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

418/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet az egyes kémiai biztonsági tárgyú kormányrendeletek mó-
dosításáról 

Megjelent: MK 196/2020. (08.30.)  Hatályos: 2020. 08. 31. 

Többek között módosítja a 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendeletet a kémiai terhelési bírság alkalma-
zásának részletes szabályairól 
 
Megjelent: MK 196/2020. (08.30.) Módosítja: 418/2020. (VIII. 30.) Korm. r.  Hatályos: 2020. 08. 31 

2020-08-15 

§ (1) Aki 
f) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, 
g) a higany, a higanyvegyületek, vagy a higanykeverékek kivitele és behozatala tekintetében a 
2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 4. cikkében vagy 
h) a környezetben tartósan megmaradó, ipari felhasználású szerves szennyező anyagok for-
galomba hozatalára vagy felhasználására vonatkozóan az EU) 2019/1021 európai parlamenti és 
a tanácsi rendelet 3. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségét elmulasztja, 
megszegi, vagy más módon megsérti (a továbbiakban együtt: kötelezettségszegés), – a (2) és 
(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – 50 000–5 000 000 forintig terjedő bírsággal sújtható. 
e) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 
2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 3. cikkének végrehajtásához szükséges rendel-
kezéseket állapítja meg. 

2020-08-31 
 

k) az osztályozási és címkézési jegyzékbe történő bejelentési kötelezettséget meghatározó 
előírásokat, így az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikkében és 41. cikké-
ben előírtakat megsérti; 
l) a méregközpontba történő bejelentésre vonatkozó kötelezettségét, így a Kbtv. 8/A. §-ában és 
az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikkében előírtakat megsérti. 
f) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással 
kapcsolatos harmonizált információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról szóló, 
2017. március 22-i (EU) 2017/542 bizottsági rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 

 

Új jogszabályok: 

412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése 
engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról 

Megjelent: MK 196/2020. (08.30.) Hatályos: 2020. 10. 31. 
 

1. § E rendelet hatálya a vasúti pályahálózaton közlekedő 
a) motorvonatokra, motorkocsikra, 
b) vontatójárművekre, 
c) személykocsikra, 
d) teherkocsikra, ideértve a tehergépkocsik szállítására tervezett járműveket, 
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e) a vasúti pálya, pályahálózat és tartozékai építését és karbantartását szolgáló mobil berendezé-
sekre és 

f) segély- és mentőszerelvényekbe sorozott járművekre 
terjed ki. 

 
 Ha a hatóság próbaüzem céljából ideiglenes engedélyt adott ki, a pályahálózat-működtető biztosítja, 
hogy a próbaüzemre a kérelmező próbaüzem megtartására vonatkozó kérelmének pályahálózat-
működtetőhöz történt beérkezését követő három hónapon belül sor kerülhessen. 
 
17. § (1) A hatóság előzetes típusengedélyt ad ki, amennyiben a kérelemhez mellékelten benyújtott 
dokumentumok alapján legyártásra kerülő vasúti jármű megfelel a vasúti jármű tervezett üzemeltetési 
követelményeinek. 

……………………………………………………………………………………………… 

389/2020. (VIII. 8.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rende-
let és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 
módosításáról, régi-újként betettük a Zsebtörvénytár-ba, mert a képzések szervezése miatt 
sokunkat érintenek. 

Megjelent: MK 186/2020. (08.08.) Hatályos: 2021. 04. 01. 
 

3. § (1) A bejelentésnek tartalmaznia kell 
a) a felnőttképző 
aa) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. 

évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolg. tv.) 22. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott 
adatait, 

ab) levelezési címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét, 
ac) képviseletére jogosult személy családi és utónevét, 
ad) adószámát, oktatási intézmény esetén oktatási azonosító számát, 
b) a Szolg. tv. 22. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak tekintetében a felnőttképzési tevé-

kenység végzésére irányuló szándék konkrét megjelölését. 
(1a) A bejelentéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot. 
(2) Az engedély megadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell 
a) a felnőttképző 
aa) Szolg. tv. 22. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatait, 
ab) levelezési címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét, 
ac) képviseletére jogosult személy családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, ál-

lampolgárságát, a képviseleti joga kezdetének időpontját, 
ad) cégjegyzékét vagy nyilvántartását vezető bíróság, hatóság vagy szerv megnevezését, cégjegy-

zékszámát vagy nyilvántartásba vételi számát, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nyilván-
tartását vezető hatóság megnevezését és a nyilvántartásba vétel számát és 

ae) adószámát, oktatási intézmény esetén oktatási azonosító számát, 
7. § (1) A felnőttképzők nyilvántartása – az Fktv.-ben meghatározott adatok mellett – tartalmazza 
a) – annak megléte esetén – a felnőttképző felnőttképzési tevékenységgel közvetlenül érintett telep-

helyének címét, továbbá a felnőttképző levelezési címét, telefonszámát és elektronikus levelezési 
címét, 

b) a felnőttképző adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartásba vételi számát, köznevelési in-
tézmény, szakképző intézmény és felsőoktatási intézmény esetében az oktatási azonosító számát is, 

c) a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás megnevezését, 
d) a felnőttképzőnek a felnőttképzők nyilvántartásába történő felvétele során képzett nyilvántartásba 

vételi számát és a nyilvántartásba vétel időpontját, 
e) a felnőttképző adataiban bekövetkezett változást, a változás időpontjának megjelölésével, 
f) a felnőttképző nyilvántartásból való törlésének időpontját és okát. 
(2) A felnőttképzési államigazgatási szerv a bejelentés, illetve az engedély megadásáról szóló hatá-

rozat alapján a Szolg. tv.-ben meghatározott határidőn belül a felnőttképzőt felveszi a felnőttképzők 
nyilvántartásába. 

(3) A felnőttképzők nyilvántartását úgy kell vezetni, hogy 
a) abban a felnőttképző külön nyilvántartásba vételi számon szerepeljen, ha a felnőttképzési tevé-

kenységet bejelentés és engedély alapján folytatja, és 
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b) az tartalmazza a nyilvántartott adatokban – az adatok bejegyzési időpontjától kezdődően – bekö-
vetkezett összes változást és azok időpontját. 

(4) A felnőttképzők nyilvántartása – a Szolg. tv. 26. § (2a) bekezdésében és 27. § (3) bekezdésében 
meghatározott adatok mellett – az (1) bekezdés d)–f) pontjában meghatározott adatok tekintetében 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. 

8. § A felnőttképző a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő adataiban bekövetkezett változást – 
a változásnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv által történő átvezetésének napjától 
számított – harminc napon belül köteles bejelenteni a felnőttképzési államigazgatási szervnek. 

9. § (1) A felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzők nyilvántartásából törli a felnőttképzőt, 
ha a felnőttképző 

a) jogutód nélkül megszűnt, vagy az egyéni vállalkozó meghalt, vagy 
b) bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a Szolg. tv. 28. § a) vagy b) pontjában, 

engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a Szolg. tv. 26. § (3) bekezdésében meghatá-
rozott eset bekövetkezett. 

(2) A 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a felnőttképzőt a felnőttképzők nyilvántartásából 
csak annak a nyilvántartásba vételi számát érintően lehet törölni, amelyik tekintetében a törlés jogsza-
bályban meghatározott feltételei bekövetkeznek. 

(3) Ha jogszabály a képzés megszervezését bejelentéshez vagy engedélyhez köti, a felnőttképzési 
államigazgatási szerv a felnőttképzőnek a felnőttképzők nyilvántartásából való törlését elrendelő, vég-
legessé vált határozat megküldésével tájékoztatja a bejelentés, illetve az engedély tekintetében ha-
táskörrel rendelkező szervet arról, hogy a felnőttképző felnőttképzési tevékenység végzésére a továb-
biakban nem jogosult. 
15. § (1) A felnőttképzési szakértő első alkalommal a felnőttképzési szakértők nyilvántartásába történő 
felvételétől számított hat hónapon belül, ezt követően kétévenként köteles továbbképzésen részt 
venni, és eredményes vizsgát tenni. 

(4) A vizsga tematikáját, időpontját és a vizsgaszabályzatot a felnőttképzési államigazgatási szerv 
állapítja meg, és a vizsga tematikáját és a vizsgaszabályzatot évente, a vizsga időpontját a vizsgát 
megelőző legalább harminc nappal a honlapján közzéteszi. 

21. § (1) A felnőttképzési szerződés tartalmazza 
a) a képzés megnevezését és óraszámát, 
b) a képzés 
ba) év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontját, figyelembe véve az előze-

tesen megszerzett tudás beszámítását, 
bb) – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételével – haladásának tananyagegységekre bon-

tott ütemezését, 
c) a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését, 
d) a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módját, valamint ha a kép-

zéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a vizsgára bocsátás feltételeit, 
e) a megengedett hiányzás mértékét és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt 

érintő következményeket, 
f) a képzési díj – ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, és a 

vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult, a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges javító- és 
pótlóvizsga díjának – mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett 
tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével 
arányban álló ütemezését, 

g) a képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint tör-
ténő feltüntetését, 

h) a képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékét és folyósításának feltételeit, 
i) a képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményeit. 
26/A. § (1) A munkaerőpiaci előrejelző rendszer egy olyan előrejelző és elemző rendszer, amely 

összerendeli a munkaerőpiaci keresleti és kínálat információkat, és képes a munkaerőpiaci igények-
nek megfelelő képzési kibocsátási követelmények meghatározására. 

(2) A Kormány a munkaerőpiaci előrejelző rendszer működéséért felelős szervként a Nemzeti Szak-
képzési és Felnőttképzési Hivatalt jelöli ki. 
 

Hatályos: 2020.07.01 - 2021.03.31 

ez a paragrafusi pont megszűnik 2021.04.01.-én: c) a képzésben részt vevő személy képzési hitelt 
legfeljebb hétszázötvenezer forint mértékig igényelhet, azzal, hogy a képzési hitelt nyújtó szervvel 
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megkötött több hitelszerződés esetén a felvett hitelek együttes teljes összege legfeljebb 
harmincötmillió forint lehet, és a törlesztési idő legfeljebb tízéves időtartamban állapítható meg 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Változások 
388/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő be-
ruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt je-
lentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 
27.) Korm. rendelet módosításáról  
 
Megjelent: MK 185/2020. (08.07.) Hatályos: 2020. 08. 08. 
 

3. § (1) A Kormány – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a Beruházásokkal összefüggő, a 2. mel-
lékletben meghatározott ingatlanokat érintő építészeti-műszaki dokumentációnak a településrendezési 
és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekez-
dés b) pontja szerinti véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanácsot 
jelöli ki. 

(2) A Beruházásokkal összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye. 
(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7., 7a., 8. és 11., 30., 33., 35., 37., 40., 41., 42., 48. és 49. 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., 37., 48. és 49. sora szerinti beru-
házás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési 
határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvé-
delmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap. 

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8., 10., 17., 33., 37., 48. és 49. sora szerinti beruhá-
zás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárás-
ra vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása 
kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap. 

 

6/J. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 48. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben 
foglalt táblázat B:48 mezőjében megjelölt ingatlanra a beépítés szabályait és az egyedi építési köve-
telményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy ha a hatályos településrendezési eszköz vagy 
az OTÉK a beépítés és az egyedi építési követelmények (2) bekezdésben meghatározott sajátos sza-
bályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaznak, akkor a településrende-
zési eszköz vagy az OTÉK ezen rendelkezéseit nem kell alkalmazni. 

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:48 mezőjében megjelölt ingatlanra meghatározott sajátos be-
építési szabályok: 

1. a telken – telekosztás esetén az abból létre jövő valamennyi telken együttesen – az OTÉK 4. 
számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának 
elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvé-
nyesítése esetében is alkalmazható; 

2. a telken – telekosztás esetén az abból létre jövő valamennyi telken együttesen – az OTÉK 7. 
számú melléklete szerint meghatározott számú kerékpár legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosí-
tani; 

3. autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani; 
4. a kialakítható telek legkisebb területe 1500 m2; 
5. telkenként egy főépület helyezhető el; 
6. az épületek a felszín alatt és a földszinten összenyithatók; 
7. a telken az általános szintterület megengedett legnagyobb értéke 5 m2/m2, közhasználat céljára 

területet nem kell átadni, azonban a 3000 m2-t meghaladó területű telken elhelyezésre kerülő épületet 
úgy kell kialakítani, hogy annak földszintjén a tömbön való közforgalmú gyalogos átközlekedés lega-
lább 8 méter széles passzázson keresztül biztosított legyen; 

8. a telken az építhető parkolási szintterület megengedett legnagyobb értéke 3 m2/m2; 
9. kereskedelmi és vendéglátás célú rendeltetési egység a földszinten korlátozás nélkül elhelyezhe-

tő; 
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10. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke a terepszint alatt, a földszinten, az I. emeleten 
és a II. emeleten 100%, a II. emelet felett 85%; 

11. a földszinten iroda, kereskedelem, szolgáltató, vendéglátás, szálláshely, alapfunkció, közfunk-
ció, intézményi, parkolóház, teremgarázs funkciók alakíthatók ki; 

12. a földszinten és az I. emeleten kialakított zöldtetőt nem szükséges közforgalom céljára megnyit-
ni; 

13. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%; 
14. a telken a meglévő épületek és építmények részleges vagy teljes bontását követően új épület – 

e bekezdés rendelkezéseire figyelemmel – szabadon elhelyezhető; 
15. az épület homlokzata legfeljebb 5 méter mélységben hátraléphet; 
16. a közterület fölé nyúló épületkiugrás legfeljebb 1 méter, az előtető legfeljebb 2,5 méter kinyúlású 

lehet; 
17. az utcai párkánymagasság a járdavonaltól legfeljebb 21 méter lehet, és minden helyen a vizsgált 

ponton értelmezett járdavonal magassági pozíciójától számítandó; 
18. az udvari párkánymagasság a járdavonaltól legfeljebb 28,5 méter lehet; 
19. legfeljebb kétszintes tetőtéri beépítés kialakítható. 
6/K. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 49. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben 

foglalt táblázat B:49 mezőjében megjelölt telkekre és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő 
telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(9) bekezdés állapítja meg, 
azzal, hogy ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés és az egyedi építési 
követelmények (2)–(9) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azokat korlá-
tozza, illetve azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszköz 
vagy az OTÉK ezen rendelkezéseit nem kell alkalmazni. 

(2) A Balatonvilágos belterület 292, 295/5, 297, 301/1, 302 és 303/2 helyrajzi számú telkekre meg-
határozott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények: 

1. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 80%, 
2. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 18,0 méter, a 295/5 helyrajzi számú telek 

tekintetében az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 15,0 méter, 
3. a kialakítható telek legkisebb területe 800 m2, 
4. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%, 
5. a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 85%, 
6. a szintterületi mutató nem korlátozott, 
7. a telkeken vegyes, lakó, strand, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely, kikötő és üdü-

lő rendeltetésű épületek, illetve ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek, 
8. a hatályos településrendezési eszköz szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni, 
9. a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű 

használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-
várakozóhely legalább 30%-ának, strand esetén 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy 
az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, mélyga-
rázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani, 

10. az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe, 
11. a telkek beépítési módja szabadon álló, 
12. a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott, 
13. bármely épület által elfoglalt beépített alapterület meghaladhatja az övezetben kialakítható, leg-

kisebb telekméret és a megengedett legnagyobb beépítési százalék szorzatának kétszeresét, 
14. a közlekedési létesítmények és műtárgyak korlátozás nélkül elhelyezhetők, 
15. a meglévő épületek bővítése nem korlátozott, 
16. magánút korlátozás nélkül létesíthető. 
(3) A Balatonvilágos belterület 294 helyrajzi számú telekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok: 
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%, 
b) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12,5 méter, 
c) a kialakítható telek legkisebb területe 800 m2, 
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 40%, 
e) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 40%, 
f) a szintterületi mutató nem korlátozott, 
g) bármely épület által elfoglalt beépített alapterület meghaladhatja az övezetben kialakítható legki-

sebb telekméret és a megengedett legnagyobb beépítési százalék szorzatának kétszeresét, 
h) a hatályos településrendezési eszköz szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni, 
i) a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott, 
j) a telken vegyes, üdülő rendeltetésű épületek, illetve ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek, 
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k) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe, 
l) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű 

használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-
várakozóhely legalább 30%-ának, strand esetén 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy 
az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, mélyga-
rázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani, 

m) a közlekedési létesítmények és műtárgyak korlátozás nélkül elhelyezhetők, 
n) a telken, illetve az abból telekalakítással létrejövő telkeken parti sétány, közhasználat céljára 

szolgáló terület, közhasználat elől el nem zárható terület nem alakítható ki, illetve nem állhat fenn. 
(4) A Balatonvilágos belterület 295/7 és 295/8 helyrajzi számú telkekre vonatkozó sajátos beépítési 

szabályok: 
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 25%, 
b) a kialakítható telek legkisebb területe 300 m2, 
c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 0%, 
d) a szintterületi mutató nem korlátozott, 
e) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe, 
f) a hatályos településrendezési eszköz szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni, 
g) a telken kikötő, raktározási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, illetve ezek kiszolgáló építmé-

nyei elhelyezhetőek, 
h) a 295/8 helyrajzi számú telek déli oldalán közhasználat elől el nem zárható terület nem állhat 

fenn, az északi oldalán a közhasználat elől el nem zárható területet fenn kell tartani, 
i) a 295/7 helyrajzi számú telek közterületi jellegét nem kell fenntartani, 
j) a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott. 
(5) A Balatonvilágos belterület 295/6, 295/11 és 295/13 helyrajzi számú telkekre vonatkozó sajátos 

beépítési szabályok: 
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 5%, 
b) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12,5 méter, 
c) a kialakítható telek legkisebb területe 800 m2, 
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 70%, 
e) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 45%, 
f) a szintterületi mutató nem korlátozott, 
g) a telken kikötő, kikötőüzemeltetési és vendéglátás rendeltetésű épületek elhelyezhetőek, 
h) a hatályos településrendezési eszköz szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni, 
i) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe, 
j) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű 

használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-
várakozóhely legalább 30%-ának, strand esetén 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy 
az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, mélyga-
rázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani, 

k) a közlekedési létesítmények és műtárgyak korlátozás nélkül elhelyezhetők, 
l) a Balatonvilágos belterület 295/6 helyrajzi számú telken a 295/5 helyrajzi számú telek vízpart felé 

néző telekhatára mentén a 294 helyrajzi számú telekhatártól mért 70 méter hosszon parti sétány, köz-
használat céljára szolgáló strandolásra alkalmas partszakasz, közhasználat céljára szolgáló strand és 
különleges strandterület nem alakítható ki, illetve nem állhat fenn, 

m) a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott. 
(6) A Balatonvilágos belterület 295/14 és a 295/16 helyrajzi számú telkekre vonatkozó sajátos be-

építési szabályok: 
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%, 
b) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 18 méter, 
c) a kialakítható telek legkisebb területe 1000 m2, 
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 50%, 
e) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 40%, 
f) a szintterületi mutató nem korlátozott, 
g) a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott, 
h) a hatályos településrendezési eszköz szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni, 
i) a telken vendéglátás, vegyes, üdülő és szálláshely rendeltetésű épületek és ezeket kiszolgáló 

építmények elhelyezhetőek, 
j) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe, 
k) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű 

használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-
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várakozóhely legalább 30%-ának, strand esetén 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy 
az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, mélyga-
rázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani, 

l) a közlekedési létesítmények és műtárgyak korlátozás nélkül elhelyezhetők, 
m) a 295/14 és a 295/16 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában a Magyarország és egyes ki-

emelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 75. §-ának 
ma) (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a beépítettség megengedett legna-

gyobb mértéke 30%, 
mb) (5) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a zöldfelület megengedett legkisebb 

mértéke 50%, 
mc) (6) bekezdés a) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az érintett területen vendéglá-

tás, vegyes, üdülő és szálláshely rendeltetésű épületek és ezeket kiszolgáló építmények is elhelyez-
hetők. 

(7) A Balatonvilágos belterület 1392 helyrajzi számú telekre meghatározott sajátos beépítési szabá-
lyok: 

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%, 
b) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 16,5 méter, 
c) a kialakítható telek legkisebb területe 1000 m2, 
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 40%, 
e) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 50%, 
f) a szintterületi mutató nem korlátozott, 
g) bármely épület által elfoglalt beépített alapterület meghaladhatja az övezetben kialakítható legki-

sebb telekméret és a megengedett legnagyobb beépítési százalék szorzatának kétszeresét, 
h) a telken vegyes, lakó, üdülő, strand, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely rendelte-

tésű épületek és ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek, 
i) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű 

használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-
várakozóhely legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekez-
dése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-
várakozóhelyet nem kell biztosítani, 

j) a telkek beépítési módja szabadon álló, 
k) parti sétány, közhasználat céljára szolgáló strandolásra alkalmas partszakasz, közhasználat cél-

jára szolgáló strand és különleges strandterület nem alakítható ki, illetve nem állhat fenn, 
l) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe, 
m) a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott, 
n) a közlekedési létesítmények és műtárgyak korlátozás nélkül elhelyezhetők, 
o) a hatályos településrendezési eszköz szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni. 
(8) A Balatonvilágos belterület 1412 helyrajzi számú telekre meghatározott sajátos beépítési szabá-

lyok: 
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%, 
b) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 9,0 méter, 
c) a kialakítható telek legkisebb területe 1500 m2, 
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 40%, 
e) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 50%, 
f) a szintterületi mutató nem korlátozott, 
g) a telken vegyes, lakó és üdülő rendeltetésű épületek és ezek kiszolgáló építményei elhelyezhető-

ek, 
h) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű 

használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-
várakozóhely legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekez-
dése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-
várakozóhelyet nem kell biztosítani, 

i) a telkek beépítési módja szabadon álló, 
j) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe, 
k) parkoló funkciójú telekként kialakítható telek legkisebb területe 600 m2, legnagyobb területe 2000 

m2, valamint legkisebb szélessége, változó szélesség esetében átlagos szélessége 15 méter, 
l) a hatályos településrendezési eszköz szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni, 
m) magánút korlátozás nélkül létesíthető. 
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(9) A 2. mellékletben foglalt táblázat 49. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt 
táblázat B:49 mezőjében megjelölt telkek és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkek köz-
területként, illetve közútként nem alakíthatók ki. 
43. § 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 388/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr35.) módosított 3. § 
(3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, a megállapított 6/J. §-át, 6/K. §-át és a 2. mellékletben 
foglalt táblázat 48. és 49. sorát a Módr35. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági 
ügyekben is alkalmazni kell. 

48
. 

Komplex ingatlanfejlesztésre, illetve 
az ahhoz kapcsolódó építmények, 
infrastrukturális fejlesztések megvaló-
sítására irányuló beruházás 
a Budapest II. kerületben 

Budapest II. kerület közigazgatási területén elhe-
lyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest 
II. kerület belterület 13507/3 helyrajzi számon nyil-
vántartott ingatlan 

Budapest Fővá-
ros Kormányhiva-
talát vezető kor-
mánymegbízott 

49
. 

Szállodafejlesztésre, valamint ahhoz 
kapcsolódó építmények, infrastrukturá-
lis fejlesztések és kapcsolódó ingatlan-
fejlesztés megvalósítására irányuló 
beruházás 

Balatonvilágos közigazgatási területén elhelyezke-
dő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Balatonvilágos 
belterület 291, 292, 293, 294, 295/5, 295/6, 295/7, 
295/8, 295/9, 295/10, 295/11, 295/12, 295/13, 
295/14, 295/15, 295/16, 295/17, 296, 297, 298, 
301/1, 302, 303/2, 1392 és 1412 helyrajzi számú 
ingatlanok 

Somogy Me-
gyei Kormányhi-
vatalt vezető 
kormánymegbízott 

 

393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új 
képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról 

Megjelent: MK 188/2020. (08.12.) Hatályos: 2020. 09. 01. 
1. § (4) E rendelet az Erasmus+ és utódprogramjai keretében megvalósuló közös képzésre az 
Nftv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott eltéréssel terjed ki. 

3. §  
(2) Amennyiben a miniszter az előzetes jóváhagyását megadta, a felsőoktatási szakképzés és 

szakképzettség, alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegy-
zékbe való felvételét kezdeményező felsőoktatási intézmény a felsőoktatási intézmények nyilvántartá-
sát vezető szervhez (a továbbiakban: oktatási hivatal) nyújtja be a létesítési dokumentumot. 

(3) Az oktatási hivatal a beérkezéstől számított 8 napon belül ellenőrzi, hogy a létesítési dokumen-
tum teljes körű-e, és hiányos benyújtás esetén a felsőoktatási intézményt határidő tűzésével a létesí-
tési dokumentum kiegészítésére hívja fel. 
6. § (1) Alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség, valamint felsőoktatási szakképzés 
felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételét felsőoktatási intézmény, felsőoktatási 
intézmények közösen vagy a miniszter kezdeményezheti. 

i)az alapképzési, mesterképzési szak vagy felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti 
követelményeiről a felsőoktatási intézmény – Nftv. 12. § (3) bekezdés e) pont ea) alpontja 
és h) pont hf) alpontja alapján hozott – szenátusi döntésének hitelesített kivonatát, ha a létesítés 
kezdeményezője felsőoktatási intézmény. 

2. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez 

Alapképzések és alapképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke 
  A B C D E F G 
1. Képzési Terü-

let 
Képzési 

terület angol 
nyelvű meg-

nevezése 

Alapképzési szak Alapképzé-
si szak angol 
nyelvű meg-

nevezése 

Szakképzettség Alapképzésben szerezhető szakképzettség angol 
nyelvű megnevezése 

EKK
R 

és 
MKK

R szint 
39. Jogi Legal Sci-

ence 
igazságügyi igaz-

gatási 
Judicial Administration igazságügyi szervező Judicial Administration Mana-

ger 
6 

40.     személyügyi, 
munkaügyi és 
szociális igazgatási 

Employment Relations and Social 
Insurance Administration 

személyügyi, munka-
ügyi és szociális igazgatá-
si szakember 

Employment Relations and 
Social Insurance Expert 

6 

68/
A. 

    tűzvédelmi mérnöki Fire Safety Engineering tűzvédelmi mér-
nök 

Fire 
Safety 
Engineer 

6 

79/     szakoktató Vocational Technical Instructor szakoktató Vocational 6 
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A. Technical Instructor 
124.     személyügyi, 

munkaügyi és 
szociális igazga-
tás 

  Labour Relations 
and Social Security 
Administration 

okleveles sze-
mélyügyi, munkaügyi 
és szociális igazgatási 
szakember 

Labour Relations and Social 
Security Expert 7 

125/
A. Gazdaságtudomá-

nyok Econo
mic Sci-
ence 

agrárköz-
gazdász   Agricultural 

Ecomomics okleveles közgaz-
dász agrárközgazdász 
szakon 

Agricultural Ecomomist 7 

126.     biztosítási és 
pénzügyi mate-
matika 

  Actuarial and Fi-
nancial Mathematics okleveles biztosí-

tási és pénzügyi 
matematikus-

közgazdász 

Actuarial and Financial 
Mathematician-Economist 7 

 
398/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról 
Megjelent: MK 188/2020. (08.12.) Hatályos: 2020. 09. 01. 

2020-08-13 

(6) Az a biztosított, aki részére magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott, nem hiva-

talos célú kevésbé súlyos vagy súlyos fertőzöttségi mértékű országból Magyarország területére törté-

nő beutazáskor hatósági házi karantént rendeltek el, nem minősül keresőképtelennek. 

 2020-09-01 

6) Az a biztosított, aki részére magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott, nem hiva-

talos célú külföldről Magyarország területére történő beutazáskor hatósági házi karantént rendeltek el, 

nem minősül keresőképtelennek. 

2021-01-01 
Vhr. 4/A. § (1) Az orvos a beutalót az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről szóló törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a 
továbbiakban: EESZT) útján is kiállíthatja. Az EESZT útján kiállított beutalóra e rendelet szabályai az 
e §-ban meghatározott eltérésekkel alkalmazandóak. 

(1a) A beutalót az EESZT útján kell kiállítani, ha a beutalás 
a) a 2. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja – ide nem értve a fogorvos által kezdeményezett szak-
konzíliumot –, 
b) a 3. § (4) bekezdés b) pontja vagy 
c) a 3. § (5)–(7) bekezdése 
alapján történik. 
(1b) Az (1a) bekezdés nem alkalmazható, ha a beutalás időpontjában az EESZT nem elérhető. 
(2) Az EESZT útján kiállított beutaló esetében a beutaló orvos a beteg kérésére papíralapú iga-
zolást állít ki a beutalóról. Az igazolás az elektronikus beutaló adattartalmát és az elektronikus 
beutaló EESZT azonosítóját tartalmazza vonalkódos és szövegesen olvasható formában. 
(3) Az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a beutalót az EESZT útján tekinti meg és ellenőr-
zi, valamint az EESZT útján rögzíti az ellátás megtörténtét. Ha az adatok rögzítése bármely ok-
ból sikertelen, az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az ellátást követő 24 órán belül köte-
les az adatokat rögzíteni. 
(3a) Az EESZT útján kiállított beutaló esetén, ha az EESZT üzemszünet vagy üzemzavar miatt 
nem elérhető, az ellátás a (2) bekezdés szerinti papíralapú igazolás alapján is nyújtható. Ilyen 
esetben az adatok rögzítésére vonatkozó kötelezettséget az üzemszünet esetén annak végét, 
üzemzavar esetén annak tényleges megszűnését követő négy napon belül kell teljesíteni. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet energetikai tárgyú egyes kormányrendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 191/2020. (08.17.) Hatályos: 2020. 09. 01. 
 
Többek között módosítja a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletet a földgázellátásról szóló 2008. évi 
XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 191/2020. (08.17.) Módosítja: 401/2020. (VIII. 17.) Korm. r.  Hatályos: 2020. 09. 01 
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2020-08-13 
Vhr. 56. § (1) A GET és e rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a termé-
szetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy: 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül, 
b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult, 
c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül, 
d) a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül, 
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továb-
biakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától 
számított 3 éven keresztül, vagy 
g) Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a 
gondozásába helyezett nevelésbe vett gyermeket, 
h) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének 
biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) szerinti Le-
bonyolítóval a 2018. évi CIII. törvény szerinti bérleti jogviszonyban áll, 

2020-09-01 
Vhr. 1. § (1) E rendelet alkalmazásában: 

1. Adatcsere Bizottság: az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ) szerinti 
adatcserét érintő kérdések operatív koordinálását és kidolgozását végző testület, 
1a. Adatcsere-ellenőrzési Testület: az Adatcsere Bizottság feladatainak és irányelveinek meghatá-
rozását végző döntéshozó testület, 

11. Magyar gázkiegyenlítési pont: az együttműködő földgázrendszer azon virtuális kereskedési pontja, 
amely vonatkozásában az ÜKSZ-nek megfelelően végrehajtott jogcím átvezetési ügylet történik. Ez a 
virtuális pont az együttműködő gázrendszer valamennyi tényleges betáplálási pontja mögött és 
tényleges kiadási pontja előtt, költség- és ráfordítás-semleges módon helyezkedik el, 

 
Vhr. 5/B. § A szállítási rendszerüzemeltető a GET 9. § (4) bekezdésének megfelelően olyan 
elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja a rendszeregyensúlyozási 
tevékenységének végzéséhez kapcsolódó összes adat, különösen az e tevékenységéhez kapcsoló 
földgáz vásárlási és eladási mennyiségek és árak rögzítését. A szállítási rendszerüzemeltető a 
gáznapra vonatkozó kiegyensúlyozó földgáz elszámolásához szükséges adatokat a gáznapi allokációt 
követően az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint megküldi az elszámolóház részére. 
 
Vhr. 7. § (1) A kérelmezőnek rendelkeznie kell: 

 
k) a 312/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez 
szükséges és az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai 
rendszerrel, mérő és adatátviteli eszközökkel, 
 
e) lehetővé kell tennie a 312/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikkének megfelelően a 
szállítási rendszerüzemeltető rendszeregyensúlyozási tevékenységéhez és az 
elszámoláshoz szükséges adatszolgáltatások biztosítását. 
 
Adatcsere Bizottság és Adatcsere-ellenőrzési Testület működése 
 

6.7. A gázfogyasztó készüléknek a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a 
telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti 
egyszerűsített cseréjét a földgázelosztó jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés időpontjáról a 
földgázelosztó az ellenőrzés napját megelőzően legalább 15 nappal köteles értesíteni a felhasználót 
és a kivitelezőt. Az ellenőrzésen a kivitelező köteles megjelenni. 

 
10.1. A földgázelosztó a fogyasztásmérő berendezés hitelességi idejének lejárta miatti csere esetén 
szükséges munkavégzésről, a fogyasztásmérő-berendezés ellenőrző leolvasása vagy a felhasználási 
helyhez tartozó mérőhelyen történő munkavégzésnek legfeljebb 4 órás időtartamban megjelölt, 
tervezett kezdő időpontjáról tértivevényes ajánlott levélben vagy egyéb igazolható módon értesíti a 
felhasználót. Az értesítésben megjelölt, az időpont-egyeztetési lehetőség során választható 
munkavégzési időpontnak legalább két napon 7 órától 20 óráig tartó időtartamot is kell tartalmaznia. 
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Az értesítésnek tartalmaznia kell a földgázelosztó időpont egyeztetésre alkalmas elérhetőségét is. Az 
értesítésnek legalább 8 nappal a megjelölt legkorábbi munkavégzési időpont előtt a felhasználó 
rendelkezésére kell állnia. 

 
5. Az eljárás során véglegezett, jóváhagyásra kerülő üzletszabályzatot az elektronikus ügyintézés 
szabályai szerint kell benyújtani a Hivatal számára. 

 
II. Fejezet 
Szállítási rendszerüzemeltetésre vonatkozó működési engedély 
A) A szállítási rendszerüzemeltetésre vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtásával együtt a ké-
relmező 

11. ismerteti a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 24. § (3) 
bekezdése szerinti a bányafelügyelet által jóváhagyott műszaki-biztonsági irányítási 
rendszer leírását vagy kidolgozásának tervét; 
13. megadja a bányafelügyelet által kiadott – az engedélyes műszaki-biztonsági és 
műszaki-biztonsági irányítási szempontú előzetes minősítését tartalmazó – határozat 
azonosítására vonatkozó adatokat; 
 
Szervezett földgázpiac működtetésére vonatkozó működési engedély 
 
9. bemutatja az ellenőrzött műszaki-biztonsági irányítási rendszer bevezetésének 
ütemtervét a bevezetés határidejét. 
 

A fogyasztó / a vele közös háztartásban élő személy 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül, 
b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult, 
c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül, 
d) a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül, 
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továb-
biakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításá-
tól számított 3 éven keresztül, 
g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a 
gondozásába helyezett gyermeket, 
h) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek 
lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogvi-
szonyban áll, vagy 
i) a Szoctv. 38–39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül. 

 
 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. 
(I. 30.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a 
természetes személyt kell tekinteni, aki vagy akinek háztartásában élő személy: 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül, 
b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult, 
c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül, 
d) a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül, 
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továb-
biakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításá-
tól számított 3 éven keresztül, 
g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a 
gondozásába helyezett gyermeket, 
h) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek 
lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogvi-
szonyban áll, vagy 
i) a Szoctv. 38–39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül. 
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15. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez 

Átadás-átvételi pontok kapacitáslekötési időszakai és a kapacitáslekötési időpontok 
Adott gázévre és a gázéven belüli időszakokra vonatkozó rendszerüzemeltetői kapacitáslekötések 
időrendi táblázata, melyben minden egyes napot gáznapként kell figyelembe venni: 

  A B C D E 
1     Átadás-átvételi pontok (kiadási/betáplálási, valamint be- és kitárolási)* 

2     

a) felhasználási hely (POD) 
mint elosztói kiadási ponti kapaci-
tásra vonatkozó lekötések idő-
pontja (elosztói informatikai 
rendszer) 

b) gázátadó állomás kiadási, ter-
melői betáplálási ponti kapacitásra 
vonatkozó lekötések időpontja 
(szállítói kapacitáslekötési platfor-
mon) 

c) tárolói kapaci-
tásokra vonatkozó 
lekötések időpontja 
(tárolói informatikai 
platformon)** 

3 

Gázévre (táro-
lói évre) vonat-
kozó 
kapacitáslekötési 
időszakok 

éves október első napját megelőző 
21. nap szeptember első hétfője március első hét-

fője 

4 negyed-
éves 

október első napját megelőző 
21. nap 
december első hétfője 
március első hétfője 
június első hétfője 

szeptember második hétfője 
december első hétfője 
március első hétfője 
június első hétfője 

– 

5 havi tárgyhónap első napját megelő-
ző ötödik munkanap 

minden naptári hónap harmadik 
hétfője – 

6 gáznapi előző gáznap előző gáznap – 

7 gázna-
pon belüli 

a gázórát megelőző második óra 
első fél órájában 

a gázórát megelőző negyedik óra 
első fél órájában – 

Megjegyzés: 
    *     Amennyiben a táblázat szerinti időpontok ünnepnapra vagy munkaszüneti napra 

esnek, akkor a kapacitáslekötési igény leadásának legkésőbbi időpontja az azt kö-
vető munkanap. 

**     A földgáztárolók évesnél rövidebb időtartamú termékeinek lekötési időpontjait a 
földgáztárolói engedélyes üzletszabályzata tartalmazza. 

 

16. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez681 

Az Adatcsere-ellenőrzési Testület összetétele 
  A B 

1. Adatcsere-ellenőrzési Testület tagjai Delegált képviselők száma (fő) 
2. Földgázelosztó 3 

3. Földgázkereskedő 2 

4. Egyetemes szolgáltató 1 
 

Többek között módosítja a 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendeletet a légiközlekedésről szóló 1995. évi 
XCVII. törvény végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 191/2020. (08.17.) Módosítja: 401/2020. (VIII. 17.) Korm. r.  Hatályos: 2020. 09. 01 
 
Vhr. 26/A. § (1) A Nemzeti Repülésbiztonsági Program alapján kidolgozott, a légiközlekedési hatóság 
által elfogadott Repülésbiztonság-irányítási Rendszert kell működtetnie valamennyi 

 
(2) Az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendeletben a légiforgalmi szolgálatokra meghatározott 

Biztonságirányítási rendszer a Nemzeti Repülésbiztonsági Programon alapul. 
Vhr. 29. § Ez a rendelet 
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c) a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati 
funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásá-
ról, valamint a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 vég-
rehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 
2017. március 1-jei (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet IV. melléklet A. alrész 2. szakasz 
ATS.OR.200. pontjának, 

d) a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások minőségével kapcsolatos követelményeknek 
az egységes európai égbolt keretében történő meghatározásáról szóló, 2010. január 26-i 73/2010/EU 
bizottsági rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 
………………………………………………………………………………………………………… 
402/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek jogharmo-
nizációs célú módosításáról 
 
Megjelent: MK 191/2020. (08.17.) Hatályos: 2020. 09. 01 
 
Többek között módosítja a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a közlekedési igazgatási 
feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
 
Megjelent: MK 191/2020. (08.17.) Módosítja: 402/2020. (VIII. 17.) Korm. r.  Hatályos: 2020. 09. 01 

 2020-08-22 
24. az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 
10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke rendelkezésének megfelelően kijelölt 
nemzeti felügyeleti hatóságként gondoskodik az e cikkben meghatározott tevékenység ellátása érde-
kében hatáskörébe utalt feladatok végrehajtásáról, ellátja az (EU) 2019/317 bizottsági végrehajtási 
rendeletben a nemzeti felügyeleti hatóságra vonatkozóan megállapított feladatokat, továbbá az (EU) 
2015/340 bizottsági rendelet 5. cikke szerinti illetékes hatóságként gondoskodik az (EU) 2015/340 
bizottsági rendeletben meghatározott feladatok ellátásáról, 
56. gondoskodik a teljesítménytervek és teljesítménycélok (EU) 2019/317 bizottsági végrehajtási ren-
delet 10. cikk (6) bekezdése szerinti módosításáról, a teljesítményterv tervezetének az (EU) 2019/317 
bizottsági végrehajtási rendelet 12. cikke szerinti benyújtásáról, az (EU) 2019/317 bizottsági végrehaj-
tási rendelet 13. cikk (2) bekezdésében, 14. cikk (3) bekezdésében, 15. cikk (6) bekezdésében a tag-
államok részére megállapított feladatok végrehajtásáról, a teljesítménycéloknak az (EU) 2019/317 
bizottsági végrehajtási rendelet 18. cikk (1) bekezdése szerinti felülvizsgálatáról, az (EU) 2019/317 
bizottsági végrehajtási rendelet 6. cikkében, 24. cikk (2) és (3) bekezdésében, valamint 30. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott konzultációk lefolytatásáról, továbbá az (EU) 2019/317 bizottsági vég-
rehajtási rendelet 24. cikk (4) bekezdésében, 30. cikk (2) bekezdésében és 38. cikk (1) bekezdés c)–
e) pontjában foglaltak végrehajtásáról, 
26. § (1) Ez a rendelet 
l) az egységes európai égboltra vonatkozó teljesítmény- és díjszámítási rendszer létrehozásáról, va-
lamint a 390/2013/EU és a 391/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2019. február 11-ei (EU) 2019/317 bizottsági végrehajtási rendelet, 
s) a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követel-
ményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értel-
mében történő meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 
805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. február 20-i (EU) 2015/340 
bizottsági rendelet 
 

o) a 300/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjában említett információkat tartalmazó, a közös légi-
közlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatá-
rozásáról szóló, 2015. november 16-i C (2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat, 

p) a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati 
funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásá-
ról, valamint a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 vég-
rehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 
2017. március 1-jei (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet, 

q) a légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózati funkciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról és a 677/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. január 
24-i (EU) 2019/123 bizottsági végrehajtási rendelet 

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 
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 2020-09-01 
8. az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási 
előírások meghatározásáról, valamint a 443/2009/EK és az 510/2011/EU rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. 
mellékletében meghatározott feladatok ellátása; 

 
12. a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 
5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a két- vagy háromkerekű járművek, 
valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. január 15-i 
168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a gépjárművek és pótkocsijaik, 
valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek 
jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/858 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, a műszaki szolgálatok tevékenységével 
összefüggő pályázatok kiírása, a műszaki szolgálatok kijelölése, valamint a műszaki szolgálatokra 
vonatkozó hatósági feladatok ellátása; 

 
9. a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 
5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a két- vagy háromkerekű járművek, 
valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. január 15-i 
168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, továbbá a gépjárművek és pótkocsijaik, 
valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek 
jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/858 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott piacfelügyeleti ellenőrzés végzése és ezzel 
összefüggésben a hatósági eljárás lefolytatása; 

 
(9) Közlekedési hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala jár el 
a) a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. febru-

ár 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, 
b) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és 

piacfelügyeletéről szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, 
valamint 

c) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és 
önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK 
rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. má-
jus 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendeletben 

meghatározott éves piacfelügyeleti ellenőrzési terv összeállítása, a Bizottság, továbbá a Bizottság 
által létrehozott, végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórum részére a piacfelügyeleti 
tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítése, valamint az Európai Unió más 
tagállamának piacfelügyeleti hatóságával történő információcsere lebonyolítása során. 

 
26. § (1) Ez a rendelet 

 
q) a légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózati funkciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 

megállapításáról és a 677/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. január 
24-i (EU) 2019/123 bizottsági végrehajtási rendelet, 

r) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és 
önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK 
rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. má-
jus 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelke-
zéseket állapítja meg. 

………………………………………………………………………………………. 

418/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet az egyes kémiai biztonsági tárgyú kormányrendeletek mó-
dosításáról 

Megjelent: MK 196/2020. (08.30.) Hatályos: 2020. 08. 31. 
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Többek között módosítja a 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendeletet a kémiai terhelési bírság alkalma-
zásának részletes szabályairól 
 
Megjelent: MK 196/2020. (08.30.) Módosítja: 418/2020. (VIII. 30.) Korm. r.  Hatályos: 2020. 08. 31 

Lásd fent, a kiemeltekben! 
 

Többek között módosítja a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletet a biocid termékek 
engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 

Megjelent: MK 196/2020. (08.30.) Módosítja: 418/2020. (VIII. 30.) Korm. r.  Hatályos: 2020. 08. 31 
 
(3a) Ha az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet alapján már értékelt vagy még 
nem értékelt, az adott terméktípus vonatkozásában még nem jóváhagyott, létező hatóanyagokat tar-
talmazó biocid termékre kiadott engedély olyan termékre kerül megadásra, amely az engedély kiadá-
sakor jogszerűen van forgalomban, az engedélyező hatóság a már forgalomba hozott termékek for-
galmazására legfeljebb 180 nap, felhasználására pedig további 180 nap türelmi időt biztosíthat, kivé-
ve, ha a biocid termék további forgalmazása vagy felhasználása az emberi egészségre, az állati 
egészségre vagy a környezetre nézve elfogadhatatlan kockázatot jelent. 
 
Többek között módosítja a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a fővárosi és megyei 
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 

Megjelent: MK 196/2020. (08.30.) Módosítja: 418/2020. (VIII. 30.) Korm. r.  Hatályos: 2020. 08. 31 
 
8. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki 

dc) 8. § (3) és (5) bekezdése, valamint a 8/A. § (1) és (5) bekezdése, 
19. § Ez a rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 
1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre 
való reagálással kapcsolatos harmonizált információkról szóló melléklet hozzáadásával történő 
módosításáról szóló, 2017. március 22-i (EU) 2017/542 bizottsági rendelet végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapít meg. 

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

 
31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet hatályon 
kívül helyezéséről 
 
Megjelent: MK 197/2020. (08.31.) Hatályos: 2020. 09. 01. 
 

Többek között módosítja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletet a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

Megjelent: MK 197/2020. (08.31.) Módosítja: 31/2020. (VIII. 31.) EMMI. r.  Hatályos: 2020. 09. 01 
 

 2020-09-01 
2. § (1) Az iskolai évfolyamok számozása – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az általános 
iskola első évfolyamától kezdődően a középiskolai tanulmányok utolsó évfolyamáig, a kiegészítő 
nemzetiségi oktatás feladatait ellátó iskola első évfolyamától és az alapfokú művészeti iskolában az 
első alapfokú évfolyamtól folyamatos. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően 
h) a kizárólag érettségit követő szakmai nevelést-oktatást folytató szakgimnáziumi – kerettantervben 
foglalt követelmények szerinti – 13–14. évfolyamnak Ksz/13, Ksz/14 
(2b) Az iskolai nevelés-oktatás mellett a jogszabályban meghatározott vagy a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatás keretében a hivatal által szervezett tanulmányi versenyek a kerettantervek végrehajtását 
szolgálják. A versenyek tartalmi követelményeinek alapja az adott évfolyamokra vonatkozó kerettan-
tervi tartalom. 
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4. § (1) A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában (a továbbiakban: 
SZMSZ) kell meghatározni 
(2) Az iskola, kollégium SZMSZ-e az (1) bekezdésben foglaltakon kívül 
e) szakiskola és szakgimnázium esetén a gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcso-
lattartás formáit és rendjét, 
 
(6) A közös igazgatású köznevelési intézmény és az általános művelődési központ SZMSZ-e tartal-
mazza a működés közös szabályait és – intézményegységenként külön-külön – az egyes intézmény-
egységek működését meghatározó előírásokat. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg 

g) az iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán, 
kollégiumon kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartást, 
h) a mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb foglalkozásokon 
való használatának szabályait, 
i) büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési intézmény 
egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről 
elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, 
elbírálásának elveit és az alkalmazandó intézkedéseket. 
 
7. § (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza 
 
aj) a felvétel és az átvétel – Nkt. keretei közötti – helyi szabályait, valamint szakképző iskola tekinte-
tében a szakképzésről szóló törvény felvételre, átvételre vonatkozó rendelkezéseit, 
 
bq) középiskola esetében a 11–12. évfolyamon az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez az 
emelt szintű oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatokat és követelményeket a Nat alapján, 
 
(3) Az Nkt.-ban nevesített iskolák pedagógiai programja meghatározza az iskolaváltás, valamint a 
tanuló átvételének szabályait, szükség esetén különbözeti vizsgával, egyéni segítségnyújtással, tü-
relmi idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel. 
(6) Ha az általános iskolában a Nat Művészetek műveltségi területen vagy az annak megfelelő tan-
tárgy keretei között emelt szintű oktatás folyik, továbbá ha a szakgimnázium képesítő vizsgára ké-
szít fel, az iskola, valamint az alapfokú művészeti iskola pedagógiai programja előírhatja, hogy a ta-
nuló a kötelező tanórai foglalkozások keretében tanítási napokon nyolc és tizenhat óra között köte-
les részt venni művészeti próbákon és előadásokon. Az alapfokú művészeti iskola e feladatkörében 
a tanulók közismereti iskolai feladatait figyelembe véve határozhatja meg a kötelező részvételt a 
művészeti próbákon és előadásokon. 
(7) Az iskolában folyó szakképzés szakmai programjának elkészítésére a szakképzésre vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(8)38 
(9) A két tanítási nyelvű iskola a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve, a nemzetiségi nevelést-
oktatást végző iskola a nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelés-
oktatásának irányelve alapján készíti el helyi tantervét. 
7/A. § (1) Az iskola a kerettanterveket tanév szerinti tagolásban építi be a helyi tantervébe, és ki-
egészíti azt az iskola helyi sajátosságai alapján. A két évfolyamos kerettantervi szakaszokra megha-
tározott fejlesztési feladatokat és tanulási eredményeket az iskola oly módon köteles beépíteni a he-
lyi tantervébe, hogy az adott tanévben az adott kétéves kerettantervi szakasz fejlesztési feladatai-
nak arányos elvégzése, valamint a tanulási eredmények arányos elsajátítása megvalósuljon. 
(2) Az iskola és a pedagógus az adott tanulócsoportra igazítva határozza meg a témakörök tan-
anyagának feldolgozásához, az ismétlésre és a gyakorlásra fordított időkeretet. 
(3) Az iskolában az emelt szintű ének-zene oktatásához szükséges tanórai foglalkozásokba az 
énekkari vagy a kórusfoglalkozás összesen legfeljebb heti egy óra erejéig beszámítható. 
(4) Az iskola a magyar nyelv és irodalom tantárgyat magyar nyelv, valamint irodalom tantárgyakra 
bonthatja. 
(5) Az iskola a nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyat nemzetiségi nyelv, valamint irodalom tan-
tárgyakra bonthatja. 
(6) A gimnáziumnak, szakgimnáziumnak a helyi tantervében kell meghatároznia a 11–12. évfolya-
mon az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez és az emelt szintű oktatáshoz alkalmazott fej-
lesztési feladatokat és tanulási eredményeket a Nat, továbbá az érettségi vizsga részletes követel-
ményei alapján. 
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7/B. § (1) A szakiskolában olyan képzés folytatható, amelyre az emberi erőforrások minisztere a ke-
rettantervet kiadta. 
(2) A sajátos nevelési igényű tanulók számára kidolgozott szakiskolai kerettanterv szakmai óraszá-
ma az összefüggő gyakorlat óraszámával és a szabad szakmai sávval együtt két évfolyamos szak-
képzés esetén 1703 óra, négy évfolyamos szakképzés esetén 3482 óra. 
9. § (1) Az alapfokú művészeti iskola a helyi tantervét az Alapfokú művészetoktatás követelményei 
és alapprogramja alapján készíti el, vagy az ily módon készített tantervek közül választ, és azt építi 
be helyi tantervként a pedagógiai programjába. 
 
(7) Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a 
kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen in-
gatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy 
tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta 
szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a 
tanuló a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, 
akkor az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvi-
telszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 na-
pon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét iga-
zoló nyilatkozatot. 
(8) Ha az iskola igazgatója felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, ak-
kor az iskola igazgatója, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvi-
telszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az iskola igazgatója 
az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább két időpont közül a tanu-
ló szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, akkor 
vélelmezni kell, hogy a tanuló nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító iskola körzeté-
ben, és ennek alapján az iskolai felvétel megtagadható. 
 
(9) Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú isko-
lai felvételi eljárásban nem vett részt, vagy nem nyert felvételt középfokú iskolába, az általános isko-
la igazgatója értesíti a hivatalt. A hivatal kijelöli azt a középfokú iskolát, amely a tanuló felvételét 
nem tagadhatja meg. 
(4) A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven be-
lül igazolatlanul harminc tanítási óránál – alapfokú művészeti iskolában tíz tanítási óránál – többet 
mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal 
írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A tanulói jogviszony megszűné-
séről az iskola írásban értesíti a tanulót, önálló jövedelemmel nem rendelkező és a szülővel közös 
háztartásban élő nagykorú tanuló esetén a szülőt is, kiskorú tanuló esetén a szülőt. 
 
56. § (1) Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fe-
gyelmi eljárásban a tanulót szülője, törvényes képviselője, a tanulót és a szülőt meghatalmazott 
képviselője is képviselheti. 
(2) A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell a tanuló ter-
hére rótt kötelességszegés megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi tárgyalás idő-
pontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a tanuló, a 
szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. Az értesítést oly módon kell kikül-
deni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja. 
(2a) A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, véde-
kezését előadja. A kiskorú tanuló kérésére a meghallgatáson a szülő részvételét biztosítani kell. Ha 
a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása 
egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg 
kell hívni. 
(3) A fegyelmi eljárást – a megindításától számított harminc napon belül – egy tárgyaláson be kell 
fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő az üggyel kapcso-
latban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen. 
(3) A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben 
érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének. 
 
65. § (1) A különbözeti vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. Javítóvizs-
ga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó, különbözeti és 
beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni 
azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpont-
járól a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 
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XVII. FEJEZET 

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖTELEZŐ FELSZERELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁ-
LYOK 

63. A helyiség- és eszköz-, valamint felszerelési jegyzék 

 
162. § (3) A kötelező (minimális) helyiség- és eszközjegyzékben felsorolt helyiségek kialakítására 
előírt követelmények teljesülnek, ha a nemzeti szabványban rögzített, vagy a nemzeti szabvánnyal 
azonos vagy azzal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak megfelel az épület, azzal az elté-
réssel, hogy az óvodai csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2,0 m2/fő. Ha a 2. mel-
léklet a nemzeti szabványhoz vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, továbbá azzal egyenértékű épí-
tési és műszaki előíráshoz képest enyhébb követelményt határoz meg, akkor a kötelező (minimális) 
helyiség- és eszközjegyzékben meghatározottakat kell alkalmazni. 
193. §  (10) E rendeletnek az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatá-
lyon kívül helyezéséről szóló 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelettel módosított 63. alcíme és 2. mel-
léklete szerinti kötelező (minimális) helyiség- és eszközjegyzék új építésű épületekre vonatkozó 
rendelkezéseit azokra az épületekre kell alkalmazni, amelyekre az építési engedély iránti kérelmet 
2020. szeptember 1-je után nyújtották be. 
 

2. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez 

JEGYZÉK 
a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) helyiségeiről és eszközeiről 

9. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez 

Szakgimnáziumban oktatható szakképesítések 
 

2021-01-01 
 

146. § (1) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái: 
 
(2) A pedagógus ellenőrzése általános pedagógiai szempontok szerint történik, célja az ellenőrzött 
pedagógus pedagógiai kompetenciáinak fejlesztése, módszere – ha a pedagógus munkakörének 
részét képezi – a foglalkozások, tanítási órák egységes szempontok szerinti megfigyelése, a pedagó-
gus mindennapi nevelő-oktató munkáját megalapozó pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgála-
ta, interjú felvétele, valamint az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó eredményeinek elem-
zése. 
(3) A pedagógus ellenőrzése a pedagógus munkájának alábbi területeit vizsgálja: 

e) a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, fenntartható-
ság szempontjainak figyelembevétele, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység, 
f) pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése, 
g) kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint 
h) elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért, 
i) a környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete 
és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök formálásának módja. 

 
 
2023-09-01 

 

176. § (1)463 Az Arany János Tehetséggondozó Programban azok a gimnáziumok, szakgimnáziumok 
és kollégiumok vehetnek részt, amelyek közösen vállalják a program célkitűzéseinek a 
megvalósítását, valamint céljuk esélyt teremteni a felsőoktatásba történő bejutásra azoknak a 
hátrányos helyzetű tanulóknak, akik az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel 
nélkül nem vagy csak aránytalan nehézséggel kezdhetnék meg tanulmányaikat a felsőoktatásban. 
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(6) Az Arany János Kollégiumi Programban, az és az Arany János Tehetséggondozó 
Programban részt vevő kollégiumok köréből felmenő rendszerben kikerülhet az az 
intézmény, amely 

(7) A (6) bekezdés a)–b) pontjában foglaltak tekintetében az Arany János 
Tehetséggondozó Program tanácsadó testületének egy tagja, az Arany János Kollégiumi 
Program mentori tanácsadó testületének tagja és a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi 
Szövetség tagja külön-külön tesz javaslatot az oktatásért felelős miniszternek, aki a 
javaslat kézhezvételét vagy a még szükséges adatok tíz napon belül történő beszerzését 
követően tizenöt napon belül döntést hoz a programokból történő kikerülésről. Az 
oktatásért felelős miniszter a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter 
egyetértésével dönthet továbbá arról, hogy a programból kikerült intézmény feladatát a 
megye más nevelési-oktatási intézménye számára pályázati úton lehetővé teszi. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Megszűnik: 

Ebben a hónapban (augusztus) az alábbi Zsebtörvénytár-hoz tartozó jogszabályok visszavonásra 
kerültek: 

412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése 
engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról 

Megjelent: MK 196/2020. (08.30.) Hatályos: 2020. 10. 31. 
Hatályon kívül helyezi a 31/2010. (XII. 23.) NFM rendeletet a vasúti járművek üzembehelyezése 
engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról Hatályos 2020. 10. 31.-
ig 
………………………………………………………………………………………………… 
414/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő hatósági 
eljárásokról, valamint a vasúti közlekedési hatóság felügyeleti tevékenysége részletes 
szabályairól 

Megjelent: MK 196/2020. (08.30.) Hatályos: 2020. 10. 31. 
Hatályon kívül helyezi a 40/2006. (VI. 26.) GKM rendeletet a vasútbiztonsági tanúsítványra, a 
biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az 
egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról. Hatályos 2020. 10. 
31.-ig 

 

Emlékeztető 
 

Visszavont nemzeti szabványok magyar nyelven megjelent szabványok, amit csak ebben a 
hónapban közölt a szabványtár 

MSZ EN 15015:2008  Visszavont! 
Műanyag csővezetékrendszerek. Nem emberi felhasználásra szánt meleg és hideg vízes rendsze-
rek. A csövek, csőidomok és kötéseik teljesítményjellemzői 

MSZ EN 60747-5-1:2001  Visszavont! 
Diszkrét félvezető eszközök és integrált áramkörök. 5-1. rész: Optoelektronikai eszközök. Általá-
nos rész (IEC 60747-5-1:1997) 

MSZ EN 60747-5-1:2001/A1:2002  Visszavont! 
Diszkrét félvezető eszközök és integrált áramkörök. 5-1. rész: Optoelektronikai eszközök. Általános rész (IEC 
60747-5-1:1997/A1:2001) 

MSZ EN 60747-5-1:2001/A2:2002  Visszavont! 
Diszkrét félvezető eszközök és integrált áramkörök. 5-1. rész: Optoelektronikai eszközök. Általános rész (IEC 
60747-5-1:1997/A2:2002) 
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MSZ EN 130:1992 Visszavont! 
Ajtólapok merevségének vizsgálata ismételt csavarással 

MSZ EN 12606-2:2000  Visszavont! 
Bitumenek és bitumenes kötőanyagok. A paraffintartalom meghatározása. 2. rész: Extrakciós 
módszer 

Idegen nyelven bevezetett szabványok magyar nyelvű változatának megjelenése 

Villamosságtan 

MSZ HD 60364-7-712:2016 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-712. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre 
vonatkozó követelmények. Napelemes (PV-) rendszerek 

MSZ EN IEC 61000-3-2:2019 
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsá-
tási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-
2:2018) 
MSZ EN IEC 61000-3-11:2020 
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-11. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a 
feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózato-
kon. Legfeljebb 75 A névleges áramerősségű és adott feltételek szerint csatlakozó berendezések 
(IEC 61000-3-11:2017) 
 

Vizsgálat 
 
Mezőgazdaság 
 

MSZ EN ISO 5983-2:2009 
Takarmány. A nitrogéntartalom meghatározása és a nyersfehérje-tartalom kiszámítása. 2. rész: 
Blokkroncsolásos és gőzdesztillációs módszer (ISO 5983-2:2009) 

Építőipar 
 

MSZ EN 13135:2013+A1:2018 
Daruk. Biztonság. Tervezés. A berendezések követelményei 

 
Védőeszközök 

 
MSZ EN 13795-1:2019 
Sebészeti ruházat és kendők. Követelmények és vizsgálati módszerek. 1. rész: Sebészeti kendők 
és köpenyek 
 
MSZ EN 13795-2:2019 
Sebészeti ruházat és kendők. Követelmények és vizsgálati módszerek. 2. rész: Tisztatéri öltözékek 

MSZ EN 149:2001+A1:2009 
Légzésvédők. Részecskeszűrő félálarcok. Követelmények, vizsgálatok, megjelölés 

 

Angol nyelven megjelent nemzeti szabványok 

MSZ EN ISO/IEC 27011:2020 Angol nyelvű! 
Informatika. Biztonságtechnika. Gyakorlati útmutató az ISO/IEC 27002 alapú információbiztonsá-
gi kontrollokhoz a távközlési szervezetek számára (ISO/IEC 27011:2016) 
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MSZ EN IEC 61163-2:2020 Angol nyelvű! 
Megbízhatósági igénybevételes szűrés. 2. rész: Alkatrészek (IEC 61163-2:2020) 

MSZ EN IEC 62960:2020 Angol nyelvű! 
A megbízhatóság felülvizsgálata az életciklus során (IEC 62960:2020) 

MSZ EN ISO 11737-2:2020 Angol nyelvű! 
Egészségügyi termékek sterilizálása. Mikrobiológiai módszerek. 2. rész: Sterilitásvizsgálatok a 
sterilizálási eljárás meghatározásához, validálásához és fenntartásához (ISO 11737-2:2019) 
2010 helyett 

MSZ EN 17398:2020 Angol nyelvű! 
A páciens bevonása az egészségügyi ellátásba. A személyközpontú ellátás minimumkövetelmé-
nyei 

MSZ EN ISO 9170-1:2020 Angol nyelvű! 
Vételi egységek gyógyászati gázok csővezetékrendszereihez. 1. rész: Vételi egységek nyomás 
alatti gyógyászati gázokhoz és vákuumhoz (ISO 9170-1:2017) 
2009 helyett, amely 2023. 06. 30-ig még érvényes 

MSZ EN ISO 7886-2:2020 Angol nyelvű! 
Steril, egyszer használatos injekciós fecskendők. 2. rész: Motoros fecskendőpumpával használa-
tos fecskendők (ISO 7886-2:2020) 
2000 helyett 

MSZ EN ISO 7886-3:2020 Angol nyelvű! 
Steril, egyszer használatos injekciós fecskendők. 3. rész: Automata tiltó-adagoló fecskendő meg-
határozott dózisú oltásokhoz (ISO 7886-3:2020) 
2010 helyett 

MSZ EN 60601-2-43:2010/A2:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-43. rész: Intervenciós röntgenberendezések alapvető bizton-
ságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-
43:2010/A2:2019) 
 2011 módosítása, 2001 és 60601-54/2010 helyett 

MSZ EN IEC 63077:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati képalkotó berendezések helyes felújítási gyakorlata (IEC 63077:2019) 

MSZ EN ISO 80601-2-56:2017/A1:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-56. rész: Klinikai testhőmérséklet-mérők alapvető biztonságra 
és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei. 1. módosítás (ISO 80601-2-
56:2017/Amd 1:2018) 

MSZ EN ISO 21850-1:2020 Angol nyelvű! 
Fogászat. Anyagok fogászati műszerekhez. 1. rész: Rozsdamentes acél (ISO 21850-1:2020) 

MSZ EN ISO 10993-18:2020 Angol nyelvű! 
Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 18. rész: Az orvostechnikai eszközök anyagainak 
kémiai jellemzése a kockázatmenedzsment-folyamatban (ISO 10993-18:2020) 
2009 helyett 

MSZ EN 455-1:2020 Angol nyelvű! 
Egyszer használatos orvosi kesztyűk. 1. rész: Lyukmentességi követelmények és vizsgálatok 
2002 helyett 

MSZ EN IEC 60601-2-66:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-66. rész: Hallókészülékek és hallókészülék-rendszerek alapve-
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tő biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-
66:2019) 
2016 helyett, amely 2023. 02. 19-ig még érvényes 

MSZ EN IEC 62933-5-2:2020 Angol nyelvű! 
Villamos energiatároló (EES-) rendszerek. 5-2. rész: Hálózatba integrált EES-rendszerek biztonsá-
gi követelményei. Elektrokémiai alapú rendszerek (IEC 62933-5-2:2020) 

MSZ EN 60335-2-35:2016/A1:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-35. rész: Átfolyórendszerű vízme-
legítők kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-35:2012/A1:2016) 
2016 módosítása 

MSZ EN 60335-2-78:2003/A11:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-78. rész: Külső téri 
grillsütőrostélyok kiegészítő követelményei 
2003 módosítása 

MSZ EN 60335-2-105:2005/A2:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-105. rész: Többcélú zuhanyzófül-
kék kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-105:2004/A2:2013, módosítva) 
2005 módosítása 

MSZ EN IEC 62115:2020 Angol nyelvű! 
Villamos játékok. Biztonság (IEC 62115:2017 + COR1:2019) 
2005, 2012, 2013, 2016 helyett, amely 2022. 02. 21-ig még érvényes 

MSZ EN ISO 9241-110:2020 Angol nyelvű! 
Az ember és a rendszer közötti kölcsönhatás ergonómiája. 110. rész: A kölcsönhatás alapelvei 
(ISO 9241-110:2020) 
2006 helyett 

MSZ EN 61482-2:2020 Angol nyelvű! 
Feszültség alatti munkavégzés. Védőruházat a villamos ív hőhatásai ellen. 2. rész: Követelmények 
(IEC 61482-2:2018, módosítva) 

MSZ EN 50553:2012/A2:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. A menetképesség követelményei a gördülőállományon keletkezett tűz ese-
tén 
2013 módosítása 

MSZ 2080:2020 
Akusztika. Teremakusztikai követelmények és tervezési ajánlások 

MSZ EN IEC 60118-13:2020 Angol nyelvű! 
Elektroakusztika. Hallókészülékek. 13. rész: A digitális, vezeték nélküli mobilkészülékekkel szem-
beni elektromágneses zavartűrés követelményei és mérési módszerei (IEC 60118-13:2019) 
2011 helyett, amely 2023. 02. 19-ig még érvényes. 

MSZ EN 50678:2020 Angol nyelvű! 
Általános eljárás villamos készülékek védelmi intézkedései hatékonyságának igazoló ellenőrzésé-
re, javítás után 

MSZ EN 13476-2:2018+A1:2020 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek nyomás nélküli, föld alatti alagcsövezéshez és csatornázáshoz. 
Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilén (PP) és polietilén (PE) strukturált falú csővezeték-
rendszerek. 2. rész: A sima belső és külső felületű csövek és csőidomok, valamint a rendszer 
műszaki követelményei, A típus 
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2018 helyett 

MSZ EN 13476-3:2018+A1:2020 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek nyomás nélküli, föld alatti alagcsövezéshez és csatornázáshoz. 
Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilén (PP) és polietilén (PE) strukturált falú csővezeték-
rendszerek. 3. rész: A sima belső és profilozott külső felületű csövek és csőidomok, valamint a 
rendszer műszaki követelményei, B típus 
2018 helyett 

MSZ EN 13598-1:2020 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek nyomás nélküli, föld alatti alagcsövezéshez és csatornázáshoz. 
Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilén (PP) és polietilén (PE). 1. rész: Kiegészítő csőido-
mok és kis mélységű kémlelőaknák műszaki követelményei 
2011 helyett 

MSZ EN 13598-2:2020 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek nyomás nélküli, föld alatti alagcsövezéshez és csatornázáshoz. 
Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilén (PP) és polietilén (PE). 2. rész: Tisztító- és ellenőr-
ző aknák műszaki követelményei 
2017 helyett 

MSZ EN ISO 10893-2:2011/A1:2020 Angol nyelvű! 
Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 2. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívvel 
hegesztett) acélcsövek automatikus örvényáramos vizsgálata az anyaghiányok kimutatására. 1. 
módosítás: A referenciahorony méreteinek megváltoztatása; átvételi követelmények megváltozta-
tása (ISO 10893-2:2011/Amd 1:2020) 
2011 módosítása 

MSZ EN ISO 10893-3:2011/A2:2020 Angol nyelvű! 
Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 3. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívvel 
hegesztett), ferromágneses acélcsövek teljes felületre kiterjedő, automatikus, szórt fluxusos vizs-
gálata a hossz- és/vagy keresztirányú anyaghiányok kimutatására. 2. módosítás: Átvételi köve-
telmények megváltoztatása (ISO 10893-3:2011/Amd 2:2020) 
2011 módosítása 

MSZ EN ISO 10893-8:2011/A1:2020 Angol nyelvű! 
Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 8. rész: Varrat nélküli és hegesztett acélcsövek automati-
kus ultrahangos vizsgálata a réteges anyagrészek kimutatására. 1. módosítás: Átvételi követel-
mények megváltoztatása (ISO 10893-8:2011/Amd 1:2020) 
2011 módosítása 

MSZ EN ISO 10863:2020 Angol nyelvű! 
Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálatok. A futásidő-szóródásos 
(TOFD-) módszer alkalmazása (ISO 10863:2020) 
2012 helyett 

MSZ EN ISO 9455-3:2020 Angol nyelvű! 
Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 3. rész: A savassági fok meghatározása 
potenciometriás és vizuális titrálással (ISO 9455-3:2019) 
2000 helyett 

MSZ EN IEC 63078:2020 Angol nyelvű! 
Villamos fűtés és elektromágneses feldolgozás céljára alkalmazott berendezések. Indukciós fűtésű 
berendezések vizsgálati módszerei (IEC 63078:2019) 

MSZ EN ISO 8502-6:2020 Angol nyelvű! 
Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. Vizsgálatok a felületi 
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tisztaság értékelésére. 6. rész: A vízoldható szennyező anyagok kioldása az elemzéshez (Bresle-
féle módszer) (ISO 8502-6:2020) 
2006 helyett 

MSZ EN 13523-6:2020 Angol nyelvű! 
Tekercselt, bevont fémek. Vizsgálati módszerek. 6. rész: A behorpadás utáni tapadás (mélyhúz-
hatósági vizsgálat) 
2003 helyett 

MSZ EN 13523-20:2020 Angol nyelvű! 
Tekercselt, bevont fémek. Vizsgálati módszerek. 20. rész: Habtapadás 
2012 helyett 

MSZ EN IEC 62282-8-102:2020 Angol nyelvű! 
Tüzelőanyagcella-technológia. 8-102. rész: Tüzelőanyagcella-modulokat alkalmazó energiatároló rendszerek re-
verzibilis üzemmódban. Protoncseremembrános tüzelőanyag-cellák elemi cella és modulszintű működési jellem-
zőinek vizsgálati eljárásai, beleértve a reverzibilis üzemmódot is (IEC 62282-8-102:2019) 

MSZ EN IEC 62282-8-201:2020 Angol nyelvű! 
Tüzelőanyagcella-technológia. 8-201. rész: Tüzelőanyagcella-modulokat alkalmazó energiatároló rendszerek re-
verzibilis üzemmódban. Energiát energiává alakító rendszerek működési jellemzőinek vizsgálati eljárásai (IEC 
62282-8-201:2020) 

 
MSZ EN IEC 61535:2020 Angol nyelvű! 
Berendezési csatlakozópárok rögzített villamos szerelések állandó csatlakoztatására (IEC 
61535:2019) 
2010 és 2013 helyett 

MSZ EN IEC 60352-3:2020 Angol nyelvű! 
Forrasztás nélküli huzalkötések. 3. rész: Hozzáférhető szigeteléscsupaszító (ID-) huzalkötések. 
Általános követelmények, vizsgálati módszerek és gyakorlati útmutató (IEC 60352-3:2020) 
2000 helyett, amely 2023. 05. 14-ig még érvényes. 

MSZ EN IEC 60309-5:2020 Angol nyelvű! 
Csatlakozódugók, csatlakozóaljzatok és csatlakozóeszközök ipari célokra. 5. rész: Csatlakozódu-
gók, csatlakozóaljzatok, lengő hajó-csatlakozóaljzatok és bemeneti hajócsatlakozók csatlakoztatá-
si méretei és csereszabatossági követelményei kisfeszültségű parti csatlakozórendszerekhez 
(LVSC) (IEC 60309-5:2017) 

MSZ EN 61810-1:2015/A1:2020 Angol nyelvű! 
Elektromechanikus elemi relék. 1. rész: Általános és biztonsági követelmények (IEC 61810-
1:2015/A1:2019) 
2015 módosítása 

MSZ EN 60947-2:2017/A1:2020 Angol nyelvű! 
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 2. rész: Megszakítók (IEC 60947-2:2016/A1:2019) 
2018 módosítása 

MSZ EN 62026-2:2013/A1:2020 Angol nyelvű! 
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. Vezérlőkészülék-interfészek (CDI-k). 2. rész: Mű-
ködtető érzékelő interfész (AS-i) (IEC 62026-2:2008/A1:2019) 
2013 módosítása 

MSZ EN 62026-3:2015/A11:2020 Angol nyelvű! 
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. Vezérlőkészülék-interfészek (CDI-k). 3. rész: Ké-
szülékhálózat 
2013 módosítása 
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MSZ EN IEC 62041:2020 Angol nyelvű! 
Transzformátorok, tápegységek, indukciós tekercsek és hasonló termékek. EMC-követelmények 
(IEC 62041:2017) 
2011 helyett, amely 2022. 12. 11-ig még érvényes 

MSZ EN IEC 63057:2020 Angol nyelvű! 
Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitot tartalmazó akkumulátorcellák és -telepek. Közúti jármű-
vekben, de nem a hajtásukhoz használt, lítiumakkumulátorok biztonsági követelményei (IEC 
63057:2020) 

MSZ EN 50341-2-1:2020 Angol nyelvű! 
1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek. 2-1. rész: Ausztria nemzeti előírásai 
(NNA) (az EN 50341-1:2012 alapján) 

MSZ EN IEC 61854:2020 Angol nyelvű! 
Szabadvezetékek. A térköztartók követelményei és vizsgálatai (IEC 61854:2020) 
1999 helyett, amely 2023. 04. 07-ig még érvényes 

MSZ EN IEC 61897:2020 Angol nyelvű! 
Szabadvezetékek. Rezgéscsillapítók követelményei és vizsgálatai (IEC 61897:2020) 
1999 helyett, amely 2023. 04. 07-ig még érvényes 

MSZ EN 50163:2004/A2:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. A vontatási rendszerek tápfeszültségei 
2013 módosítása 

MSZ EN 50641:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos vontatási energiaellátó rendszerek tervezésé-
hez használt szimulációs szoftverek validálásának követelményei  

MSZ EN IEC 61076-8-100:2020 Angol nyelvű! 
Csatlakozók villamos és elektronikus berendezésekhez. Termékkövetelmények. 8-100. rész: Tápcsatlakozók. 
20 A névleges áramerősségű, műanyag burkolatú, árnyékolt és zárt 2 sarkú vagy 3 sarkú táp- és 2 sarkú 
adatcsatlakozók termékelőírása (IEC 61076-8-100:2020) 

 

MSZ EN IEC 61076-8-101:2020 Angol nyelvű! 
Csatlakozók villamos és elektronikus berendezésekhez. Termékkövetelmények. 8-101. rész: Tápcsatlakozók. 
40 A névleges áramerősségű, műanyag burkolatú, árnyékolt és zárt 2 sarkú vagy 3 sarkú táp- és 2 sarkú 
adatcsatlakozók termékelőírása (IEC 61076-8-101:2020) 
 

 

MSZ EN IEC 62610-6:2020 Angol nyelvű! 
Elektronikus és villamos berendezések vázszerkezete. Szekrények termikus üzemvitele az IEC 
60297 és az IEC 60917 sorozatoknak megfelelően. 6. rész: A beltéri szekrények légkeringetése és 
légáthidalása (IEC 62610-6:2020) 

MSZ EN 60794-1-21:2015 Angol nyelvű! 
Fényvezető kábelek. 1-21. rész: Termékfőcsoport-előírás. A fényvezető kábelek alapvető vizsgála-
ti eljárásai. Mechanikus vizsgálati módszerek (IEC 60794-1-21:2015) 
2015 módosítása 

MSZ EN IEC 61753-061-2:2020 Angol nyelvű! 
Fénytávközlési csatlakoztatóeszközök és passzív alkatrészek. Működési követelmények. 061-2. 
rész: Egymódusú, farokszálas, polarizációfüggetlen, C kategóriájú izolátorok. Szabályozott kör-
nyezet (IEC 61753-061-2:2020) 
2013 helyett, amely 2023. 05. 14-ig még érvényes 
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MSZ EN IEC 61754-35:2020 Angol nyelvű! 
Fénytávközlési csatlakoztatóeszközök és passzív alkatrészek. Fénytávközlési csatlakozóinterfé-
szek. 35. rész: LSHE típusú csatlakozócsalád zord környezethez (IEC 61754-35:2020) 

MSZ EN IEC 61977:2020 Angol nyelvű! 
Fénytávközlési csatlakoztatóeszközök és passzív alkatrészek. Állandó értékű fénytávközlési szű-
rők. Termékfőcsoport-előírás (IEC 61977:2020) 
2016 helyett, amely 2023. 05. 14-ig még érvényes 

MSZ EN IEC 62148-6:2020 Angol nyelvű! 
Fényvezető aktív alkatrészek és eszközök. Tokozási és interfész-előírások. 6. rész: ATM-PON adó-
vevők (IEC 62148-6:2020) 
2004 helyett, amely 2023. 03.31-ig még érvényes 

MSZ EN IEC 62343-3-3:2020 Angol nyelvű! 
Dinamikus modulok. 3-3. rész: Működésielőírás-sablonok. Hullámhossz-szelektív kapcsolók (IEC 
62343-3-3:2020) 
2014 helyett, amely 2023. 05.14-ig még érvényes 

MSZ EN IEC 61757-1-1:2020 Angol nyelvű! 
Fényvezető érzékelők. 1-1. rész: Nyúlásmérés. Nyúlásmérő szenzorok a Bragg-rács alapján (IEC 
61757-1-1:2020) 
2017 helyett, amely 2023. 05.01-ig még érvényes 

MSZ EN 62351-3:2014/A2:2020 Angol nyelvű! 
Energiarendszerek irányítása és a kapcsolódó információcsere. Adatok és a kommunikáció bizton-
sága. 3. rész: Kommunikációs hálózat és rendszer biztonsága. Profilok, beleértve a TCP/IP-t (IEC 
62351-3:2014/A2:2020) 
2015 módosítása 

MSZ EN ISO/IEC 27018:2020 Angol nyelvű! 
Informatika. Biztonságtechnika. Gyakorlati útmutató a PII-feldolgozóként eljáró, nyilvános fel-
hőkben tárolt, személyazonosításra alkalmas információk (PII) védelmére (ISO/IEC 27018:2019) 

MSZ EN ISO/IEC 29147:2020 Angol nyelvű! 
Informatika. Biztonságtechnika. A biztonsági sérülékenység feltárása (ISO/IEC 29147:2018) 

MSZ EN ISO/IEC 30111:2020 Angol nyelvű! 
Informatika. Biztonságtechnika. Sérülékenységkezelési folyamatok (ISO/IEC 30111:2019) 

MSZ EN 50090-5-1:2020 Angol nyelvű! 
Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 5-1. rész: Átviteli közeg és átviteli közegtől 
függő rétegek. A HBES 1. osztályának villamosenergia-hálózata 
2005 helyett, amely 2023. 04.24-ig még érvényes 

MSZ EN 50090-5-2:2020 Angol nyelvű! 
Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 5-2. rész: Közeg és közegfüggő rétegek. A 
HBES 1. osztályán alapuló hálózat, sodrott érpár 
2004 helyett, amely 2023. 04.10-ig még érvényes 

MSZ EN 50128:2011/A1:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. Szoftverek 
vasúti vezérlő- és védelmi rendszerekhez 
2011 módosítása 

MSZ EN 50159-2:2001 Angol nyelvű! Visszavont! 
Vasúti alkalmazások. Távközlő-, jelző- és adatfeldolgozó rendszerek. 2. rész: Biztonsági távközlés 
nyílt átviteli rendszerekben 
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2011 módosítása 

MSZ EN 50643:2018/A1:2020 Angol nyelvű! 
Villamos és elektronikus háztartási és irodai berendezések. Hálózati végberendezések hálózati 
készenléti energiafogyasztásának mérése 
2018 módosítása 

MSZ EN 15612:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Fékezés. Fékhatásgyorsító 
2011 helyett 

MSZ EN 16185-1:2014+A1:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Motorvonatok fékrendszerei. 1. rész: Követelmények és 
fogalommeghatározások 
2015 helyett 

MSZ EN IEC 60077-5:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülőállományhoz. 5. rész: Elektrotechnikai al-
katrészek. Szabályok nagyfeszültségű biztosítókra (IEC 60077-5:2019) 
2004 helyett, amely 2022. 12.04-ig még érvényes 

MSZ EN 50153:2014/A2:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A villamos veszélyek elleni védőintézkedések 
2014 módosítása 

MSZ EN IEC 60077-3:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülőállományhoz. 3. rész: Elektrotechnikai al-
katrészek. Szabályok egyenáramú megszakítókra (IEC 60077-3:2019) 
2002 helyett, amely 2022. 11.29-ig még érvényes 

MSZ EN IEC 60077-4:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülőállományhoz. 4. rész: Elektrotechnikai al-
katrészek. Szabályok váltakozó áramú megszakítókra (IEC 60077-4:2019) 
2003 helyett, amely 2022. 11.29-ig még érvényes 

MSZ EN 17319:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. Közúti vasutak sínrögzítő rendszereinek teljesítménykövetel-
ményei 

MSZ EN IEC 61108-5:2020 Angol nyelvű! 
Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Globális műholdas navigációs 
rendszerek (GNSS). 5. rész: BeiDou műholdas navigációs rendszer (BDS). Vevőkészülékek. Műkö-
dési követelmények, vizsgálati módszerek és követelmények (IEC 61108-5:2020) 

MSZ EN ISO 3376:2020 Angol nyelvű! 
Készbőr. Fizikai és mechanikai vizsgálatok. A szakítószilárdság és a százalékos nyúlás meghatáro-
zása (ISO 3376:2020) 
2012 helyett 

MSZ EN IEC 60335-2-71:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-71. rész: Állattenyésztésre és ál-
latnevelésre szolgáló villamos hőkészülékek kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-71:2018) 
2003 és 2007 helyett, amely 2025. 02.21-ig még érvényes 

MSZ EN 50636-2-107:2015/A2:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2-107. rész: Akkumulátorról működtetett, vil-
lamos robotfűnyírók kiegészítő követelményei 
2015 módosítása 
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MSZ EN 60335-2-87:2002/A2:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-87. rész: Villamos állatkábító ké-
szülékek kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-87:2002/A2:2012) 
2003, 2007 helyett 

MSZ EN 50491-11:2015/A1:2020 Angol nyelvű! 
Lakások és épületek elektronikus rendszereinek (HBES), valamint épületautomatikai és -
szabályozási rendszereinek (BACS) általános követelményei. 11. rész: Okos mérés. Alkalmazás-
előírások. Egyszerű külső fogyasztói kijelző 

MSZ EN ISO 7539-10:2020 Angol nyelvű! 
Fémek és ötvözetek korróziója. Feszültségkorróziós vizsgálat. 10. rész: Fordított U hajlításos 
módszer (ISO 7539-10:2020) 
2015 helyett 

MSZ EN ISO 11844-1:2020 Angol nyelvű! 
Fémek és ötvözetek korróziója. Kis korróziós hatású beltéri légterek osztályozása. 1. rész: A bel-
téri korróziós hatás meghatározása és értékelése (ISO 11844-1:2020) 
2008 helyett 

MSZ EN ISO 11844-2:2020 Angol nyelvű! 
Fémek és ötvözetek korróziója. Kis korróziós hatású beltéri légterek osztályozása. 2. rész: A kor-
rózió meghatározása beltéri légtérben (ISO 11844-2:2020) 

MSZ EN ISO 4497:2020 Angol nyelvű! 
Fémporok. A szemcseméret meghatározása száraz szitálással (ISO 4497:2020) 
24497/1994 helyett 

MSZ EN ISO 13517:2020 Angol nyelvű! 
Fémporok. Az áramlási sebesség meghatározása kalibrált tölcsérrel (Gustavsson-féle áramlásmé-
rővel) (ISO 13517:2020) 
2013 helyett 

MSZ EN ISO 179-2:2020 Angol nyelvű! 
Műanyagok. A Charpy-féle ütési tulajdonságok meghatározása. 2. rész: Műszeres ütővizsgálat 
(ISO 179-2:2020) 
2000 és 2012 helyett 

MSZ EN ISO 24022-2:2020 Angol nyelvű! 
Műanyagok. Polisztirol (PS) fröccs- és extrúziós anyagok. 2. rész: Próbatestek készítése és a tu-
lajdonságok meghatározása (ISO 24022-2:2020) 
2000 helyett 

MSZ EN ISO 24023-1:2020 Angol nyelvű! 
Műanyagok. Lágyított poli(vinil-klorid) (PVC-P) fröccs- és extrúziós anyagok. 1. rész: Megnevezési 
rendszer és a műszaki követelmények alapja (ISO 24023-1:2020) 
2000 helyett 

MSZ EN ISO 24025-1:2020 Angol nyelvű! 
Műanyagok. Szulfon-polimer fröccs- és extrúziós anyagok. 1. rész: Megnevezési rendszer és a 
műszaki követelmények alapja (ISO 24025-1:2020) 
2017 helyett 

MSZ EN ISO 24025-2:2020 Angol nyelvű! 
Műanyagok. Szulfon-polimer fröccs- és extrúziós anyagok. 2. rész: Próbatestek készítése és a tulajdonságok me
határozása (ISO 24025-2:2020) 
2017 helyett 
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MSZ EN ISO 24026-1:2020 Angol nyelvű! 
Műanyagok. Poli(metil-metakrilát) (PMMA) fröccs- és extrúziós anyagok. 1. rész: Megnevezési rendszer és 
a műszaki követelmények alapja (ISO 24026-1:2020) 

 

2006 helyett 

MSZ EN ISO 24026-2:2020 Angol nyelvű! 
Műanyagok. Poli(metil-metakrilát) (PMMA) fröccs- és extrúziós anyagok. 2. rész: Próbatestek készítése és a 
tulajdonságok meghatározása (ISO 24026-2:2020) 
2006 helyett 

MSZ EN 50212:2020 Angol nyelvű! 
Hőelemek csatlakozói 
2000 helyett, amely 2023. 03. 09-ig még érvényes 

MSZ EN 60335-2-47:2003/A2:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-47. rész: Nagykonyhai villamos 
főzőüstök kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-47:2002/A2:2017) 
2003 módosítása 

MSZ EN 60335-2-48:2003/A2:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-48. rész: Nagykonyhai villamos 
grillek és kenyérpirítók kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-48:2002/A2:2017) 
2003 módosítása 

MSZ EN IEC 62885-9:2020 Angol nyelvű! 
Felülettisztítók. 9. rész: Kereskedelmi felhasználású kerékmeghajtású (önjáró) vagy anélküli pad-
lóápoló gépek. A működési jellemzők mérési módszerei (IEC 62885-9:2019) 
2015 helyett, amely 2022. 11. 18-ig még érvényes 

MSZ EN 50491-11:2015/A1:2020 Angol nyelvű! 
Lakások és épületek elektronikus rendszereinek (HBES), valamint épületautomatikai és -
szabályozási rendszereinek (BACS) általános követelményei. 11. rész: Okos mérés. Alkalmazás-
előírások. Egyszerű külső fogyasztói kijelző 
2015 módosítása 

MSZ EN IEC 60730-2-22:2020 Angol nyelvű! 
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-22. rész: Termikus motorvédő készülé-
kek kiegészítő követelményei (IEC 60730-2-22:2014) 

2002, 2006, 2005 és 2008 helyett, amely 2023. 02. 14-ig még érvényes 

MSZ EN IEC 60730-2-12:2020 Angol nyelvű! 
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-12. rész: Villamos működtetésű ajtózárak kiegészítő 
követelményei (IEC 60730-2-12:2015) 

MSZ EN IEC 60730-2-14:2020 Angol nyelvű! 
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-14. rész: Villamos működtetőszervek kiegészítő köve-
telményei (IEC 60730-2-14:2017) 

MSZ EN IEC 60730-2-15:2020 Angol nyelvű! 
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-15. rész: Automatikus, villamos légáramlás-, vízáram-
lás- és vízszintérzékelő szabályozó- és vezérlőkészülékek kiegészítő követelményei (IEC 60730-2-15:2017) 

MSZ EN IEC 60730-2-22:2020 Angol nyelvű! 
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-22. rész: Termikus motorvédő készülékek kiegészítő 
követelményei (IEC 60730-2-22:2014) 
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MSZ EN IEC 60730-2-9:2019/A1:2020 Angol nyelvű! 
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-9. rész: Hőmérséklet-érzékelő, -szabályozó és -vezérlő 
készülékek kiegészítő követelményei (IEC 60730-2-9:2015/A1:2018) 

MSZ EN IEC 60730-2-9:2020 Angol nyelvű! 
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-9. rész: Hőmérséklet-érzékelő, -szabályozó és -vezérlő 
készülékek kiegészítő követelményei (IEC 60730-2-9:2015) 

2003 módosítása 

 


