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Jogszabály- és szabványváltozások: 2020. április 
 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások 
 
A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki: 

 
10/2020. (IV. 27.) BM rendelet az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében 
szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvényhez kapcsolódó, valamint 
egyéb, belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 88/2020. (04 27) Hatályos: 2020. 05. 01. 

 
Többek között módosítja a 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 
 
Megjelent: MK 88/2020. (04 27) Módositja:  10/2020. (IV. 27.) BM rendelet  Hatályos: 2020. 05. 01. 
 
4. § (1) A Szabályzat készítésére kötelezett a Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet köteles 
készíteni az általa üzemeltetett, bérelt 
bb) 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes 
osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó 
technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, 
tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő. 
 
Többek között módosítja a 3/2009. (II. 4.) ÖM rendeletet a megújuló energiaforrásokat - biogázt, 
bioetanolt, biodízelt - hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről 
 
Megjelent: MK 88/2020. (04 27) Módositja:  10/2020. (IV. 27.) BM rendelet  Hatályos: 2020. 04. 28. 
 
14. § (1) 0-s robbanásveszélyességi zónába tartoznak a bioetanol-üzem azon zárt terei, ahol a 
robbanásveszélyes közeg folyamatosan vagy hosszú ideig van jelen, így különösen 
a) a tartályok, egyéb berendezések és technológiai csővezetékek belső terei, 
b) a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot gyakran és nagy mennyiségben tartalmazó 
akna belseje. 
19. § (1) 0-s robbanásveszélyességi zónába tartoznak a biodízelüzem azon zárt terei, ahol a 
robbanásveszélyes közeg folyamatosan vagy hosszú ideig van jelen, így különösen 
a) a tartályok, egyéb berendezések és technológiai csővezetékek belső terei, 
b) a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot gyakran és nagy mennyiségben tartalmazó 
akna belseje. 
 
Többek között módosítja a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett 
foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő 
oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól 
 
Megjelent: MK 88/2020. (04 27) Módositja:  10/2020. (IV. 27.) BM rendelet Hatályos: 2020. 04. 28. 
 
1. melléklet a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelethez 
A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök 
1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők. 
2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba 
tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását 
vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szol-gáltatás körébe tartozó 
feldolgozását, technológiai felhasználását végzők. 

Új jogszabályok: 

86/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes honvédelmi tárgyú 
szabályokról 
Megjelent: MK 65/2020. (04.05) Hatályos: 2020. 04. 20. 
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A veszélyhelyzet ideje alatt a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölési eljárást 
hivatalból kell lefolytatni. Az eljárás megindításáról – ha az nem honvédelmi ágazatba tartozó 
létfontosságú rendszerelem kijelölésére irányul – az e rendelet hatálya alá nem tartozó, 
kormányrendelet szerinti kijelölő hatóságot az eljárás megindításával egyidejűleg tájékoztatni kell. 

(3) A (2) bekezdés szerinti eljárás megindításának nem előfeltétele az üzemeltető által lefolytatott 
azonosítási eljárás alapján elkészített azonosítási jelentés. 

(4) A (2) bekezdés szerinti eljárás során az azonosítási jelentést a kijelölő hatóság részére nem kell 
megküldeni, valamint a (2) bekezdés szerinti eljárásba szakhatóságot vagy más, jogszabály alapján 
véleményezési jogosultsággal rendelkező szervet nem kell bevonni. 

(5) A kijelölő hatóság az eljárás megindítását követő kettő napon belül dönt a nemzeti létfontosságú 
rendszerelemmé történő kijelölésről. 

5. § (1) A kijelölő hatóság dönt a nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelöléséről, meghatározza az 
üzemeltetői biztonsági terv kidolgozásának határidejét, valamint a létfontosságú rendszerelem védel-
mével összefüggő, a létfontosságú rendszerelem egyedi sajátosságaihoz, környezetéhez, a létfontos-
ságú rendszerelem kiesése által potenciálisan előidézhető veszély mértékéhez igazodó feltételeket 
írhat elő az üzemeltető részére. 
(2) A veszélyhelyzet ideje alatt nemzeti létfontosságú rendszerelemmé a 4. és az 5. § alapján történő 
kijelölést a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napig felül kell vizsgálni, a felülvizsgálatot 
a 4. § (1) bekezdése szerint eljáró hatóság hajtja végre, az e rendelet hatálya alá nem tartozó, 
kormányrendelet szerinti kijelölő hatóság bevonásával. 

………………………………………………………………………………………………….. 

100/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet az egészségügyi oxigénnel kapcsolatosan a veszélyhelyzet 
idején alkalmazandó szabályokról 
 
Megjelent: MK 65/2020. (04 05) Hatályos:  2020. 04. 10. 3 órától 2020. 04. 25. 
 
1. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi oxigén alkalmazási körébe tartozó egészségügyi 
ellátások során a bentlakásos szociális intézmény az egészségügyi oxigén beteg részére történő 
kiszolgáltatásával összefüggésben – az ellátás egyéb szakmai feltételeinek megléte esetén – az 
azonos ellátást fekvőbeteg-ellátás keretében nyújtó egészségügyi intézménnyel egy tekintet 
alá tartozik. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a bentlakásos szociális intézményben gondozott beteg 
részére vényen rendelt és kiszolgáltatott egészségügyi oxigén a vény beteg által történő 
aláírásának hiányában is kiszolgáltatható, és a társadalombiztosítási támogatás körében 
elszámolható. 
2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 3 órakor lép 
hatályba. 
(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. 
3. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. 
 
Változások 
 
85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és 
közigazgatási tárgyú szabályokról 

Megjelent: MK 65/2020. (04 05) Hatályos: 2020. 04. 06., 2020. 04. 20. 
 
A jogszabály több előírást is megváltoztat, többek között a szabálysértési jogszabályban nem 
megjelenő előírásokat. 
 

4. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló a 2012. évi II. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása  

10. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően 
szabálysértést követ el, aki veszélyhelyzetben az intézkedésre jogosult szerv vagy személy 
veszélyhelyzettel kapcsolatos megkeresésére lényeges adat tekintetében a valóságnak meg nem 
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felelő statisztikai adatot szolgáltat, vagy az adatszolgáltatással kapcsolatban a valóságnak meg nem 
felelő felvilágosítást ad. 

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a 
pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. 

11. § A veszélyhelyzet ideje alatt a Szabstv. rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. 

12. § (1) A bíróság, a szabálysértési hatóság és az előkészítő eljárást lefolytató szerv személyes 
jelenléttel járó eljárási cselekményt kizárólag telekommunikációs eszköz útján végezhet, ha annak 
technikai és műszaki feltételei adottak, továbbá a tanú meghallgatásának szükségessége vagy az 
eljárás alá vont személy meghallgatás vagy tárgyalás tartása iránti kérelme esetén a Szabstv. 62/A. §-
ának előírásainak figyelembevételével írásbeli vallomástételt engedélyezhet. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a telekommunikációs eszköz alkalmazására a Szabs. tv. 
126/B. §-ában foglalt szabályok az irányadók azzal, hogy telekommunikációs eszköz használata 
esetén az elkülönített helyszín között az összeköttetés közvetlenségét és kölcsönösségét hangfelvétel 
továbbítása is biztosíthatja. 

13. § Az ügyirat tartalmáról felvilágosítás adása vagy tájékoztatás nyújtása, az ügy iratainak 
megismerése csak személyes jelenlétet nem igénylő módon biztosítható. 

14. § (1) A bíróság, a szabálysértési hatóság és az előkésztő eljárást lefolytató szerv legfeljebb 
három hónapra felfüggesztheti az eljárást, ha a szabálysértési eljárásban részt vevő személyek 
személyes jelenlétével járó eljárási cselekmény elvégzése szükséges, és a személyes jelenlét a 
szükséges technikai és műszaki feltételek hiányában telekommunikációs eszköz útján nem 
biztosítható, vagy a bíróság, a szabálysértési hatóság az írásbeli vallomástételt nem engedélyezte, 
továbbá annak az érintett nem, vagy nem megfelelő módon tett eleget. A határozat ellen nincs helye 
jogorvoslatnak. 

(2) A bíróság, a szabálysértési hatóság és az előkésztő eljárást lefolytató szerv az eljárás fel-
függesztésének (1) bekezdésben meghatározott tartamát alkalmanként legfeljebb három hónappal 
meghosszabbíthatja, ha annak feltételei továbbra is fennállnak. A határozat ellen nincs helye 
jogorvoslatnak. 

15. § A bíróság és a szabálysértési hatóság a nyilvánosságot a tárgyalásról vagy a 
meghallgatásról indokolt határozattal hivatalból kizárja, ha járványügyi elkülönítés, 
megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályaira figyelemmel az szükséges. A határozat ellen 
nincs helye jogorvoslatnak. 

16. § A magánindítvány előterjesztésnek határidejébe a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele. 
 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény a 2020.07.01-től az alábbiak szerint változik (ezt már 
korábban jeleztük) 

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

94/2020. (IV. 7.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, 
kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) 
Korm. rendelet módosításáról 

Megjelent: MK 65/2020. (04 05) Hatályos: 2020. 04. 08. 
 
 e) az a) pontban meghatározottakkal egyidejűleg rendelkezik az üzemeltető felvételéről az alapvető 
szolgáltatásokat nyújtó szereplők jegyzékébe, ha a nemzeti létfontosságú rendszerelem tekintetében 
megvalósulnak az Lrtv. 2/A. § (2) bekezdésében foglaltak, és a 3. melléklet szerinti jegyzékben 
szereplő alapvető szolgáltatást nyújt, v 

(4) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba a 
honvédelmi ágazat javaslattevő hatósága számára – az Lrtv. 5. § (4) bekezdése h) és i) pontjában 
foglalt feladatának végrehajtása céljából – hozzáférést biztosít. 

(5) Az üzemeltető az együttműködés keretében katasztrófaveszély vagy katasztrófa esetén 
haladéktalanul köteles a kijelölő hatóságot és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi 
szervét, honvédelmi létfontosságú rendszerelem esetén a fentieken felül a Magyar Honvédség 
Központi Ügyeletét értesíteni. 
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8. Honvédelmi létfontosságú rendszerelem esetén a honvédelmi szervekkel történő kapcsolattartás és 
együttműködés rendje. 

II. Formai követelmények 
Az üzemeltetői biztonsági tervet írásban kell elkészíteni és a nyilvántartó, valamint a kijelölő 

hatóság részére egy-egy eredeti – az üzemeltető és a biztonsági összekötő személy által aláírt – 
példányban papíralapon, továbbá elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. A térképeket, a 
rajtuk szereplő méretaránynak megfelelően, nyomtatott formában is be lehet nyújtani. A 
térképvázlat vagy helyszínrajz tartalmazza a kijelölt rendszerelem egészét, és olyan méretarányú 
legyen, amely a megfelelő eligazodást biztosítja. 

3. melléklet a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez 

ALAPVETŐ SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE 

 

  A B C D 

  ÁGAZAT ALÁGAZAT 
ALAPVETŐ 

SZOLGÁLTATÁS 
MEGNEVEZÉSE 

ALAPVETŐ SZOLGÁLTATÁS ÉRTELMEZÉSE 

1 Energia villamos 
energia 

 
villamosenerg

ia-átviteli 
hálózat 

üzemeltetése 

az a szolgáltatás, amelyet a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 
törvény 3. § 1. pontja meghatároz, és a 
villamos energiának az átviteli hálózaton 
keresztül történő továbbításához 
szükséges, illetve 
az ehhez kapcsolódó minden olyan 
műszaki és gazdasági tevékenységet 
jelenti, amely a villamos energia 
megfelelő minőségű továbbítása 
érdekében indokolt 

2 villamosenerg
ia-átviteli 

rendszerirányít
ás 

az a szolgáltatás, amelyet a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 
törvény 
3. § 51. pontja meghatároz, és 
a villamosenergia-rendszer zavartalan 
és biztonságos működtetését, a 
teljesítmény egyensúlyát biztosítja, 
valamint 
a nemzetközi összeköttetések 
rendelkezésre állását szolgáló 
célirányos tevékenységek összessége 

3  
villamosenerg
ia-elosztás 

az a szolgáltatás, amelyet a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 
törvény 
3. § 8. pontja meghatároz, és amely 
a villamos energiának az elosztó 
hálózatokon történő továbbítását, 
a felhasználókhoz történő eljuttatását 
biztosítja, illetve az ehhez kapcsolódó 
minden olyan műszaki és gazdasági 
tevékenység, amely a villamos energia 
megfelelő minőségű továbbítása 
érdekében szükséges 

4  
villamos 
energia 

termelése 

az a szolgáltatás, amelyet a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 
törvény 
4. § (1) bekezdése szerinti termelői 
működési engedéllyel rendelkező 50 
MW, vagy azt meghaladó névleges 
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teljesítőképességű, 
a rendszerszintű szolgáltatásokra 
akkreditált erőművek szolgáltatnak 

5 Black Start 
szolgáltatás 
(az átviteli 

rendszerirányít
ó részére a 

rendszer 
újraindításához 

alkalmas 
eszközök 

készenlétben 
tartása) 

az a szolgáltatás, amely az egyes 
akkreditált termelők, üzemeltetők azon 
képességéből ered, hogy külső 
feszültség nélkül tudják indítani legalább 
egy termelő gépegységüket, és képesek 
a hálózatra kiadott feszültség és 
teljesítmény, valamint 
a frekvencia (szigetüzemi) 
szabályozására 

6   kőolaj  
kőolajkészter
mék-gyártás 

az a szolgáltatás, amely a belföldi 
késztermékigény (motorikus gázolaj, 
motorbenzin, kerozin típusú 
sugárhajtómű-üzemanyag) előállítását 
biztosítja 

7  
kőolajkészter

mék 
gyártásához 
szükséges 

tárolás 

az a szolgáltatás, amely a belföldi 
késztermékigény (motorikus gázolaj, 
motorbenzin, kerozin típusú 
sugárhajtómű-üzemanyag) 
előállításához szükséges nyersanyag 
készletezését biztosítja 

8 földgáz  
 

földgázszállít
ás 

az a szolgáltatás, amelyet a 
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 
törvény 3. § 
34. pontja meghatároz, és amely a 
földgáz szállítóvezetéken történő 
továbbításához szükséges 

9  
 

rendszerirány
ítás 

az a szolgáltatás, amelyet a 
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 
törvény 3. § 
52. pontja meghatároz, és amely 
kiterjed az együttműködő 
földgázrendszer földgázellátásról szóló 
törvényben meghatározott irányítási és 
koordinációs feladatainak ellátására 

10  
földgázeloszt

ás 

az a szolgáltatás, amelyet a 
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 
törvény 3. § 24. pontja meghatároz, és 
amely segítségével történik a 
földgáznak elosztóvezetéken történő 
továbbítása a felhasználóhoz 

11  
földgáztárolás 

az a szolgáltatás, amelyet a 
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 
törvény 3. § 31. pontja meghatároz, és 
amely a földgáz engedély alapján 
végzett tárolása 

12 Közleked
és 

légi 
közlekedés 

 
légiforgalmi 

irányító- (ATC) 
szolgálat 

olyan szolgálat (beleértve a körzeti 
irányító- szolgálatot, a bevezető 
irányítószolgálatot és a repülőtéri 
irányítószolgálatot), 
amelynek feladatai a következők: 

a) összeütközések megelőzése a légi 
járművek között, és a munkaterületen 
a légi jármű és akadályok között; és 
b) gyors és rendezett légi forgalom 
biztosítása 
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13  
repülőtér 

védelmi-
ellenőrzési 
szolgáltatás 

az a tevékenység, amely magába 
foglalja 
az elektronikus beléptetőrendszer, 
a CCTV és elektronikus kerítésvédelmi 
rendszer, illetve a poggyászkezelő 
rendszerbe épített védelmi 
berendezések használatát, illetve a 
biztonságtechnikai berendezések 
hálózatának és 
a belépőkártya elektronikus 
ellenőrzésének (védelmi átvizsgálás 
előtt) alkalmazását 

14      
földi 

kiszolgálás 

az a tevékenység, amely magába 
foglalja a poggyászkezelési rendszer 
(check-in pultok, CUTE terminál, 
poggyásztovábbító szalagok), az 
automata poggyászcímke- nyomtatás, 
az automata beszállókártya- ellenőrző 
kapuk, az állóhelytervezés és előtéri 
szolgáltatások, valamint 
a zajmonitorrendszer működtetését és 
használatát 

15 vasúti 
közlekedés 

vasúti 
pályahálózat-
működtetési 
szolgáltatás 

az a szolgáltatás, amely a vasúti 
pályahálózat üzemeltetését és 
karbantartását jelenti, beleértve az 
ellenőrző-irányító, biztosító- és 
a jelzőrendszerek működtetését 

16 vasúti 
pályahálózat 

kapacitás 
elosztási 

szolgáltatás 

az a szolgáltatás, amely a vasúti 
közlekedés lebonyolítása érdekében az 
egyes menetvonalak meghatározását, 
azok rendelkezésre állásának 
felmérését, és elosztását biztosítja 

17 vasúti 
személyszállítá
si szolgáltatás 

az a szolgáltatás, amely a vasúti 
járművel szerződés alapján, díj 
ellenében végzett személyszállítást, 
valamint az ezekhez kapcsolódó 
kiegészítő szolgáltatásokat jelenti 

18 vasúti 
árufuvarozási 
szolgáltatás 

az a szolgáltatás, amely áru vasúti 
járművel harmadik személy részére 
szerződés alapján, díj ellenében végzett 
vasúti fuvarozását jelenti 

19  
logisztikaiköz

pont- 
üzemeltetés 

az a szolgáltatás, amely magában 
foglalja a vasúti hírközlési hálózatok, 
forgalomirányítási rendszerek és 
adatátviteli utak működtetését az 
áruforgalom hatékony szervezésének 
biztosítása érdekében 

20 közúti 
közlekedés 

 
 

forgalomirány
ítási rendszer 

az a forgalomirányítási rendszer, 
amely 

a) a közlekedési létfontosságú 
rendszerek és létesítmények 
azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló 161/2019. (VII. 4.) 
Korm. rendelet 10. § a) pontjában 
foglaltak szerint kijelölt létfontosságú 
rendszerelemhez kapcsolódik, és 
magában foglalja az esetlegesen részét 
képező intelligens közlekedési rendszert 
is, vagy 

b) 500 000 főt meghaladó lakosságú 
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városban működik 
21 Ivóvízell

átás 
–  

 
közműves 

ivóvízellátás 

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 2. § 24. pontja 
szerinti olyan ivóvíz-szolgáltatás, 
amelyet a létfontosságú 
vízgazdálkodási rendszerelemek és 
vízilétesítmények azonosításáról, 
kijelöléséről és védelméről szóló 
541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 
(1) bekezdésében meghatározott 
víziközművön keresztül nyújtanak 

22 Egészsé
gügy 

–  
 

egészségügyi 
szolgáltatás 

az az egészségügyről szóló 
1997. évi CLV. törvény 3. § e) pontja 
szerinti szolgáltatás, amelyet olyan 
egészségügyi szolgáltató végez, aki a 
közfinanszírozott, e törvény szerinti 
egészségügyi szolgáltatásban 
közvetlenül vagy közvetve részt vesz 
(közvetett részvételnek tekintendő az az 
egészségügyi tevékenység, amelyet a 
közfinanszírozott egészségügyi 
szolgáltató harmadik féltől megvásárol) 

23  
 

gyógyszerellá
tás 

az egészségügyi szolgáltatás 
biztosításához nyújtott olyan gyógyszer-
nagykereskedelmi tevékenység, 
amelyet az egészségügyi létfontosságú 
rendszerek és létesítmények 
azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) 
Korm. rendelet 
10. § a) pontja szerinti gazdálkodó 
szervezet végez 

24 Pénzügy –  
banki 

szolgáltatások 

a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés 
a)–b) pontjaiban meghatározott 
tevékenységet végző, magyarországi 
székhelyű, legalább 10%-os piaci 
részesedéssel (mérlegfőösszeg alapon) 
rendelkező hitelintézet 

25  
multilaterális 

vagy szervezett 
kereskedési 
rendszerek 

üzemeltetése 

a befektetési vállalkozásokról és az 
árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az 
általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. 
törvény 5. § (1) bekezdés h) és i) pontjai 
szerinti rendszeres gazdasági 
tevékenység keretében, pénzügyi 
eszközre vonatkozóan végzett 
befektetési szolgáltatási tevékenység 

26 központi 
szerződő fél 
szolgáltatás 

a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 
törvény 
5. § (1) bekezdés 83. pontjában 
meghatározott tevékenység 

27 Digitális 
infrastruktú

ra 

– helyhez kötött 
internet-

hozzáférési 
(elérési) 

szolgáltatás 

az elektronikus hírközlésről szóló 
2003. évi C. törvény 188. § 58. pontja 
szerinti, és a 76. § (4) bekezdése 
alapján az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások rendszerezésére 
vonatkozóan a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság által kialakított és 
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közzétett osztályozásban meghatározott 
szolgáltatás 

       
nomadikus 
internet-

hozzáférési 
(elérési) 

szolgáltatás 

az elektronikus hírközlésről szóló 
2003. évi C. törvény 188. § 58. pontja 
szerinti, és a 76. § (4) bekezdése 
alapján az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások rendszerezésére 
vonatkozóan a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság által kialakított és 
közzétett osztályozásban meghatározott 
szolgáltatás 

mobilinternet-
hozzáférési 

(elérési) 
szolgáltatás 

az elektronikus hírközlésről szóló 
2003. évi C. törvény 188. § 58. pontja 
szerinti, és a 76. § (4) bekezdése 
alapján az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások rendszerezésére 
vonatkozóan a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság által kialakított és 
közzétett osztályozásban meghatározott 
szolgáltatás 

 
adatkicserélő 

(IXP) 
szolgáltatás 

előfizetők, elektronikus hírközlési 
szolgáltatók vagy információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók műszakilag önálló 
hálózatai (autonóm rendszerei) által 
kezdeményezett, illetve fogadott IP 
alapú adatforgalom továbbítását 
lehetővé tevő, adatkicserélő központ 
(osztott elektronikus hírközlő hálózat) 
útján természetes vagy jogi személy 
adatkicserélő szolgáltató által nyújtott 
elektronikus hírközlési szolgáltatás 

 
DNS-

szolgáltatás 

az Internet hálózatban a 
hierarchikusan felépülő 
doménnévrendszerben (DNS) 
nyilvántartott adatok lekérdezéseit 
kiszolgáló szolgáltatás 

legfelső 
szintű 

doménnév- 
(TLD) 

nyilvántartó 
szolgáltatás 

a legfelső szintű domén (TLD) alatti 
internetes doménnevek regisztrációjára, 
illetve kezelésére irányuló szolgáltatás 

 

Hatályos: 2023.07.01 -  

5. A biztonsági összekötő személy képesítési követelményei és foglalkoztatásának fel-
tételei 

6. § (1) A biztonsági összekötő személynek, az adott ágazatnak megfelelő szakirányú végzettséggel 
kell rendelkeznie. 

(2)7 A biztonsági összekötő személynek, az adott ágazatnak megfelelő szakirányú végzettség mel-
lett rendelkeznie kell iparbiztonsági szakon szerzett felsőfokú végzettséggel, vagy a katasztrófavéde-
lem hivatásos szerveinél legalább 5 év iparbiztonsági szakterületen szerzett gyakorlattal. 

(3)8 
17. § (1) A 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2) A biztonsági összekötő személynek, az adott ágazatnak megfelelő szakirányú végzettség mel-
lett rendelkeznie kell iparbiztonsági szakon szerzett felsőfokú végzettséggel, vagy a katasztrófavéde-
lem hivatásos szerveinél legalább 5 év iparbiztonsági szakterületen szerzett gyakorlattal.” 
 

Hatályos: 2023.07.02 –  

Ebből a módosításból kimaradt: 

15. Módosító rendelkezések 

17. § (1) A 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A biztonsági összekötő személynek, az adott ágazatnak megfelelő szakirányú végzettség mel-

lett rendelkeznie kell iparbiztonsági szakon szerzett felsőfokú végzettséggel, vagy a katasztrófavéde-
lem hivatásos szerveinél legalább 5 év iparbiztonsági szakterületen szerzett gyakorlattal.” 

(2) Hatályát veszti a 6. § (3) bekezdése. 
 

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

2020. évi XIX. törvény egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk 
foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő, 
valamint jogharmonizációs célú módosításáról 

Megjelent: MK 70/2020. (04 10) Hatályos: 2020. 04. 11. 
 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  
 
Megjelent: MK 70/2020. (04 10) Módositja:  2020. évi XIX. tv. Hatályos: 2020. 04. 11. 
 

2020-04-01 

158. § (1) A kutatás – gyógyszerek klinikai vizsgálata tekintetében a külön törvényben foglalt 
eltérésekkel – az e törvényben meghatározott keretek között végezhető. 

(2) A kutatás szakmai feltételeit és részletes szabályait a miniszter – az ETT véleményének 
figyelembevételével – rendeletben állapítja meg, azzal, hogy kutatás engedélyezéséről szóló 
határozat ellen jogszabály eltérő rendelkezése hiányában fellebbezésnek helye nincs. 

(3) A kutatásengedélyezési eljárás ügyintézési határideje ötvenöt nap, az ETT és az ETT bizottsága 
szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje ötven nap. 

(4) A közigazgatási ügyben eljáró bíróság a kutatásengedélyezési ügyben hozott döntést nem 
változtathatja meg. 

(5) A kutatásengedélyezési ügyben hozott döntés ellen indított közigazgatási perre a Fővárosi 
Törvényszék kizárólagosan illetékes. 

183. § Az embriókkal vagy ivarsejtekkel végezhető kutatások, vizsgálatok és beavatkozások 
engedélyezésével kapcsolatos közigazgatási perre a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes. A 
bíróság a döntést nem változtathatja meg. 

2020-04-11 

33/B. § Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatot vezető jogvédelmi biztos a kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény 1. melléklet I. pontjában foglalt Illetménytábla szerinti helyettes államtitkári 
illetményre jogosult, amelynek összegét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg, ezenfelül 
helyettes államtitkári juttatásokra jogosult. 

 2020-05-26 

h) orvostechnikai eszköz: az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK 
rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi 
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irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/745 rendelet] 2. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom; 

3/A. § E törvény alkalmazásában 

c) szerv: az emberi test olyan része, amely szövetek meghatározott szerkezetű egysége, és amely 
megtartja szerkezetét, erezettségét és azt a képességét, hogy jelentős önállósággal élettani 
funkciókat tartson fenn, valamint a szerv egy része, ha működése az emberi szervezetben ugyanazt a 
célt szolgálja, mint az egész szerv, ideértve a szerkezet és erezettség követelményét is; 

d) in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz: minden olyan orvostechnikai eszköz, amely mint 
reagens, reagensszármazék, kalibráló, kontrollanyag, reagenskészlet, készülék, berendezés, gép 
vagy rendszer, önmagában vagy más eszközzel együttesen alkalmazva, a gyártó meghatározása 
szerint emberi szervezetből származó minták – ideértve a vér- vagy szövetadományozást is – in vitro 
vizsgálatára szolgál kizárólag vagy elsősorban azzal a céllal, hogy információt nyújtson 

da) valamely fiziológiai vagy patológiai állapotról, 

db) veleszületett rendellenességről, 

dc) potenciális recipiens biztonságának és kompatibilitásának megítéléséről, vagy 

dd) terápiás beavatkozás monitorozásáról. 

4/A. § E törvény orvostechnikai eszközökre előírt rendelkezéseit az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökre is alkalmazni kell. 

101. § (1) Orvostechnikai eszköz akkor hozható forgalomba, illetve az egészségügyi ellátás során 
akkor használható fel, ha a vonatkozó uniós jogi aktusban, illetve az egészségügyért felelős miniszter 
rendeletében meghatározott követelményeket kielégíti. 

101/A. § Az orvostechnikai eszközökkel és a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos egyes 
eljárásokért – ideértve a szakhatósági eljárásokat is – az egészségügyért felelős miniszternek az 
adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott igazgatási 
szolgáltatási díjat kell fizetni. 

101/B. § (1) Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására kijelölt 
szerv (e § tekintetében a továbbiakban: hatóság) közigazgatási szankciót alkalmazhat, ha a 
vonatkozó uniós jogi aktus, e törvény vagy az egészségügyért felelős miniszter rendelete 
szerinti kötelezett megszegi 

a) az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatával, 

b) az orvostechnikai eszközök és gazdasági szereplők nyilvántartásba vételével, 

c) az orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatával, 

d) az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos baleset, váratlan esemény bejelentésével, 

e) az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos váratlan esemény kivizsgálásával, 

f) a balesetfelelős bejelentésével, 

g) az implantátum beültetése, kivétele és cseréje során előírt nyilvántartással és a Központi 
Implantátumregiszterbe történő adattovábbítással, a vonatkozó uniós jogi aktusokban meghatározott 
beültethető eszközökre kiosztott egyedi eszközazonosító (a továbbiakban: UDI) tárolásával és 
megőrzésével, valamint a beültethető eszközzel kapcsolatos tájékoztatással és az implantátumkísérő 
kártya átadásával, 

h) az orvostechnikai eszközök forgalmazásával és kereskedelmi gyakorlatával, 

i) az orvostechnikai eszközök vonatkozásában megfelelőségértékelést végző szervezetek 
tevékenységével, 
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j) az (EU) 2017/745 rendelet 27. cikk (9) bekezdésében meghatározott orvostechnikai eszközök UDI 
tárolásával, 

k) a forgalmazói hálózaton belüli azonosítással, 

l) az orvostechnikai eszközök UDI kiosztással és feltöltéssel, 

m) a szabályoknak való megfelelés biztosításáért felelős személy rendelkezésre állásával, 

n) a meghatalmazott képviselői szerződésekkel, 

o) a minőségirányítási rendszer fenntartásával, 

p) a termékkel kapcsolatos ellenőrzéssel és nyilvántartással, valamint címkézéssel 

kapcsolatos, a vonatkozó uniós jogi aktusban, e törvényben vagy az egészségügyért felelős miniszter 
rendeletében meghatározott kötelezettségét, vagy valótlan adat közlésével a hatóságot megtéveszti. 

(1a) A hatóság az (1) bekezdésben meghatározott esetekben 

a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, 

b) megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, 

c) határidő tűzésével felhívhatja az ellenőrzöttet a hiányosságok megszüntetésére, illetve a 
hiányosságok megszüntetéséig a tevékenység folytatásának felfüggesztését kezdeményezheti, 

d) ismételt vagy súlyos közegészségügyi veszélyt rejtő jogsértés esetén a tevékenység 
folytatására vonatkozó engedély visszavonását vagy bejelentéshez kötött tevékenység esetén 
a tevékenység végzőjének a nyilvántartásból való törlését kezdeményezi, vagy 

e) bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a jogsértést elkövette. A bírság többszörös jogsértés 
esetén halmozottan is kiszabható. 

(2) A bírság összegét a jogsértés súlyára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására és a 
jogsértéssel okozott kár mértékére vagy az eset más, a kötelezettségszegés súlyát érintő 
lényeges körülményeire tekintettel kell meghatározni, azzal, hogy a bírság összege 

a) az (1) bekezdés a) és g)–p) pontja esetén 50 000 forinttól 400 000 forintig, 

2021-05-26 

01/C. § (1) Implantátum beültetéséről, kivételéről és cseréjéről a beavatkozással érintett személy 
további gyógykezelése, egészségi állapotának nyomon követése, váratlan esemény gyors elhárítása, 
valamint a beültethető orvostechnikai eszközök megfelelőségének ellenőrzése érdekében az 
egészségügyi szolgáltató nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a következő adatokat: 

f) a beültetést végző egészségügyi szolgáltató nevét, működési engedélye számát, 

g) az eszköz UDI azonosítóját. 

………………………………………………………………………………………………. 

110/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági kész-
let felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézke-
désekről 
 
Megjelent: MK 74/2020. (04 14) Hatályos: 2020. 04. 29. 
 

Többek között módosítja a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 
törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 

Megjelent: MK 74/2020. (04 14) Módositja:  110/2020. (IV. 14.) Korm.r Hatályos: 2020. 04. 29. 
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Vhr. 74. § (1) A rendszerüzemeltető a rendszerhasználati szerződés módosítását az 
üzletszabályzatában meghatározottak szerint köteles az érintett rendszerhasználó számára 
megküldeni. 

f) a felhasználó korlátozási, védett felhasználói, szolidaritási alapon védett felhasználói besorolását, 
továbbá 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet az egyes agrárszabályozási tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról 

Megjelent: MK 74/2020. (04 14) Hatályos: 2020. 04. 19. 
 

Többek között módositja a 22/2012. (II. 29.) Korm. rendeletet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatalról 
 
Megjelent: MK 74/2020. (04 14) Módositja:  111/2020. (IV. 14.) Korm.r Hatályos: 2020. 04. 19. 
 
4/A.18 A NÉBIH feladatai 

4/C. § A NÉBIH halgazdálkodási igazgatási feladatai körében 

a) működteti az Országos Halgazdálkodási Adattárat, 

b) honlapján közzéteszi az állami horgászvizsga bizonyítvány, az állami horgászjegy, a turista állami 
horgászjegy, az állami halászvizsga bizonyítvány, a halász fogási napló és a horgász fogási napló, az 
állami halászjegy, a halőri vizsgabizonyítvány, a halőri továbbképzés vizsgabizonyítványa, a halőri 
eskü szövege, a hivatásos halőr és társadalmi halőr szolgálati naplójának kötelező adattartalma, az 
állami horgászvizsga követelményrendszere, valamint a halőri szolgálati igazolvány és szolgálati 
jelvény leírását, 

c) közreműködik a hivatásos halőrök és a társadalmi halőrök vizsgaanyagának elkészítésé-ben, 

d) ellátja a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 18. § (3) be-kezdése 
szerinti vízélettani laboratórium működtetésével járó feladatokat, 

e) fertőző halbetegség gyanúja esetén elvégzi a vízből, a haltetemből és szükség szerint a 
takarmányból vett minták laboratóriumi vizsgálatát, valamint 

f) ellátja az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) által ki-alakított, a 
kékúszójú tonhal fogásainak nyilvántartására szolgáló Electronic Bluefin Catch Document (eBCD) 
rendszer kapcsolattartói feladatait. 

 

Többek között módositja a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletet a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
 

Megjelent: MK 74/2020. (04 14) Módositja:  111/2020. (IV. 14.) Korm.r Hatályos: 2020. 04. 19. 
 
Az alábbi jogszabályrész megszűnt. 
46. § (1) A Kormány – ha törvény vagy nemzetközi szerződés másképpen nem rendelkezik – a külföldi 
hatósá-gi határozat végrehajtására irányuló megkereséssel kapcsolatban intézkedésre jogosult 
szervként a járási hivatalt jelöli ki. 
(5) A megyei kormányhivatal látja el a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő ellenőrzési feladatokat. 
 
2020-07-01 
1.1 belső továbbképzés: a kormányzati igazgatási szerv, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény 
által folytatott szakmai továbbképzés, amely a megrendelő kormányzati igazgatási szerv számára 
speciális intéz-ményi vagy álláshellyel összefüggő feladatokhoz szükséges ismereteket, illetve 
képességeket közvetít; 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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117/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 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 
 
2020-04-16 
(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7., 7a., 8. és 11., 30., 33., 35. és 37. sora szerinti beruházás 
esetében építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni, valamint településképi 
véleményezési eljárást nem kell lefolytatni. 
4. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8., 10., 17., 33. és 37. sora szerinti beruházás 
esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési 
határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a 
természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap. 
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8., 10., 17., 33. és 37. sora szerinti beruházás esetében 
az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó 
ügyintézési határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, 
illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap. 
6/G. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 37. sora szerinti beruházás esetében a kulturális örökség 
védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet szerinti nagyberuházással 
kapcsolatos régészeti feladatellátás általános szabályai alkalmazandók. 
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 37. sora szerinti beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál 
az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – 
indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett. 
(3) Az 1. melléklet szerinti hatósági eljárásokban – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – 
a 2. mellékletben foglalt táblázat B:37 mezője szerinti ingatlanok telkét rendezettnek kell tekinteni 
abban az esetben is, ha a telek helyi építési szabályzat szerinti kialakítása és a telkek összevonása 
még nem történt meg. 
(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 37. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló felépítmények 
használatbavételi engedélyének kiadásának feltétele a 2. mellékletben foglalt táblázat B:37 mezője 
szerinti ingatlanok tekintetében a helyi építési szabályzatban előírt telekhatár-rendezés végrehajtása, 
valamint annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése. 
(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:37 mezője szerinti ingatlanra vonatkozóan az építési engedély 
akkor is megadható, ha a létesítendő épület helyszínéül szolgáló terület több telekből áll, továbbá 
épület az telkek építési területnek nem minősülő területén is elhelyezhető. 
33. § E rendeletnek a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az egyes gadaságfejlesztési célú és 
munkahelyte-remtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvání-tásról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 117/2020. (IV. 15.) Korm. rendelettel (a 
továbbiakban: Módr25.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 6/G. §-át és 2. 
mellékletében foglalt táblázat 37. sorát a Módr25. hatálybalépése-kor72 folyamatban lévő 
közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell. 
37. 
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fóti telephelyének 
fejlesztésére irányuló beruházás 
Fót közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Fót külterület 0259, 0260, 
illetve Fót belterület 2020 helyrajzi számú ingatlanok. 
Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott 
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2020-04-22 
34. § 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 módo-sításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 139/2020. (IV. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr26.) megállapított 2. 
mellékletben foglalt táblázat 38. sorát a Módr26. hatálybalépése-kor74 folyamatban lévő közigazgatási 
hatósági ügyekben is alkalmazni kell. 
38. 
Gyártóüzem építésére irányuló beruházás Környe külterületén 
Környe közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan- 
nyilvántartás szerinti külterület 0295/78, 0295/80, 0295/82, 0295/84, 0295/86, 0295/88 helyrajzi számú 
ingatlanok 
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott 
 
 2020-04-29 
35. §75 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal 
összefüggő köz-igazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításról szóló kormányrendeletek módo-sításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 156/2020. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr27.) megállapított 2. 
mellékletben foglalt táblázat 39. sorát a Módr27. hatálybalépése-kor76 folyamatban lévő közigazgatási 
hatósági ügyekben is alkalmazni kell. 
39. 
Új gyártóüzem létrehozására irányuló beruházás Kecskeméten 
Kecskemét közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 
8364/32 helyrajzi számú ingatlan 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott 
 
 2020-04-30 
(3)1 A 2. mellékletben foglalt táblázat 7., 7a., 8. és 11., 30., 33., 35., 37., 40., 41. és 42. sora szerinti 
beruházás esetében építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni, valamint 
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni. 
6/H. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 40. sora szerinti beruházás esetében a 2. mel-lékletben 
foglalt táblázat B:40 mezőjében megjelölt telekre a beépítés szabályait és az egyedi építési 
követelményeket a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy ha a hatályos telepü-lésrendezési 
eszköz vagy az OTÉK a beépítés és az egyedi építési követelményeknek a (2) és (3) bekezdésben 
meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztet-hető előírást tartalmaz, 
akkor a településrendezési eszköz vagy az OTÉK e rendelkezéseit nem kell alkalmazni. 
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:40 mezőjében megjelölt telken a beruházással össze-
függésben megvalósuló épületre vonatkozó legkisebb telepítési távolság nem lehet kevesebb, mint 29 
méter. 
(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:40 mezőjében megjelölt telken a beruházással össze-
függésben megvalósuló épületre vonatkozóan az építési határvonalon kívülre eső épületrész 
szélessége (kiugrása) a teljes homlokzathosszon legfeljebb 2,00 méter lehet. 
6/I. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 41. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellék-letben 
foglalt táblázat B:41 mezőjében megjelölt telekre a beépítés szabályait és az egyedi épí-tési 
követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy ha a hatályos településrendezési eszköz 
vagy az OTÉK a beépítés és az egyedi építési követelmények (2) bekezdésben megha-tározott 
sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a 
településrendezési eszköz vagy az OTÉK ezen rendelkezéseit nem kell alkalmazni. 
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:41 mezőjében megjelölt telekre meghatározott sajá-tos 
beépítési szabályok: 
a) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 5,5 m2/m2, 
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b) a telepítési távolság legkisebb mérete 8 méter, 
c) amennyiben a telepítési távolság megtartott, és legalább az egyik homlokzat huzamos tar-tózkodás 
céljára szolgáló helyiség nyílását tartalmazza, akkor az oldalsó és hátsó telekhatár felé, valamint egy 
telken belül elhelyezkedő épületek (épületrészek) egymással szemközti hom-lokzatai között legalább 
10 méter távolság biztosítása nem kötelező, 
d) a Beruházás keretében megvalósuló építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetés-szerű 
használatához elhelyezendő személygépkocsi-várakozóhelyek száma legalább 195 db legyen, 
e) az engedélyezési eljárás során műemléki értékleltárba felvett elem részlegesen csak akkor 
bontható el, ha az az ingatlanon ismételten beépítésre kerül a kulturális örökség védelmére vo-
natkozó követelményekkel összhangban. 
36. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal 
összefüggő köz-igazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításról szóló kormányrendeletek módo-sításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 161/2020. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr28.) módosított 3. § 
(3) bekezdését és megállapított 6/H. és 6/I. §-át, valamint a 2. mellék-letében foglalt táblázat 40., 41. 
és 42. sorát a Módr28. hatálybalépésekor80 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is 
alkalmazni kell. 
 
40. 
Budapest XI. kerületében megvalósuló ingatlanfejlesztés 
Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest XI. kerület belterület 3475/48 helyrajzi számú ingatlan 
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott 
41. 
Budapest VIII. kerületében megvalósuló ingatlanfejlesztés 
Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest VIII. kerület belterület 36795 helyrajzi számú ingatlan 
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott 
42. 
Telephely bővítésre és fejlesztésre irányuló beruházás Bük külterületén 
Bük közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 
04/11, 04/16, 04/17, 04/19, 04/45, 04/48, 04/57, 1471/1, 1474/2 és 1475/2 helyrajzi számú ingatlanok 
Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott 

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

10/2020. (IV. 27.) BM rendelet az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében 
szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvényhez kapcsolódó, valamint 
egyéb, belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 88/2020. (04 27) Hatályos: 2020. 05. 01. 
 
A jogszabály módosítást lásd a kiemeltekben! 
 
Többek között módosítja az 5/2015. (II. 27.) BM rendeletet az atomenergia alkalmazásával 
kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok 
érvényesítésének módjáról 
 
Megjelent: MK 88/2020. (04 27) Módositja:  10/2020. (IV. 27.) BM rendelet Hatályos: 2020. 04. 28. 
 
4.5. Biztonsági kábelnyomvonal nem vezethet át raktáron vagy magas kockázati osztályú helyen, 
térrészben, helyiségen, I–III. veszélyességi fokozatú éghető folyadékos technológiák helyiségein, 
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályú anyagok tároló 
helyiségein. Amennyiben ez nem elkerülhető, másodlagos tűzszakasz kialakításával kell biztosítani a 
kábelnyomvonal védelmét. 
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7.2. A vonatkozó építésügyi jogszabályokban meghatározottakon túlmenően az építészeti tűzvédelmi 
dokumentációnak tartalmaznia kell: 
i) a villamos szerelvények, berendezések, kábelek, gépek és a környezetükben tárolt, fokozottan tűz- 
vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok, a B–E tűzvédelmi 
osztályú építési termékek vagy építményszerkezetek, valamint az égéstermék-elvezetők között 
betartandó távolság biztosítására vonatkozó adatokat, 
4. Villamos berendezések 
4.5. Biztonsági kábelnyomvonal nem vezethet át raktáron vagy magas kockázati osztályú helyen, 
térrészben, helyiségen, I–III. veszélyességi fokozatú éghető folyadékos technológiák helyiségein, 
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályú anyagok tároló 
helyiségein. Amennyiben ez nem elkerülhető, másodlagos tűzszakasz kialakításával kell biztosítani a 
kábelnyomvonal védelmét. 
7. Építészeti tűzvédelmi dokumentáció tartalmi követelményei 
i) a villamos szerelvények, berendezések, kábelek, gépek és a környezetükben tárolt, fokozottan tűz- 
vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok, a B–E tűzvédelmi 
osztályú építési termékek vagy építményszerkezetek, valamint az égéstermék-elvezetők között 
betartandó távolság biztosítására vonatkozó adatokat, 
7.2. A vonatkozó építésügyi jogszabályokban meghatározottakon túlmenően az építészeti tűzvédelmi 
dokumentációnak tartalmaznia kell: 
g) a villamos szerelvények, berendezések, kábelek, gépek és a környezetükben tárolt, fokozottan tűz- 
vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok, a B–E tűzvédelmi 
osztályú építési termékek vagy építményszerkezetek, valamint az égéstermék-elvezetők között 
betartandó távolság biztosítására vonatkozó adatokat, 
7.3. A jogszabályi előírásokon túlmenően az építészeti tűzvédelmi dokumentációnak tartalmaznia kell: 
h) a villamos szerelvények, berendezések, kábelek, gépek és a környezetükben tárolt, fokozottan tűz- 
vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok, a B–E tűzvédelmi 
osztályú építési termékek vagy építményszerkezetek, valamint az égéstermék-elvezetők között 
betartandó távolság biztosítására vonatkozó adatokat, 
 
Többek között módosítja a 9/2015. (III. 25.) BM rendeletet a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó 
egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési 
követelményeiről és szakmai képzéseiről 
 
Megjelent: MK 88/2020. (04 27) Módositja:  10/2020. (IV. 27.) BM rendelet Hatályos: 2020. 04. 28. 
 
 
7. § (1) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább 
középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell 
foglalkoztatni vagy megbízni abban az esetben, ha: 
a) a gazdálkodó szervezet fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, 
dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű 
mennyisége meghaladja az 1000 kg-ot vagy 1000 litert, de legfeljebb 5000 kg vagy 5000 liter, kivéve 
az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet, 
b) a gazdálkodó szervezet mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az 
egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület 
meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2, vagy 
 
(2) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül felső-szintű 
tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni vagy megbízni abban az 
esetben, ha: 
a) a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett, 
b) a gazdálkodó szervezet fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, 
dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű 
mennyisége meghaladja az 5000 kg vagy 5000 liter mennyiséget, kivéve az üzemanyagtöltő állomást 
üzemeltető gazdálkodó szervezetet, 
c) a gazdálkodó szervezet mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az 
egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület 
meghaladja a 10 000 m2-t,  
 
(6b) A tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatására kötelezett gazdálkodó 
szervezet esetében a tűzveszélyes tevékenységet végző, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes 
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anyagot előállító, feldolgozó, tárolását végző személy tűzvédelmi oktatása elméleti és gyakorlati 
részből áll. A gyakorlati oktatásra vonatkozó kötelezettség elektronikus úton nem teljesíthető. 
 
9. § (1) Villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatának vezetését, abban érdemi munka 
folytatását olyan személy végezheti, aki az Országos Képzési Jegyzék szerinti erősáramú 
berendezések felülvizsgálója vagy erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója 
szakképesítéssel rendelkezik. 
(2) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, 
tárolására szolgáló helyiségek, szabadterek – ha ott az anyag robbanásveszélyes állapotban fordul 
elő – villamos berendezéseinek vizsgálatához a vizsgálatot végző személynek az (1) bekezdésben 
meghatározottakon felül az Országos Képzési Jegyzék szerinti sújtólég- és robbanásbiztos 
villamosberendezés-kezelő vagy robbanásbiztos berendezés kezelő szakképesítéssel is rendelkeznie 
kell. 
(3) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, 
tárolására szolgáló helyiségek, szabadterek villamos berendezéseinek felülvizsgálatát két, vagy több 
személy együttesen is végezheti, ha mindegyikük rendelkezik az (1) bekezdés-ben meghatározott 
szakképesítéssel és legalább az egyikük rendelkezik a (2) bekezdésben meghatározott 
szakképesítéssel. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
164/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet egyes orvostechnikai eszközökkel összefüggő 
kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 

 
Megjelent: MK 94/2020. (04 30) Hatályos: 2020. 05. 01. 
 
Többek között módosítja a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendeletet egyes veszélyes anyagok 
elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról 
 
Megjelent: MK 94/2020. (04 30) Módositja:  164/2020. (IV. 30.) Korm. r. Hatályos: 2020. 05. 26. 
 
2. § E rendelet alkalmazásában 
1.4 aktív beültethető orvostechnikai eszköz: az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 
178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 
93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: MDR) 2. cikk 4. és 5. pontja szerinti 
meghatározásoknak egyidejűleg megfelelő orvostechnikai eszköz; 
24.7 orvostechnikai eszköz: az MDR 2. cikk 1. pontja szerinti olyan orvostechnikai eszköz, amely 
elektromos vagy elektronikus berendezés is egyben; 
 
 
Többek között módosítja a 6/2013. (I. 18.) Korm. rendeletet a piacfelügyeleti tevékenység 
részletes szabályairól 

 
Megjelent: MK 94/2020. (04 30) Módositja:  164/2020. (IV. 30.) Korm. r. Hatályos: 2021. 05. 26. 
 
Hatályos: 2020.03.01 - 2021.05.25 
 
2. § (1) E rendelet értelmében piacfelügyeleti hatóság: 
a) az országos tisztifőorvos, 
b) a népegészségügyi, bányafelügyeleti hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kor-
mányhivatal, 
c) a közlekedési, fogyasztóvédelmi, munkavédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatköré-ben 
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, 
(4) A mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet szerinti 
berendezésekkel és létesítményekkel kapcsolatos piacfelügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos 
eljárásokban a Kormány piacfelügyeleti hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki. 
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(2) A játszótéri eszköz időszakos ellenőrzéséről készített jegyzőkönyv egy példányát a kije-lölt 
szervezet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatáro-zott, 
területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal részére az ellenőrzést követő 15 napon belül 
köteles megküldeni, egy példányt pedig az üzemeltető részére átadni. 
(3) Az üzemeltető a játszótér és játszótéri eszköz létesítését, telepítését és ezek állapotával 
kapcsolatos változásokat 30 napon belül bejelenti a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 
kormányrendeletben meghatározott, területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhi-vatalnak a 
játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet mellékletében meg-határozott, a 
nyilvántartási adatlap tartalmi követelményeinek megfelelő adattartalommal. 
 
Hatályos: 2021.05.26 – 
 
1. § (1) E rendelet hatálya a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Pftv.) 2. § 30. pontjában meghatározott termékkel (a továbbiakban: termék) kapcsolatos 
piacfelügyeleti eljárásokra terjed ki. 
(2) E rendeletet a III. Fejezet kivételével az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 
178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 
93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos 
piacfelügyeleti eljárásokra nem kell alkalmazni. 
6/A. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy egy CE jelöléssel ellátott, helye-sen 
felszerelt és karbantartott, rendeltetésszerűen in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz (e cím 
alkalmazásában a továbbiakban együtt: eszköz) veszélyeztetheti a beteg, a kezelő vagy más személy 
egészségét, illetve biztonságát, rendelkezik az eszköz 
a) forgalmazásának, illetve használatának felfüggesztéséről vagy 
b) forgalomból történő kivonásáról, illetve a használatának megtiltásáról, ha a forgalmazás 
felfüggesztése esetén a piacfelügyeleti hatóság felhívására, az abban foglalt megfelelő határ-időn 
belül a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője a megfelelő intézkedések megtéte-lével nem 
biztosítja az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rende-let előírásainak 
való megfelelést. 
(2) Ha a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője az eszközzel kapcsolatban megsérti az 
alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeket, a gyártó adott eszköze tekinteté-ben a 
piacfelügyeleti hatóság az (1) bekezdés a)–b) pontjában foglalt megfelelő intézkedéseket alkalmazza. 
Alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelménynek kell tekinteni az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet követelményeit, különösen az általános 
követelményeit. 
 
(5) A Pftv. 13. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a forgalmazó köteles 
meggyőződni arról, hogy az eszköz megfelel-e a forgalomba hozatal tekintetében az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendeletben előírt követelményeknek. A 
forgalmazó köteles a forgalmazás megkezdéséig a gyártótól beszerezni és kérésre rendelkezésre 
bocsátani az eszköz jogszerű forgalomba hozatalát igazoló eredeti dokumentumokat. 
6/C. § (1) Ha – függetlenül attól, hogy a biztonságot veszélyezteti-e vagy sem – valamely eszközön 
nem, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet 
megsértésével került feltüntetésre a CE jelölés, a piacfelügyeleti hatóság a 6/A. §-ban 
meghatározottak szerint jár el. 
(2) Ha a CE jelölést olyan in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközön tüntették fel, amelyről a 
piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy nem in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz, kötelezi a 
gyártót a megfelelőségi jelölés eltávolítására. Ha a gyártó határidőre nem teljesíti a CE jelölés 
eltávolítását, a piacfelügyeleti hatóság elrendeli a termék forgalomból tör-ténő kivonását. 
 
10. § (1) A vámhatóság a nem megfelelő vagy okmányhiányos importtermék esetén, telefa-xon vagy 
elektronikus levélben haladéktalanul értesíti a feladat- és hatáskörrel rendelkező pi-acfelügyeleti 
hatóságot, így különösen 
a) biocid hatóanyagok és termékek, biociddal kezelt termékek, kozmetikai termékek, valamint a vegyi 
anyagok, készítmények, keverékek, egyes korlátozással érintett termékek esetében az országos 



19 
 
tisztifőorvost, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatalát, 
d) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, orvostechnikai eszközök és in 
vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében az OGYÉI-t, 
 
Többek között módosítja a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletet az elektromos és elektronikus 
berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

 
Megjelent: MK 94/2020. (04 30) Módositja:  164/2020. (IV. 30.) Korm. r. Hatályos: 2021. 05. 26. 

 
2. § (1) E rendelet alkalmazásában: 
1.4 aktív beültethető orvostechnikai eszköz: az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 
178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 
93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: MDR) 2. cikk 4. és 5. pontja szerinti 
meghatározásoknak egyidejűleg megfelelő elektromos vagy elektronikus be-rendezés; 
17.6 orvostechnikai eszköz: az MDR 2. cikk 1. pontja szerinti olyan eszköz vagy annak az MDR 2. cikk 
2. pontja szerinti olyan tartozéka, amely elektromos vagy elektronikus berendezésnek minősül; 
 
Többek között módosítja az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet az egyes közérdeken alapuló 
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 
 
Megjelent: MK 94/2020. (04 30) Módositja:  164/2020. (IV. 30.) Korm. r. Hatályos: 2021. 05. 26. 

 
1. melléklet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez 
Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok 
7. Az embriókkal, illetve ivarsejtekkel, őssejtekkel végezhető beavatkozással nem járó vizsgálat 
engedélyezése. a) a tervezett vizsgálat érdemi, szakmai tudományos kérdésfelvetéseket tartalmaz-e 
és módszerei alkalmasak-e ezek megválaszolására, 
b) a betegtájékoztató és a beleegyező nyilatkozat, valamint a toborzás tervezett szövege megfelel-e 
az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri rendelet-ben foglaltaknak. A 
235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § a) pontja szerinti beavatkozással nem járó vizsgálatra 
vonatkozó kérelem az embriókkal, illetve ivarsejtekkel, őssejtekkel végezhető beavatkozással nem 
járó vizsgálatra. Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottsága - Az 
Eütv. 158. § (3) be-kezdése értelmében a kutatás-engedélyezési eljárás ügy-intézési határideje 
ötvenöt nap, az Egészségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége 
és az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési 
határideje ötven nap. 

 
17. Vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatának engedélyezése, ha a vizsgálat ionizáló 
sugárzás alkalmazásával jár. A következők sugár-egészségügyi szempontú vizsgálata: 
a) a kutatás indokoltsága, tudományos megalapozottsága, 
b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelősége, a résztvevőket fenyegető 
kockázatok és a kutatás várható eredményének arányossága, 
c) az írásos tájékoztató megfelelősége, teljes körűsége, 
d) ha a kutatást állapotos, szabadságában korlátozott (Eütv. 161. §-a), korlátozottan cselekvőképes 
kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása 
tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú vagy cselekvőképtelen személyen is végzik, a 
bevonásuk indokoltsága és érdekeik védelmének megfelelősége, 
e) a várható kockázatot a várható terápiás előny meghaladja-e, 
f) a résztvevők, illetve a gondozók és segítők sugárterhelésének indokoltsága, 
g) az optimálás érdekében tett intézkedések megfelelősége, 
h) az egyénre szabott dózisszint, valamint a gondozók és segítők dózismegszorításának 
megfelelősége. Vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló kérelem.
 Nemzeti Népegészségügyi Központ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
17/2020. (IV. 30.) EMMI rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 96/2020. (04 30) Hatályos: 2020. 05. 04. 2020. 06. 01 
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Többek között módosítja a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletet a fertőző betegségek és a járványok 
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 
 
Megszűnik az alábbi paragrafus 
44. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett 
veszélyhelyzet időtartama alatt a szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok elvégzése a 
veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztásra kerül. 
 

 
Megszűnik: 

Ebben a hónapban Zsebtörvénytárhoz tartozó jogszabály nem került visszavonásra. 

 
Emlékeztető 
 

2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, 
kijelöléséről és védelméről 
 
2020.04.01 
2/A. Az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők kijelölése és nyilvántartása 
3a) A Kormány meghatározza a kritikus társadalmi, illetve gazdasági tevékenységek fenntartásához 
szükséges alapvető szolgáltatások jegyzékét. 
14. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben 
i) állapítsa meg a hálózatbiztonsági intézkedések megtételével kapcsolatos szabályokat,43 
j) határozza meg a kritikus társadalmi, illetve gazdasági tevékenységek fenntartásához szükséges 
alapvető szolgáltatások jegyzékét. 

…………………………………………………………………………………………… 

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének  
Hatályos: 2018.12.03 - 2020.04.18 jogszabály a kiirt hatályossága alatt kétszer is változott. 

 

2020-01-01 
23. § (1) A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a bejelentés megérkezését követően indokolt eset-
ben (hivatali eljárás során történt tudomásszerzés vagy a hatóság általános ismeretei szerinti szüksé-
gesség alapján) ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a 22. §-ban meghatározott követelményeknek, 
és legkésőbb a bejelentés meg-érkezésétől számított nyolc napon belül, 
27. § (1) A bejelentéssel összefüggő eljárásban a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgálta-
tót a 23. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt 
napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, ha az ellenőrzési eljárás keretében megállapította, 
hogy a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására 
való jogosultságot szabályozó jogszabályban foglalt előírásoknak. 

 

 2020-03-01 
14. § Ha a szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez vagy folytatásához szükséges engedélyezési 
eljárásban az eljárásban ellenérdekű ügyfél nem vett részt, és a szak-hatóság a rá irányadó ügyinté-
zési határidőn belül nem adott ki állásfoglalást, vagy az eljáró hatóság a rá irányadó ügyintézési határ-
időn belül nem hozott határozatot, az adott szolgáltatási tevékenységet szabályozó külön törvény vagy 
eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet valamely közérdeken alapuló kényszerítő in-
dok érvényesítésére irányuló kifejezett eltérő rendelkezése hiányában 
 

2020-04-19 

k) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 
339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, meghatározott termék forgalmazása körülményeinek 
feltételeire vonatkozó közösségi jogszabályok végrehajtását szolgáló jogszabályokban, továbbá a 
valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről és a 
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764/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/515 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nemzeti műszaki szabálynak minősülő jogszabályokban 
foglaltakra, és folytatásának általános szabályairól. 

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

2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók 
tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról 

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.  Hatályos: 2020.04.01 - 

23. § (1) Az európai üzemi tanács létesítésére, a munkavállalók tájékoztatását és a velük való 
konzultációt szolgáló eljárás kialakítására irányuló megállapodással, valamint az európai üzemi 
tanácsra, a különleges tárgyaló testület, európai üzemi tanács és tagjainak e törvényben 
szabályozott jogaira és kötelezettségeire vonatkozó törvényi rendelkezésekkel kapcsolatos, az 1. § 
(3) bekezdésében felsoroltak és az európai üzemi tanács, annak az európai üzemi tanács tagjai, a 
munkavállalók, az üzemi tanács, valamint a szakszervezet közötti jogvitában a bíróság tizenöt 
napon belül nemperes eljárásban határoz. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt eljárásra a központi vezetés székhelye, illetve az irányított vezetés, 
a képviselet, valamint az 1. § (3) bekezdésének d) pontjában meghatározott vállalkozás, illetve 
telephely szerinti munkaügyi perben eljáró bíróság illetékes 

 
Magyar nyelvű megjelent szabványok 
 

Környezet, egészségvédelem, biztonság 
 

MSZ EN ISO 20471:2020 EV 
Jó láthatóságot biztosító ruházat. Vizsgálati módszerek és követelmények (ISO 20471:2013, 2013. 
06. 01-jei helyesbített változat + Amd 1:2016) EGYESÍTETT VÁLTOZAT 
2008 helyett 

 
MSZ EN ISO 14064-1:2019 
Üvegházhatású gázok. 1. rész: Előírások és útmutatás üvegházhatású gázok kibocsátására és 
kivonására irányuló, szervezeti szintű számszerűsítésre és jelentéstételre (ISO 14064-1:2018 

 
MSZ EN 1176-2:2017+AC:2020 
Játszótéri eszközök és talajok. 2. rész: A hinták kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati 
módszerei 
 
MSZ EN 1176-5:2020 
Játszótéri eszközök és talajok. 5. rész: A forgóhinták kiegészítő biztonsági követelményei és 
vizsgálati módszerei 

 
Gyártástechnológia 
 

MSZ EN ISO 13855:2010 
Gépek biztonsága. Biztonsági berendezések elrendezése a(z emberi) testrészek közelítési 
sebességének figyelembevételével (ISO 13855:2010) 

 
Távközlés, audio, rádiótechnika 
 
Közúti járművek 

 
Mezőgazdaság 
 
Élelmiszeripar 
 
Építőanyagok, építés 
 

MSZ EN 13924-1:2016 
Bitumen és bitumenes kötőanyagok. Speciális útépítési bitumenek keretelőírása. 1. rész: Kemény 
útépítési bitumenek 
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Visszavont magyar nyelven megjelent szabványok, amit csak ebben a hónapban 
közölt a szabványtár 

Visszavont Magyar Szabványok, amik érintik a Zsebtörvénytárat 

MSZ EN 13726-6:2003 Angol nyelvű! Visszavont! 
Nem aktív orvostechnikai eszközök. Elsődleges sebfedők vizsgálati módszerei. 6. rész: 
Szagelzárás 
 
MSZ EN 1919:2002 Angol nyelvű! Visszavont! 
Szállítható gázpalackok. Gázpalackok cseppfolyósított gázokhoz (acetilén és cseppfolyósított 
szénhidrogéngáz kivételével). Ellenőrzés töltéskor 
 
MSZ EN 1920:2002 Angol nyelvű! Visszavont! 
Szállítható gázpalackok. Gázpalackok sűrített gázokhoz (acetilén kivételével). Ellenőrzés töltéskor 
 
MSZ EN 116300:2000 Angol nyelvű! Visszavont! 
Termékcsoport-előírás: Nagy terhelhetőségű, ellenőrzött minőségű elektromechanikus 
kapcsolórelék (5 A és nagyobb értékre) 

 

Magyar Szabványügyi Testület által nemzetinek minősített, de még angol nyelvű 
szabvány, ami a legutolsó szabványügyi közlönyben megjelent 

MSZ EN 16214-1:2012+A1:2020 Angol nyelvű! 
Bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók előállításának fenntarthatósági kritériumai. 
Alapelvek, kritériumok, mutatószámok és igazolások. 1. rész: Terminológia 
 
MSZ EN IEC 60276:2020 Angol nyelvű! 
Szénkefék, kefetartók, kommutátorok és csúszógyűrűk. Fogalommeghatározások és nómenklatúra 
(IEC 60276:2018) 
 
MSZ EN IEC 81346-2:2020 Angol nyelvű! 
Ipari rendszerek, berendezések, készülékek és ipari termékek. Felépítési alapelvek és 
referenciajelölések. 2. rész: Tárgyak osztályozása és osztálykódok (IEC 81346-2:2019) 
 
MSZ EN ISO 21416:2020 Angol nyelvű! 
Szabadidős búvárszolgáltatások. A szabadidős búvárkodás környezeti fenntarthatósági gyakorlatára 
vonatkozó követelmények és útmutatások (ISO 21416:2019) 

 
MSZ EN ISO 21417:2020 Angol nyelvű! 
Szabadidős búvárszolgáltatások. Követelmények a szabadidős búvárok környezettudatosságának 
képzésére (ISO 21417:2019) 
 
MSZ EN ISO 11197:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati ellátóegységek (ISO 11197:2019) 
2016 helyett 
 
MSZ EN ISO 80601-2-13:2012/A2:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-13. rész: Aneszteziológiai munkaállomás alapvető biztonságra 
és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei. 2. módosítás (ISO 80601-2-
13:2011/Amd 2:2018)  
2013 módosítása 
 
MSZ EN IEC 63009:2020 Angol nyelvű! 
Ultrahang. Fizioterápiás rendszerek. Térelőírások és mérési módszerek a 20 kHz-től 500 kHz-ig 
terjedő frekvenciatartományban (IEC 63009:2019) 
 
MSZ EN 80601-2-58:2015/A1:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-58. rész: A szemészeti sebészetben használatos 
lencsekiemelő és vitrectomiás készülékek alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó 
kiegészítő követelményei (IEC 80601-2-58:2014/A1:2016) 
2015 módosítása 



23 
 

MSZ EN ISO 11135:2014/A1:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati termékek sterilizálása. Etilén-oxid. Orvostechnikai eszközök sterilizálási folyamatának 
fejlesztési, validálási és rutinellenőrzési követelményei. 1. módosítás: Az E melléklet 
felülvizsgálata; Egyetlen tétel felszabadítása (ISO 11135:2014/Amd 1:2018) 
2014 módosítása 
 
MSZ EN ISO 25424:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati termékek sterilizálása. Alacsony hőmérsékletű gőz és formaldehid. Orvostechnikai 
eszközök sterilizálási folyamatának fejlesztési, validálási és rutinellenőrzési követelményei (ISO 
25424:2018) 
2012 helyett 
 
MSZ EN 17122:2020 Angol nyelvű! 
Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív, nem porózus felületi vizsgálat az 
állatgyógyászatban használt kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok virucid aktivitásának 
értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények. 2. fázis, 2. lépés 
 
MSZ EN ISO 24550:2020 Angol nyelvű! 
Ergonómia. Észlelhető kialakítás. Fogyasztói termékek jelzőfényei (ISO 24550:2019) 
 
MSZ EN ISO 24551:2020 Angol nyelvű! 
Ergonómia. Észlelhető kialakítás. Fogyasztói termékek hangjelzés-utasításai (ISO 24551:2019) 
 
MSZ EN IEC 62430:2020 Angol nyelvű! 
Környezettudatos tervezés (ECD). Alapelvek, követelmények és útmutatások (IEC 62430:2019) 
2009 helyett, de ez még 2022.11. 26.-ig érvényes 
 
MSZ EN ISO 11665-2:2020 Angol nyelvű! 
A környezeti radioaktivitás mérése. Levegő: radon-222. 2. rész: A rövid felezési idejű 
bomlástermékek átlagos potenciális alfa-energia-koncentrációjának meghatározása integrált 
mérési módszerrel (ISO 11665-2:2019) 
2016 helyett 
 
MSZ EN ISO 11665-11:2020 Angol nyelvű! 
A környezeti radioaktivitás mérése. Levegő: radon-222. 11. rész: Talajgázvizsgálati módszer 
mélységi mintavétellel (ISO 11665-11:2016) 
 
MSZ EN ISO 21877:2020 Angol nyelvű! 
Helyhez kötött légszennyező források emissziója. Az ammónia tömegkoncentrációjának 
meghatározása. Kézi módszer (ISO 21877:2019) 
1999 helyett 
 
MSZ EN ISO 25177:2020 Angol nyelvű! 
Talajminőség. A szántóföldi talaj leírása (ISO 25177:2019) 
2012 helyett 
MSZ EN ISO 28258:2013/A1:2020 Angol nyelvű! 
Talajminőség. Talajjal kapcsolatos adatok digitális cseréje. 1. módosítás (ISO 28258:2013/Amd 
1:2019) 
2014 módosítása 
 
MSZ EN 54-13:2017+A1:2020 Angol nyelvű! 
Tűzjelző berendezések. 13. rész: A rendszer részegységeinek kompatibilitási és 
összekapcsolhatósági értékelése 
2017 helyett 
 
MSZ EN 1363-1:2020 Angol nyelvű! 
Tűzállósági vizsgálatok. 1. rész: Általános követelmények 
2013 helyett 
 
MSZ EN 50676:2020 Angol nyelvű! 
Hűtőgázok kimutatására és koncentrációmérésére használt villamos berendezések. Működési 
követelmények és vizsgálati módszerek 
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MSZ EN 510:2020 Angol nyelvű! 
Mozgó gépalkatrészek környezetében használandó védőruhák előírásai 
1994 helyett 
 
MSZ EN ISO 20471:2020 EV 
Jó láthatóságot biztosító ruházat. Vizsgálati módszerek és követelmények (ISO 20471:2013, 2013. 
06. 01-jei helyesbített változat + Amd 1:2016) EGYESÍTETT VÁLTOZAT 
2008 helyett 
 
MSZ EN 13819-3:2020 Angol nyelvű! 
Hallásvédők. Vizsgálatok. 3. rész: Kiegészítő akusztikai vizsgálati módszerek 
 
MSZ EN 13032-4:2015+A1:2020 Angol nyelvű! 
Fény és világítás. Fényforrások és lámpatestek fotometriai adatainak mérése és ábrázolása. 4. 
rész: LED-lámpák, -modulok és -lámpatestek 
2015 helyett 
 
MSZ EN 62841-2-1:2018/A11:2020 Angol nyelvű! 
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek. 
Biztonság. 2-1. rész: Kézben tartott fúrógépek és ütve fúró gépek kiegészítő követelményei 
2018 módosítása 
 
MSZ EN ISO 8504-1:2020 Angol nyelvű! 
Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. Felület-előkészítési 
módszerek. 1. rész: Alapelvek (ISO 8504-1:2019) 
2001 helyett 
 
MSZ EN ISO 8504-2:2020 Angol nyelvű! 
Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. Felület-előkészítési módszerek. 
2. rész: Szemcseszórás (ISO 8504-2:2019) 
2001 helyett 

 
MSZ EN 16214-4:2013+A1:2020 Angol nyelvű! 
Bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók előállításának fenntarthatósági kritériumai. 
Alapelvek, kritériumok, mutatószámok és igazolások. 4. rész: Az üvegházhatású gázok 
emissziómérlegének számítási módszerei életciklus-elemzéssel 
2013 helyett 
 
MSZ EN 60317-20:2014/A1:2020 Angol nyelvű! 
Tekercselőhuzalok egyedi típusainak előírásai. 20. rész: Forrasztható, poliuretánzománcozású, kör 
szelvényű réz zománchuzal, 155-ös hőállósági osztály (IEC 60317-20:2013/A1:2019) 
2014 módosítása 
 
MSZ EN 60317-21:2014/A1:2020 Angol nyelvű! 
Tekercselőhuzalok egyedi típusainak előírásai. 21. rész: Forrasztható, poliuretánzománcozású, kör 
szelvényű réz zománchuzal poliamidbevonattal, 155-ös hőállósági osztály (IEC 60317-
21:2013/A1:2019) 
2014 módosítása 
 
MSZ EN 60317-23:2014/A1:2020 Angol nyelvű! 
Tekercselőhuzalok egyedi típusainak előírásai. 23. rész: Forrasztható, poli(észter-imid) 
zománcozású, kör szelvényű réz zománchuzal, 180-as hőállósági osztály (IEC 60317-
23:2013/A1:2019) 
2014 módosítása 
 
MSZ IEC 60884-2-5:2020 
Csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok háztartási és hasonló célokra. 2-5. rész: Adapterek 
kiegészítő követelményei 
2008 helyett 
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MSZ IEC 60884-2-7:2011/A1:2020 
Csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok háztartási és hasonló célokra. 2-7. rész: 
Vezetékhosszabbító készletek kiegészítő követelményei 
2012 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60934:2020 Angol nyelvű! 
Megszakítók berendezésekhez (CBE-megszakítók) (IEC 60934:2019) 
2001, 2007, és 2013 helyett de ezek 2022. 09. 20-ig érvényesek. 
 
MSZ EN 60691:2016/A1:2020 Angol nyelvű! 
Hőbiztosítók. Követelmények és alkalmazási útmutató (IEC 60691:2015/A1:2019) 
2017 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60255-181:2020 Angol nyelvű! 
Mérőrelék és védelmi készülékek. 181. rész: A frekvenciavédelem működési követelményei (IEC 
60255-181:2019) 
 
MSZ EN IEC 61810-10:2020 Angol nyelvű! 
Elektromechanikus elemi relék. 10. rész: Nagy teljesítményű relék kiegészítő működési 
szempontjai és biztonsági követelményei (IEC 61810-10:2019) 
 
MSZ EN IEC 62271-214:2020 Angol nyelvű! 
Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 214. rész: Oszlopra szerelt, fémtokozott, 1 kV-
nál nagyobb és legfeljebb 52 kV névleges feszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek belső 
ívállósági osztályozása (IEC 62271-214:2019) 
 
MSZ EN 50047:2020 Angol nyelvű! 
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. Vezérlőkapcsolók. 30 × 55-ös helyzetkapcsolók. 
Méretek és jellemzők 
1999 helyett de az még 2020. 11. 06-ig érvényes. 
 
MSZ EN 60947-5-4:2003/A1:2020 Angol nyelvű! 
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 5-4. rész: Vezérlőáramköri készülékek és 
kapcsolóelemek. Alacsony energiaszintű érintkezők működésének értékelési módszere. 
Különleges vizsgálatok (IEC 60947-5-4:2002/A1:2019) 
2004 módosítása 
 
MSZ EN 60061-3:1993/A56:2020 Angol nyelvű! 
Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző 
idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A56:2019) 
1997 módosítása 
 
MSZ EN 62035:2014/A1:2020 Angol nyelvű! 
Kisülőlámpák (a fénycsövek kivételével). Biztonsági előírások (IEC 62035:2014/A1:2016) 
2015 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60079-19:2020 Angol nyelvű! 
Robbanóképes közegek. 19. rész: Készülékek javítása, felújítása és helyreállítása (IEC 60079-
19:2019) 
2011 és 2015 helyett de az még 2022. 11. 22-ig érvényes. 
 
MSZ EN IEC 62878-1:2020 Angol nyelvű! 
Eszközbeágyazó szereléstechnológia. 1. rész: Az eszközökbe ágyazott hordozóanyagok 
termékfőcsoport-előírása (IEC 62878-1:2019) 
 
MSZ EN IEC 60512-28-100:2020 Angol nyelvű! 
Csatlakozók villamos és elektronikus berendezésekhez. Vizsgálatok és mérések. 28-100. rész: 
Jelsértetlenségi vizsgálatok 2000 MHz-ig. 28a – 28g jelű vizsgálatok (IEC 60512-28-100:2019) 
2013 helyett, de az még 2022. 12. 19-ig érvényes. 
 
 



26 
 

MSZ EN ISO 11551:2020 Angol nyelvű! 
Optika és fotonika. Lézerek és lézerberendezések. Az optikai lézeralkatrészek abszorpciós 
tényezőjének vizsgálati módszere (ISO 11551:2019, 2020. januári helyesbített változat) 
2004 helyett 
 
MSZ EN IEC 60793-2:2020 Angol nyelvű! 
Fényvezető szálak. 2. rész: Termékelőírások. Általános előírások (IEC 60793-2:2019) 
2016 helyett de az még 2022. 12. 19-ig érvényes. 
 
MSZ EN IEC 61300-2-54:2020 Angol nyelvű! 
Fénytávközlési csatlakoztatóeszközök és passzív alkatrészek. Alapvető vizsgálati és mérési 
eljárások. 2-54. rész: Vizsgálatok. Korrozív légkör (gázkeverék) (IEC 61300-2-54:2019) 
 
MSZ EN 16185-2:2014+A1:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Több egységből álló szerelvények fékrendszerei. 2. rész: Vizsgálati 
módszerek 
 
MSZ EN 16207:2014+A1:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Fékezés. Vasúti járművek mágneses sínfékeinek működési és 
teljesítménykritériumai 
2015 helyett 
 

   MSZ EN 50591:2020 Angol nyelvű! 
   Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Az energiafelhasználás meghatározása és igazolása 
 

MSZ EN 14752:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek oldalsó utasajtajai és feljárószerkezetei 
2015 helyett 
 
MSZ EN 15154-5:2020 Angol nyelvű! 
Vészhelyzeti biztonsági zuhanyok. 5. rész: Nem laboratóriumokban lévő, felső elhelyezésű 
fürdővizes testzuhanyok 
 
MSZ EN 12390-12:2020 Angol nyelvű! 
A megszilárdult beton vizsgálata. 12. rész: A beton karbonátosodási hajlamának meghatározása. 
Gyorsított karbonátosodási módszer 
 
MSZ EN 60704-3:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. A zajkibocsátás meghatározási módszere. 3. 
rész: Eljárás a közölt zajkibocsátási értékek meghatározására és igazolására (IEC 60704-3:2019, 
módosítva) 
2006 helyett, de az még 2022. 07. 02-ig érvényes. 
 
MSZ EN 60704-2-3:2019/A11:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. A zajkibocsátás meghatározási módszere. 2-3. 
rész: Mosogatógépek kiegészítő követelményei 
2020 módosítása 
 
MSZ EN 60704-2-3:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. A zajkibocsátás meghatározási módszere. 2-3. 
rész: Mosogatógépek kiegészítő követelményei (IEC 60704-2-3:2017) 
2002 és 2006 helyett de azok még 2022. 07. 19-ig érvényesek. 
 
MSZ EN 60335-2-12:2003/A2:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-12. rész: Melegítőlapok és hasonló 
készülékek kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-12:2002/A2:2017) 
2003 módosítása 
 
MSZ EN 60335-2-13:2010/A1:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-13. rész: Olajsütők, sütőserpenyők 
és hasonló készülékek kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-13:2009/A1:2016) 
2010 módosítása 
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MSZ EN 16282-6:2020 Angol nyelvű! 
Nagykonyhai berendezések. Nagykonyhák szellőztetésének alkatrészei. 6. rész: Aeroszol-
leválasztók. Tervezési és biztonsági követelmények 
 
MSZ EN 61121:2013/A11:2020 Angol nyelvű! 
Forgódobos szárítógépek háztartási használatra. A működési jellemzők mérési módszerei 
2013 módosítása 
 
MSZ EN IEC/ASTM 62885-6:2020 Angol nyelvű! 
Felülettisztítók. 6. rész: A kemény padlóburkolat nedvestisztító készülékei háztartási vagy hasonló 
használatra. A működési jellemzők mérési módszerei (IEC/ASTM 62885-6:2018) 
 
MSZ EN 60531:2000/A11:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási villamos hőtárolós kályhák. A működési jellemzők mérési módszerei 
2001 módosítása 
 
MSZ EN 60675:1995/A11:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási, közvetlen működésű, villamos helyiségfűtők. A működési jellemzők mérési módszerei 
2001 módosítása 
 
MSZ EN 60730-1:2016/A1:2020 Angol nyelvű! 
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 1. rész: Általános követelmények (IEC 
60730-1:2013/A1:2015) 
2017 módosítása 
 
MSZ EN 60730-2-5:2015/A1:2020 Angol nyelvű! 
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-5. rész: Automatikus villamos 
égésszabályozó rendszerek kiegészítő követelményei (IEC 60730-2-5:2013/A1:2017) 
2015 módosítása 
 
MSZ EN 1130:2020 Angol nyelvű! 
Gyermekbútorok. Bölcsők. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek 
1130-1 és 1130-2:2001 helyett 
 
MSZ EN 1176-2:2017+AC:2020 Angol nyelvű! 
Játszótéri eszközök és talajok. 2. rész: A hinták kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati 
módszerei 
2018 helyett 
 
MSZ EN 1176-5:2020 Angol nyelvű! 
Játszótéri eszközök és talajok. 5. rész: A forgóhinták kiegészítő biztonsági követelményei és 
vizsgálati módszerei 

   2008 helyett 

 
 


