2021. május
18-ig

9.

Rézötvözet a 7. melléklet 1–7. és
10. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó eszközök esetében,
valamint a
7. melléklet 8. és 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől és az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől eltérő eszközök esetében

2021. július
21-ig
0,4m/m%

9a. Rézötvözet a 7. melléklet 8. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében

2023. július
21-ig

9b. Rézötvözet a 7. melléklet 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök és a 7. melléklet 11. pontjában
szereplő termékcsoportba tartozó eszközök esetében

2024. július
21-ig

0.

Magas olvadáspontú, ólomtartalmú forraszanyagok (azaz olyan ólomötvözetek, amelyek legalább 85 tömegszázalékban tartalmaznak ólmot) a
7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó
eszközök esetében – kivéve a 2. mellékletben foglalt táblázat 69. sorá-

nincs korlátozás

2021. július
21-ig

8
ban meghatározott alkalmazásokat –, valamint a 7. melléklet 8. és 9.
pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől
és az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől eltérő eszközök esetében
0a. Magas olvadáspontú, ólomtartalmú forraszanyagok (azaz olyan ólomötvözetek, amelyek legalább 85 tömegszázalékban tartalmaznak ólmot) a
7. melléklet 8. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében

2023. július
21-ig

0b. Magas olvadáspontú, ólomtartalmú forraszanyagok (azaz olyan ólomötvözetek, amelyek legalább 85 tömegszázalékban tartalmaznak ólmot) a
7. melléklet 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök és a 7. melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó eszközök esetében

2024. július
21-ig

1.

2.

A szerverekben, az adattároló rendszerekben, a tárolási és elrendezési
rendszerekben, a hálózati infrastruktúra kapcsoló, jelző és adatátviteli
berendezéseiben és a távközlési hálózatok hálózatkezelése során
használt forrasztóanyagokban lévő ólom

nincs korlátozás

Elektronikus és elektromos alkatrészek, amelyek üvegben vagy kerámiában, de nem a kondenzátorokban, például piezoelektronikus berendezésekben lévő dielektromos kerámiákban, továbbá nem üveg vagy kerámia mátrix anyagokban tartalmaznak ólmot a 7. melléklet 1–7. és 10.
pontjában szereplő termékcsoportba tartozó eszközök esetében – kivéve a 2. melléklet 76. sorában meghatározott alkalmazásokat –, valamint
a 7. melléklet 8. és 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in
vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől és az ipari felügyeleti és
vezérlő eszközöktől eltérő eszközök esetében

2a. Elektronikus és elektromos alkatrészek, amelyek üvegben vagy kerámiában, de nem a kondenzátorokban, például piezoelektronikus berendezésekben lévő dielektromos kerámiákban, továbbá nem üveg vagy kerámia mátrix anyagokban tartalmaznak ólmot a 7. melléklet 8. pontjában
szereplő termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközök esetében

2021. július
21-ig

nincs korlátozás

2b. Elektronikus és elektromos alkatrészek, amelyek üvegben vagy kerámiában, de nem a kondenzátorokban, például piezoelektronikus berendezésekben lévő dielektromos kerámiákban, továbbá nem üveg vagy kerámia mátrix anyagokban tartalmaznak ólmot a 7. melléklet 9. pontjában
szereplő termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök
és a 7. melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó eszközök esetében

9.

mentesség
ideje nincs
korlátozva

2023. július
21-ig

2024. július
21-ig

Korong- és síkmátrix alakú többrétegű kerámiakondenzátorok géppel készített átmenőfuratokba történő forrasztásához használt forrasztóanyagokban lévő ólom
a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó eszközök esetében, valamint a 7. melléklet 8. és 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in
vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől
és az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől eltérő eszközök esetében

9a. Korong- és síkmátrix alakú többrétegű kerámiakondenzátorok géppel készített átmenőfuratokba történő forrasztásához használt forrasztóanyagokban lévő ólom a 7. melléklet 8. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében
9b. Korong- és síkmátrix alakú többrétegű kerámiakondenzátorok géppel készített átmenőfuratokba történő forrasztásához használt forrasztóanyagokban lévő ólom a
7. melléklet 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti és vezérlő
eszközök és a 7. melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó eszközök
esetében

2021.
július
21-ig

nincs korlátozás

2023.
július
21-ig

2024.
július
21-ig

9

vő ólom a
7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó eszközök esetében,
valamint a 7. melléklet 8. és 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől
és az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől
eltérő eszközök esetében

2021. július 21-ig

76a.
nincs korlátozás

76b.

A kijelzővilágítási alkalmazásokban használt hullámhosszátalakító („downshifting”) félvezető-nanokristály kvantumpontokban lévő kadmium-szelenid

A cermet-alapú beállító potenciométer
egyes alkatrészeiben lévő ólom a 7. melléklet 8. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében

2023.
július
21-ig

A cermet-alapú beállító potenciométer
egyes alkatrészeiben lévő ólom a
7. melléklet 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök és a 7. melléklet 11. pontjában
szereplő termékcsoportba tartozó eszközök esetében

2024.
július
21-

a kijelzőfelület egy négyzetmilliméterére eső kadmiummennyiség < 0,2
µg

2019. augusztus 7-ig

……………………………………………………………………………………………………………………
61/2019. (III. 26.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 2019/50. (03.26.) Hatályos: 2019. 04.03., 2019. 04. 11., 2020. 01. 01.
Lásd a kiemeltekben


2020-01
.4.1.2. A folyamatos méréssel vizsgált zajforrások napi zajbírságát az alábbi összefüggéssel
kell meghatározni:

B = 240 000 TÜK CB (1.6. összefüggés)

ahol

– B: az üzemi vagy szabadidős zajforrás napi zajbírsága (Ft/nap),

– TÜK: az 1.4.1.3. alpont szerint megállapított legnagyobb túllépés mértékszáma az adott ÜK
napon dB-ben,

– CB: az 1.3. összefüggés szerinti módosító tényező (Ft/dB).

1.4.1.3. A legnagyobb túllépés mértékszámát az alábbi összefüggéssel kell meghatározni:

TÜK = LAM – HÉ (1.7. összefüggés)

ahol

– LAM: a kritikus ponton mért megítélési szint, dB-ben kifejezve,

– HÉ: a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2/A. §-a alapján meghatározott
határérték.
……………..…………………………………………………………………………………………………
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8/2019. (III. 26.) AM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVMEüM együttes rendelet módosításáról
Megjelent: MK 2019/50. (03.26.) Hatályos: 2019. 04. 03.
Többek között módosítja a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
Megjelent: MK 2019/50. (03.26.) Módosítja: 8/2019. (III. 26.) AM rendelet Hatályos: 2019. 04. 03.


2019-04-03

a felmentés idején a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerinti kritikus ponton várható zajkibocsátás mértékét az alábbi sávok egyikének megadásával:

ea) 48–55 dB,

eb) 56–60 dB,

ec) 61–65 dB,

ed) 66–70 dB,
5

f) az e) pont ed) alpontjának alkalmazása esetén az üzemeltető nyilatkozatát arról, hogy a
felmentés ideje alatt megtartásra kerülő eseti rendezvény a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes
rendelet szerinti nemzetközi versenynek minősül.
Annak a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályáknak az üzemeltetője, aki a zajkibocsátási
határérték megállapítását a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontja alapján kéri és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2/B. § (1) bekezdése szerinti menetességet igénybe veszi, a felmentéssel érintett napokon eseti zajmérést végez.

A vizsgálati eredményeket az üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékével vagy a
27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2/B. § (1) bekezdése szerinti felmentés alkalmazása
esetén a felmentés idejére vonatkozó zajterhelési határértékkel kell összehasonlítani.


2020-01-01
Az éves adatszolgáltatás tartalma
Az adott napon megtartott rendezvény, vagy esemény megnevezése, jellege, versenynapok esetén
annak megjelölésével, hogy a rendezvény a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet szerinti
nemzetközi versenynek minősül-e,
a versenynapokon tartott rendezvények esetén annak megjelölése, hogy a rendezvény a 27/2008.
(XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet szerinti nemzetközi versenynek minősül-e,
3.7.6.29 a felmentéssel nem érintett napokon annak megjelölése, hogy az üzemeltető az adott nap
zajkibocsátásának megítélést mely zajkibocsátási határérték alapján kéri,
3.7.7.30 a jogszerűen igénybe vett felmentési napok dátuma.

Többek között a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításáról
Megjelent: MK 2019/50. (03.26.) Módosítja: 8/2019. (III. 26.) AM rendelet Hatályos: 2019. 04. 03.
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A ritkán előforduló, rövid idejű rezgésjelenség: olyan, rendszeresen üzemelő rezgésforrástól származó
rezgés, amely naponta legfeljebb 3 alkalommal, illetve hetente legfeljebb 15 alkalommal fordul elő, és
minden alkalommal két percnél rövidebb ideig tart,
f) nemzetközi verseny: olyan autós verseny, amelyet a Nemzetközi Automobil Szövetség (Fédération
Internationale de l'Automobile) a nemzetközi versenynaptárba felvett vagy regisztrált és magyarországi megrendezéséhez az autósport országos szakági szövetsége is hozzájárult, vagy olyan motorverseny, amelyet a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség (Fédération Internationale de Motocyclisme)
vagy annak európai tagszervezete (Fédération Internationale de Motocyclisme Europe) a versenynaptárába felvett vagy regisztrált, és amelyek magyarországi megrendezéséhez a motorsport országos
sportági szakszövetsége is hozzájárult.

A környezetvédelmi hatóság a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályákon megtartott eseti
rendezvény zajkibocsátási határértékét az üzemeltető kérelmének megfelelően
a) az 1. melléklet 1. pontja szerinti vagy
b) az 1. melléklet 2.1. pontja szerinti
zajterhelési határértékből kiindulva állapítja meg.
(2) Az 1. melléklet 2.1. pontjának alkalmazása esetén:
a) a határértékek megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra,
b) a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályán – a versenypályához tartozó építmények üzemeltetését szolgáló épületgépészeti berendezéseken és a zárt építményben elhelyezett zajforrásokon
kívül – tilos környezeti zajforrást üzemeltetni:
ba) nappali időszakon kívül,
bb) az 1. melléklet 2.1.1. pontjában foglalt táblázat B) oszlopa alapján megállapított zajkibocsátási
határérték alkalmazása esetén 9:00 óra előtt és 18:00 óra után, és
bc) az 1. melléklet 2.1.1. pontjában foglalt táblázat C) oszlopa alapján megállapított zajkibocsátási
határérték alkalmazása esetén napi tíz óránál hosszabb időtartamban.
(3) Az 1. melléklet 2.1.1. pontjának töredékévekre való alkalmazása esetén az 1. melléklet 2.1.1. pontjában szereplő táblázat B) és C) oszlopa szerinti határértékkel érintett napokat az év fennmaradó napjaira egyenlő arányban kell megosztani. Páratlan számú nap esetén a B) oszlop szerinti határértékkel
érintett napok számát kell eggyel növelni.
(4) A nemzetközi licenccel rendelkező versenypályára az 1. melléklet 1. pontja alapján megállapított
zajkibocsátási határértéket a környezetvédelmi hatóság akkor is alkalmazza, ha:
a) a nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya üzemeltetője a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés b) pontjának
megfelelő bejelentést határidőn túl nyújtja be,
b) a környezetvédelmi hatóság a felmentéssel érintett eseti rendezvényt nem tiltotta meg, de az eseti
rendezvény olyan mértékű zajkibocsátást okozott, amely az adott évben megtartott korábbi eseti rendezvények zajkibocsátása miatt már nem volt jogszerű,
c) a versenypályán megtartott felmentéssel érintett eseti rendezvény nem minősült nemzetközi versenynek és a megítélési szintben kifejezett zajkibocsátása a kritikus ponton meghaladta a 65 dB értéket, vagy
d) a versenypályán megtartott eseti rendezvény megítélési szintben kifejezett zajkibocsátása a kritikus
ponton meghaladta a 70 dB értéket.
(5) Ha a környezetvédelmi hatóság az 1. melléklet 2.1. pontja alapján állapít meg zajkibocsátási határértéket, a nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya adott napra vonatkozó zajkibocsátását – a
(6)–(8) bekezdésben és a 2/B. § (6) bekezdésében foglalt kivételekkel – az 1. melléklet 2.1.1. pontjában foglalt táblázat C) oszlopa alapján megállapított zajkibocsátási határérték alkalmazásával ítéli
meg.
(6) Ha a környezetvédelmi hatóság az 1. melléklet 2.1. pontja alapján állapít meg zajkibocsátási határértéket, a nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya zajkibocsátását az adott nap vonatkozásában az 1. melléklet 2.1.1. pontjában foglalt táblázat B) oszlopa alapján megállapított zajkibocsátási
határérték alkalmazásával ítéli meg, ha
a) a nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya üzemeltetője a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bejelentést elmulasztja, vagy határidőn túl teljesíti, és a versenypálya megítélési szintben
kifejezett zajkibocsátása a kritikus ponton meghaladja az 1. melléklet 2.1.1. pontjába foglalt táblázat
C) oszlopa alapján megállapítható zajkibocsátási határértéket,
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b) a nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya üzemeltetője az éves adatszolgáltatásában az
adott nap vonatkozásában ezt kéri,
c) a nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya üzemeltetőjének éves adatszolgáltatása alapján a
környezetvédelmi hatóság azt állapítja meg, hogy az 1. melléklet 2.1.1. pontjában foglalt táblázat C)
oszlopa alapján megállapítható zajkibocsátási határértéket az üzemeltető az adott évben már 185
alkalommal – töredékévre vonatkozó zajkibocsátási határérték esetén a (3) bekezdés szerint megállapított alkalommal – igénybe vette,
d) a tervezett rendezvényt a környezetvédelmi hatóság tiltó határozata ellenére megtartja, vagy
e) a (4) bekezdés b)–d) pontja szerinti jogsértés valósul meg.
(7) Ha a nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya üzemeltetője az éves adatszolgáltatásában
nem kéri az 1. melléklet 2.1.3. pontja szerinti követelmény teljesítéséhez elegendő számú napra az 1.
melléklet 2.1.1. pontjában foglalt táblázat B) oszlopa alapján megállapított zajkibocsátási határérték
alkalmazását, a követelmény teljesítéséhez hiányzó napok dátumáról a környezetvédelmi hatóság
dönt.
(8) A (7) bekezdés szerinti döntése során a környezetvédelmi hatóság azokra a napokra alkalmazza
az 1. melléklet 2.1.1. pontjában foglalt táblázat B) oszlopa alapján megállapított zajkibocsátási határértéket, amelyeken a határérték teljesült, vagy ennek hiányában a túllépés a legkisebb mértékű volt.
2/B. §7 (1) A nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya üzemeltetője a versenypályán megtartott
eseti rendezvények kapcsán egy naptári évben legfeljebb az 1. melléklet 2.2. pontjában megjelölt
időtartamra felmentést kap:
a) az 1. melléklet 1. pontja alapján megállapított zajkibocsátási határérték betartása, vagy
b) az 1. melléklet 2.1. pontja alapján megállapított zajkibocsátási határértékek betartása és a 2/A. §
(2) bekezdés bb) és bc) alpontja szerinti időbeli korlátozás
alól.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felmentést az üzemeltető nem veheti igénybe, ha a zajtól védendő területek között a különleges területek közül egészségügyi terület is van.
(3) A 65 dB-nél magasabb zajkibocsátású eseti rendezvényekre csak abban az esetben vehető
igénybe zajkibocsátási határérték alóli felmentés, ha az nemzetközi verseny megtartására irányul.
(4) A felmentés céljából igénybe vehető napok összes számán belül a felmentés időtartama évente
egy alkalommal egybefüggően legfeljebb 5 nap, a további felmentések esetében alkalmanként egybefüggően legfeljebb 4 nap lehet.
(5) A versenypálya üzemeltetőjének választása szerint az (1) bekezdés szerinti felmentéssel érintett
eseti rendezvény kezdőnapja előtt vagy a felmentéssel érintett eseti rendezvény előtt és után megosztva:
a) az egybefüggően ötnapos felmentés esetében tíz napon,
b) az a) ponttól eltérő esetben a felmentéssel érintett napok számával egyenlő számú napon
a versenypálya zajkibocsátása nem haladhatja meg a környezetvédelmi hatóság által a 2/A. § alapján
megállapított zajkibocsátási határértéket.
(6) Az (1) bekezdés szerinti felmentés ideje alatt a versenypályán jogszerűen megtartott eseti rendezvényre az 1. melléklet 2.2. pontja szerinti zajterhelési határértéket kell alkalmazni.
(7) Az 1. melléklet 2.2. pontjának alkalmazása esetén:
a) nappali időszakon a 8:00 és 22:00 közötti időszakot kell érteni,
b) a határértékek megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra,
c) a nappali időszakon kívül – a versenypályához tartozó építmények üzemeltetését szolgáló épületgépészeti berendezéseken és a zárt építményben elhelyezett zajforrásokon kívül – tilos a versenypályán környezeti zajforrást üzemeltetni.
(8) Az adott naptári évben az (1) bekezdés szerinti felmentéssel érintett napok számával egyenlő
számú napon a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályán – a versenypályához tartozó építmények üzemeltetését szolgáló épületgépészeti berendezéseken és a zárt építményben elhelyezett zajforrásokon kívül – nem üzemeltethető környezeti zajforrás.

Arra a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályára, amelyre a környezetvédelmi hatóság a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet módosításáról szóló 8/2019.
(III. 26.) AM rendelet hatálybalépését megelőzően állapított meg zajkibocsátási határértéket, a 2/A. §
(4) bekezdés alkalmazása esetén a zajkibocsátási határértéket megállapító határozatban szereplő
zajkibocsátási határértéket kell figyelembe venni.
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1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez
Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő
területeken
1. Az üzemi és szabadidős zajforrások zajterhelési határértékei a 2. § (3)–(4) bekezdésében és
a 2. pontban foglalt kivételekkel
A

B

C

zajtól védendő terület

Határérték (LTH) az
LAM megítélési szintre (dB)
nappal 06–22 óra

Határérték (LTH) az
LAM megítélési szintre (dB)
éjjel 22–06 óra

45

35

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
3 beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület

50

40

4 Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület

55

45

5 Gazdasági terület

60

50

1

2

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi
területek

1.2. Az LAM megítélési szintet a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben a zajforrás mérésére meghatározott módszerben megadottak szerint kell értelmezni.
2. A nemzetközi licenccel rendelkező versenypályán megtartott eseti rendezvényektől származó zaj
terhelési határértékei
2.1. A zajkibocsátási határérték alóli felmentéssel nem érintett napokra vonatkozó zajterhelési határérték
2.1.1. A nemzetközi licenccel rendelkező versenypályákon megtartott eseti rendezvényektől származó zaj terhelési határértékei a 2/B. § (1) bekezdése szerinti felmentéssel nem érintett napokon
A

B

C

D

1

Zajtól védendő terület

Határérték
a naptári év 180, szökőévben 181 napjára
(LTH) az LAMmegítélési
szintre nappal
(08–20 óra) (dB)

Határérték
a naptári év 185
napjára (LTH) az
LAMmegítélési szintre
nappal
(08–20 óra) (dB)

Határérték
az év valamennyi
napjára éjjelre (LTH)
az LAM megítélési
szintre éjjel
(20–08 óra) (dB)

2

Különleges területek közül az egészségügyi területek

45

45

35

3 Üdülőterület

45

48

35

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű),
4 különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület

50

55

35

55

60

35

60

60

35

5

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület

6 Gazdasági terület

2.1.2. Az LAM megítélési szintet a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben a zajforrás mérésére meghatározott módszerben megadottak szerint kell értelmezni.
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2.1.3. A 2.1.1. pontban foglalt táblázat B) oszlopa szerinti határértéket – a zajkibocsátási határértéket előíró határozat véglegessé válásának időpontját követő első naptári negyedévtől – minden naptári negyedévben összesen legalább 15 napon alkalmazni kell.
2.2. A zajkibocsátási határérték alóli felmentéssel érintett napokra vonatkozó zajterhelési határérték
2.2.1. A nemzetközi licenccel rendelkező versenypályákon megtartott eseti rendezvényektől származó zaj terhelési határértékei a 2/B. § (1) bekezdése szerinti felmentéssel érintett napokon, a felmentéssel érintett napok maximális száma és a határérték mellett betartandó korlátozások
A

1

2

B

Zajtól védendő terület

C

D

A felmentéssel
Határérték (LTH)
érintett napok
az LAMmegítélési
maximális száma
szintre nappal
egy naptári év(08–22 óra) (dB)
ben

Üdülőterület

40

Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), külön3
leges területek közül az
oktatási létesítmények
területe, a temetők, a zöldterület

40

A határérték mellett betartandó korlátozások

60 dB

A felmentéssel érintett napok maximális
számán belül egy naptári évben azoknak
a napoknak a száma, ahol a környezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet szerinti kritikus
ponton (a továbbiakban: kritikus pont) a
zajterhelés meghaladja az 55 dB értéket,
legfeljebb 10 nap lehet.

70 dB

a) A felmentéssel érintett napok maximális számán belül egy naptári évben azoknak a napoknak a száma, ahol a kritikus
ponton a zajterhelés meghaladja a 60 dB
értéket, legfeljebb 30 nap lehet.
b) Az a) pont szerinti 30 napon belül
azoknak a napoknak a száma, ahol a
kritikus ponton a zajterhelés meghaladja
a 65 dB értéket, legfeljebb 10 nap lehet.

Lakóterület (nagyvárosias
4 beépítésű), a vegyes terület

30

70 dB

A felmentéssel érintett napok maximális
számán belül egy naptári évben azoknak
a napoknak a száma, ahol a kritikus ponton a zajterhelés meghaladja a 65 dB
értéket, legfeljebb 10 nap lehet.

5

10

70 dB

nincs

Gazdasági terület

2.2.2. A 2.2.1. pont szerinti LAM megítélési szintet a zajkibocsátási határérték megállapításának,
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben a zajforrás
mérésére meghatározott módszerben megadottak szerint kell értelmezni.
Többek között módosítja a 49/2004. (VIII. 31.) BM rendeletet a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek
hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről
Megjelent: MK 2019/50. (03.26.) Módosítja: 8/2019. (III. 26.) AM rendelet Hatályos: 2019. 04. 15.
3. A helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A

1.

2.

besorolási kategória
szakirányító 2

B

C

D

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves
kor alatti állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó
alkalmassági kategóriába
sorolás

III.

III., IV.

parancsnok

15

3.

szakirányító 2

ügyvezető igazgató
(gazdasági társaságok)

III.

III., IV.

4.

főosztályvezetőhelyettes 1

parancsnok-helyettes

III.

III., IV.

5.

főosztályvezetőhelyettes 1

ügyvezető igazgatóhelyettes (gazdasági
társaságok)

III.

III., IV.

6.

főosztályvezetőhelyettes 1

gazdasági vezető

III.

III., IV.

7.

főosztályvezetőhelyettes 1

gazdasági vezető
(gazdasági társaságok)

III.

III., IV.

8.

osztályvezető 2

osztályvezető

III.

III., IV.

9.

osztályvezető 2

osztályvezető (gazdasági társaságok)

III.

III., IV.

10. osztályvezető 2

biztonsági vezető
(gazdasági társaságok)

III.

III., IV.

……………………………………………………………………………………………………………………
9/2019. (III. 28.) BM rendelet a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságoknál rendszeresített
szolgálati beosztások átsorolásáról, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények
kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM
rendelet módosításáról
Megjelent: MK 2019/52. (03.28.) Hatályos: 2019. 04. 01.
Többek között módosítja az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendeletet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról
Megjelent: MK 2019/52. (03.28.) Módosítja: 9/2019. (III. 28.) BM rendelet Hatályos: 2019. 04. 01.

. A helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A

1.

besorolási kategória

B

C

D

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves
kor alatti állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó
alkalmassági kategóriába
sorolás

2.

szakirányító 2

parancsnok

III.

III., IV.

3.

szakirányító 2

ügyvezető igazgató
(gazdasági társaságok)

III.

III., IV.

4.

főosztályvezetőhelyettes 1

parancsnok-helyettes

III.

III., IV.

5.

főosztályvezetőhelyettes 1

ügyvezető igazgatóhelyettes (gazdasági
társaságok)

III.

III., IV.
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6.

főosztályvezetőhelyettes 1

gazdasági vezető

III.

III., IV.

7.

főosztályvezetőhelyettes 1

gazdasági vezető
(gazdasági társaságok)

III.

III., IV.

8.

osztályvezető 2

osztályvezető

III.

III., IV.

9.

osztályvezető 2

osztályvezető (gazdasági társaságok)

III.

III., IV.

10. osztályvezető 2

biztonsági vezető
(gazdasági társaságok)

III.

III., IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A

B

C

D

1.

besorolási
kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a
40 éves kor alatti állományban
lévőkre vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban
lévőkre vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás

2.

D

osztályvezetőhelyettes

III.

III., IV.

D

osztályvezetőhelyettes
(gazdasági társaságok)

III.

III., IV.

2a.

……………………………………………………………………………………………………………………

1/2019. (III. 28.) PM rendelet a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggésben a
pénzügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 2019/52. (03.28.) Hatályos: 2019. 03. 29.

Többek között módosítja az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
Megjelent: MK 2019/52. (03.28.) Módosítja: 1/2019. (III. 28.) PM rendelet Hatályos: 2019. 03. 29.
A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója
13. Foglalkoztatás jellege:
A kódnégyzetekbe a sérült munkavállaló foglalkoztatási jogviszonyának jellegét kifejező kódszámot
kell beírni.
04

Politikai szolgálati vagy biztosi jogviszony

27

a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony

17
Emlékeztető:
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
Hatályos: 2019.03.15.-től
Építésjogi követelmények
A tilalom nem terjed ki: a honvédelmi és katonai célú területre,
Az építésügyi hatóság határozata honvédelmi okból akkor nyilvánítható azonnal végrehajthatónak, ha
az honvédelmi és katonai célú területen megvalósuló, és a külön jogszabály szerinti honvédelmi és
katonai célú építmény építésügyi hatósági engedélyezésére irányul.
Azon épületeknél, amelyek használatát az építésügyi hatóság e rendelkezés hatálybalépése498 előtt
engedélyezte vagy tudomásul vette, e törvény erejénél fogva
a) a helyi építési szabályzatnak – a fővárosban a 14/A. § (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti településrendezési eszközöknek – a tetőtér-beépítést tiltó előírását nem kell alkalmazni,
b) a helyi építési szabályzatban – a fővárosban a 14/A. § (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti településrendezési eszközökben – meghatározott szintterületi értékbe a tetőtér-beépítés nem számít bele,
c) a tetőtér-beépítéshez kapcsolódó, a tűzvédelmi előírások teljesítését szolgáló építmények és a
felvonó az építési telek beépítettségének megengedett legnagyobb mértékébe és a zöldfelület megengedett legkisebb mértékébe nem számít bele,
d) a tetőtér-beépítésből eredő többlet gépjármű elhelyezése a tetőtér-beépítéssel érintett épület telekhatárától mért legfeljebb 1000 m-en belül más telken, parkolóban, parkolóházban vagy a közterület
közlekedésre szánt területe egy részének felhasználásával is biztosítható, továbbá a helyi önkormányzat parkolást szabályozó rendelete a parkolóhely pénzbeli megváltásának lehetőségét nem tiltja.
e) a terület-felhasználási egységre vagy építési övezetre a helyi építési szabályzatban – a fővárosban
a 14/A. § (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti településrendezési eszközökben – megállapított maximális lakásszámba a tetőtér-beépítéssel létrejött lakás nem számít bele, és
f) a tetőtér-beépítésekre és az épület belső udvarának lefedésére vonatkozóan e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet további előírásokat állapíthat meg, amelyeknél szigorúbb követelményeket a helyi építési szabályzat – a fővárosban a kerületi építési szabályzat – nem állapíthat
meg.
……………………………………………………………………………………………………………………….
2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
Megjelent: MK 2019/8. (01.22.) Módosítja: 2/2019. (I. 22.) Korm. r. Hatályos: 2019. 03. 01.
6. Szolgálati viszony létesítése áthelyezéssel
34. § (1)29 Ha a szolgálati viszony létesítése kormányzati szolgálati jogviszonyból vagy a Magyar Honvédség hivatásos katonai állományából áthelyezéssel történik, próbaidő kikötésére nem kerül sor.
Ha a rendvédelmi szervnél megüresedő szolgálati beosztást a rendvédelmi szerv állományából az e
törvény szerinti előmenetel alapján nem lehet betölteni, előnyben kell részesíteni a rendvédelmi szerv
vagy más rendvédelmi szerv hivatásos állományából, a Magyar Honvédség hivatásos katonai állományából, továbbá a kormányzati szolgálati, közszolgálati jogviszonyból tartalékállományba kerülteket.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti célfeladat végrehajtásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben és végrehajtására kiadott rendeletben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal
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a rendvédelmi szerv hivatásos állományának tagja is részt vehet és a kormánytisztviselőkkel azonos
feltételek szerint a célfeladat eredményes végrehajtásáért céljuttatásra jogosult.
Nem szűnik meg az egészségkárosodási ellátásra való jogosultsága annak a rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosultnak, aki a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 1.
§-ában vagy 2. §-ában, vagy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 2. §-ában
felsorolt szervnél létesít foglalkoztatási jogviszonyt. Ebben az esetben a rendvédelmi egészségkárosodási járadék helyett részére a 82/G. § (4) bekezdésében meghatározott mértékű rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést kell megállapítani. A rendvédelmi egészségkárosodási
keresetkiegészítést a rendvédelmi szerv folyósítja ezt követően is. Az egészségkárosodási ellátás
mértékének megállapításához szükséges, az érintett illetményére vagy munkabérére vonatkozó adatokról az országos parancsnokot kérelmére a foglalkoztató szerv vezetője tájékoztatja. Az illetmény
vagy munkabér mértékének megváltozásáról az egészségkárosodási ellátásra jogosult köteles tájékoztatni az országos parancsnokot.
Azokat a munkaköröket, amelyeknél az igazgatási jogviszony létesítésének feltétele az e törvényben
meghatározottak szerint kifogástalan életvitel ellenőrzéshez történő hozzájárulás,
d) a kirendelés részletes szabályait,
e) a technikai ellenőrzés alkalmazásának feltételeit, az alkalmazható eszközök körét és a technikai
ellenőrzés alkalmazására vonatkozó eljárási szabályokat,
f) az egészségi alkalmassági követelményeket, az egészségi alkalmassági követelmények felmérésének szabályait, az alkalmassági vizsgálatok fajtáit, a felmérést végző szervezetek kijelölését, az alkalmassági vizsgálatok eljárási rendjét, az egészségi alkalmassági követelményeknek való meg nem
feleléssel kapcsolatos eljárást,
g) a teljesítményértékelés részletes szabályait,
h) a továbbképzés részletes szabályait,
i) a munkavégzés helyétől, idejétől és körülményeitől függő egyéb pótlékok folyósításának feltételeit,
j) a rendvédelmi igazgatási alkalmazott részére adható szociális, jóléti és kulturális kedvezmények
fajtáit és mértékét, valamint a rendvédelmi igazgatási alkalmazott kiemelkedő munkavégzéséért vagy
a feladatok hosszabb időn át történő eredményes végzéséért adható elismeréseket,
k) a fegyelmi eljárás részletszabályait
………………………………………………………………………………………………………………………
1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
Hatályos: 2019.03.15 –től
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.
……………………………………………………………………………………………………………………..
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
Hatályos: 2019.03.01.
E törvény biztosítja a munkavédelemmel kapcsolatos érdekegyeztetést, valamint a munkavállalók
munkavédelmi érdekvédelmét, meghatározva a munkavédelmi képviselők jogait és kötelezettségeit,
nem érintve a munkavállalói érdekképviseleteknek más jogszabályban:
így különösen a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.),
a közszolgálati tisztviselőkről, a kormányzati igazgatásról, illetve
a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekben szabályozott, munkavédelemmel kapcsolatos jogait.
Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban
– ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést
–, a közfoglalkoztatási, a kormányzati szolgálati, a politikai szolgálati, a biztosi, a közszolgálati, a
közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, a bíró szolgálati vi-
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szonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban,
- szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban,
- szociális szövetkezetben tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés keretében,
- iskolaszövetkezetben és közérdekű nyugdíjas szövetkezetben
- külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes közreműködés keretében,
- a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése
során, továbbá a tanulószerződés alapján,
- a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során,
- az elítéltként vagy egyéb jogcímen fogvatartottként végzett munka,
- a szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka, valamint
- a büntetőügyben kiszabott közérdekű munka,
- a honvédségi szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő területen
- honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyen, illetve ideiglenes építési munkahelyen, a
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint azon gazdasági társaságoknál történő munkavégzés, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelős miniszter, a rendvédelmi szerveknél, az Országgyűlési Őrségnél,
- az önkormányzati tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint a közérdekű
önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenység és a munkáltató által
szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.
Rendeletben határozza meg a honvédségi szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter által
vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített
munkahelyen, illetve ideiglenes munkahelyen, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint
azon gazdasági társaságoknál, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelős miniszter, a munkavégzésre irányuló jogviszony,
a közalkalmazotti jogviszony, a kormányzati szolgálati jogviszony, a politikai szolgálati jogviszony, a
biztosi jogviszony, a közszolgálati jogviszony, valamint a szolgálati viszony keretében kifejtett munkatevékenységre vonatkozó, e törvényben meghatározottaktól eltérő munkavédelmi követelményeket,
az eljárási szabályokat, a tevékenységek veszélyességi osztályba sorolását, továbbá a hatósági ellenőrzési irányelv kiadása és a hatósági tevékenység tapasztalatairól való beszámolás rendjét, a munkavédelmi érdekképviseletre, érdekegyeztetésre, valamint a balesetek, a foglalkozási megbetegedések és a fokozott expozíciós esetek bejelentésére, kivizsgálására és minősítésére vonatkozó szabályokat.
……………………………………………………………………………………………………………………….
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Hatályos: 2019.03.01 - 2019.05.31
69. A határidő és a határnap
A szabálysértési hatósághoz vagy a bírósághoz intézett beadvány előterjesztésének és az előttük
teljesíthető cselekménynek a határideje a hivatali munkaidő végével jár le. Nem számít a határidő
elmulasztásának, ha a beadványt a határidő utolsó napján postára adták. E bekezdés alkalmazásában hatósági hivatali munkaidő a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényen alapuló általános munkarend szerinti munkaidő.
A helyszíni bírságot kiszabó személy a közigazgatási szerv alkalmazottja vagy önkormányzati köztisztviselő.

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek
képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Módosítja: 1/2019. (I. 7.) ITM r. Hatályos: 2019. 03. 15.
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A szakoktatók képzését a Kkt. 18. § (1) bekezdése alapján a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi. A szakoktatói képesítés megszerzéséhez szükséges tantervek
oktatási témaköreit és a képzési engedély megszerzéséhez szükséges feltételeket a 11. melléklet
tartalmazza.
A közúti járművezető vizsgabiztosok képzését a Kkt. 18. § (1) bekezdése alapján a KTI végzi. A képesítés megszerzéséhez szükséges ismereteket, a képzésre, továbbképzésre vonatkozó rendelkezéseket a 17. melléklet tartalmazza.
A közúti járművezető vizsgabiztosok továbbképzését a Kkt. 18. § (1) bekezdése alapján a KTI végzi.
Amennyiben a vizsgakötelezettségét a vizsgabiztos sikeresen teljesítette,
a közlekedési hatóság újabb érvényességi idejű vizsgabiztosi igazolványt ad ki.
Az iskolavezetők képzését a Kkt. 18. § (1) bekezdése alapján a KTI végzi. A képesítés megszerzéséhez szükséges ismereteket a 11. melléklet tartalmazza.

A ZSEBTÖRVÉNYTÁRAT ÉRINTŐ MSZ VÁLTOZÁSOK - 2019. március
SZABVÁNYVÁLTOZÁSOK
Munkavédelem

MSZ EN 1459-1:2018
Terepjáró targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 1. rész: Változtatható kinyúlású
targoncák
MSZ EN ISO 50001:2019
Energiagazdálkodási irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval (ISO
50001:2018)
Tűzvédelem

MSZ EN ISO 13943:2017
Tűzbiztonság. Szakszótár (ISO 13943:2017)

Tájékoztatás a 2019. áprilisi szabványváltozásokról

MSZ EN IEC 63000:2019 Angol nyelvű!
Elektromos és elektronikus termékek értékelésének műszaki dokumentációja a veszélyes anyagok korlátozására vonatkozóan (IEC 63000:2016)
2013 évi még érvényes 2023.12.07-ig
MSZ EN IEC 61340-6-1:2019 Angol nyelvű!
Elektrosztatika. 6-1. rész: Az elektrosztatika felügyelete az egészségügyben. Létesítmények
általános követelményei (IEC 61340-6-1:2018)
MSZ EN 16966:2019 Angol nyelvű!
Munkahelyi expozíció. Nanoobjektumok és azok aggregátumainak és agglomerátumainak inhalációval való expozíciómérése. Alkalmazandó mérőszámok, mint például a számkoncentráció, a
felületi koncentráció és a tömegkoncentráció
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MSZ EN 17058:2019 Angol nyelvű!
Munkahelyi expozíció. Nanoobjektumok és azok aggregátumainak és agglomerátumainak inhalációval való expozícióértékelése
MSZ EN ISO 4869-1:2019 Angol nyelvű!
Akusztika. Hallásvédők. 1. rész: Szubjektív módszer a hangcsillapítás mérésére (ISO 48691:2018) az 1994. és 1998 helyett
MSZ EN ISO 4869-2:2019 Angol nyelvű!
Akusztika. Hallásvédők. 2. rész: A hallásvédők viselése mellett kialakuló effektív Ahangnyomásszint becslése (ISO 4869-2:2018) az 1994. és 1998 helyett.
MSZ EN ISO 4869-3:2007 Angol nyelvű!
Akusztika. Hallásvédők. 3. rész: Fültok típusú hallásvédők beiktatási csillapításának mérése
akusztikai vizsgálókészülékkel (ISO 4869-3:2007)
MSZ EN 560:2019 Angol nyelvű!
Gázhegesztő eszközök. Hegesztéshez, vágáshoz és rokon eljárásokhoz használt tömlőcsatlakozások
MSZ EN ISO 17279-1:2019 Angol nyelvű!
Hegesztés. A 2. generációs nagy hőmérsékletű szupravezetők mikrocsatlakozása.
1. rész: A technológia általános követelményei (ISO 17279-1:2018)
MSZ EN ISO 17279-2:2019 Angol nyelvű!
Hegesztés. A 2. generációs nagy hőmérsékletű szupravezetők mikrocsatlakozása.
2. rész: A hegesztést és a vizsgálatot végző személyzet minősítése (ISO 17279-2:2018)
MSZ EN 1011-6:2019 Angol nyelvű!
Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 6. rész: Lézersugaras hegesztés
MSZ EN 1011-3:2019 Angol nyelvű!
Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 3. rész: Korrózióálló acélok ívhegesztése
MSZ EN ISO 3690:2019 Angol nyelvű!
Hegesztés és rokon eljárások. Ívhegesztéssel készített varrat hidrogéntartalmának meghatározása (ISO
3690:2018)
MSZ CLC/TR 60079-32-1:2019 Angol nyelvű!
Robbanóképes közegek. 32-1. rész: Elektrosztatikai veszélyek, útmutató (IEC/TS 60079-321:2013, IEC/TS 60079-32-1:2013/A1:2017)
MSZ EN 1335-2:2019 Angol nyelvű!
Irodabútorok. Irodai munkaszék. 2. rész: Biztonsági követelmények
MSZ EN 17114:2019 Angol nyelvű!
A kulturális örökség megőrzése. Porózus szervetlen anyagok felületvédelme. Víztaszító termékek
műszaki és kémiai adatlapjai
MSZ EN 15288-2:2019 Angol nyelvű
Közhasználatú fürdők. 2. rész: Az üzemeltetés biztonsági követelményei
MSZ EN 17164:2019 Angol nyelvű!
Közhasználatú fürdők medencéiben lévő mászófalak/edzőfalak. Biztonsági és üzemeltetési követelmények
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MSZ EN 913:2019 Angol nyelvű!
Tornaszerek. Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ EN 959:2019 Angol nyelvű!
Hegymászó felszerelések. Sziklahorgonyok. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ EN 12277:2015+A1:2019 Angol nyelvű!
Hegymászó felszerelések. Bekötőhevederek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

