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Jogszabály- és szabványváltozások: 2020. február 

 
 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások 
 
A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki: 

13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével 
összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről 
 
Megjelent: MK 20/20. (02 07)  Hatályos: 2020. 02. 15 
 

Többek között (40 másik rendelet mellett) módositja a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletet az állami 

foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek 

hatósági és más feladatainak ellátásáról 
 
Megjelent: MK 20/20. (02 07) Módosítja: 13/2020 II 07) Korm r. Hatályos: 2020. 02. 15. 
 

 2020-03-01 

 1. Az állami foglalkoztatási szerv kijelölése 

 1. § (1) A Kormány állami foglalkoztatási szervként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert 
(a továbbiakban: miniszter), a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: 
kormányhivatal), a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a 
továbbiakban: járási hivatal) jelöli ki. Ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, az állami 
foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben a járási hivatal jár 
el. 

 
 

2. § (1) A Kormány a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos 
közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint munkaügyi hatóságként a 

minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki. 
 
 

5. A miniszter munkavédelmi és munkaügyi feladat- és hatásköre 

5. § A miniszter ellátja a munkavédelmi hatósági hatáskörében és munkaügyi hatósági 
hatáskörében eljáró kormányhivatal munkavédelmi hatóságként, valamint munkaügyi hatóságként 
folytatott tevékenységének szakmai irányítását. Ennek keretében 

a) a kormányhivatal e tevékenységei tekintetében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter 
közreműködésével hatékonysági ellenőrzést folytathat le, 

b) normatív utasítások, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások és tájékoztató anyagok 
kiadásával, konzultációk tartásával, továbbá a szakmai munka értékelésével szabályozza, illetve 
támogatja a kormányhivatal szakmai feladatainak ellátását, 

c) szervezi a kormányhivatal munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági tevékenységével 
kapcsolatos szakmai képzést és továbbképzést, továbbá a hatósági ellenőrzésre jogosító vizsga 
lebonyolítását, 

d) elemzi és értékeli a kormányhivatal munkavédelmi hatósági, valamint munkaügyi hatósági 
tevékenységével kapcsolatos panaszokat, 

e) irányelvet ad ki a munkavédelmi ellenőrzésről és a munkaügyi ellenőrzésről, 
f) a kormányhivatalok bevonásával működteti a munkavédelmi és a munkaügyi feladatok 

ellátásához, az adatok nyilvántartásához szükséges egységes informatikai rendszert, 
(3) A miniszter a munkaügyi hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos állami irányítási feladatok keretében 

kormányhivatal mint munkaügyi hatóság közreműködésével részt vesz a munkaügyi előírások 
végrehajtásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység ellátásában. 
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9. § Az állami foglalkoztatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala át nem ruházható 
hatáskörben országos illetékességgel látja el a bérgarancia támogatással kapcsolatos feladatokat. 

 
p) az álláskeresési ellátások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások tekintetében méltányossági 

jogkört gyakorol. 
 

(4a) Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal át nem ruházható hatáskörben 
a jogszabályban meghatározott illetékességi területén hatósági jogkört gyakorol a rendbírsággal 

kapcsolatos ügyben, ha a rendbírságot megalapozó mulasztás olyan kötelezettséggel függ össze, 
amelyet külön jogszabály szerint részére kell teljesíteni, vagy olyan hatósági ügyet érint, amelynek 

elbírálása a hatáskörébe tartozik. 
 
 

o) hatósági jogkört gyakorol a rendbírsággal kapcsolatos ügyben, ha a rendbírságot megalapozó 
mulasztás olyan kötelezettséggel függ össze, amelyet külön jogszabály szerint részére kell teljesíteni, 

vagy olyan hatósági ügyet érint, amelynek elbírálása a hatáskörébe tartozik. 
 

(2) Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatási feladatai 
körében 

 
h)át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi területén hatósági jogkört 

gyakorol, amelynek keretében 
 
 

13. § (1) A miniszter mint munkavédelmi hatóság és a munkavédelmi feladatkörében eljáró 
kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság ellátják az általános munkavédelmi hatósági 
feladatokat. A munkavédelmi feladatkörében eljáró a kormányhivatal az illetékességi területén 
valamennyi munkahelyen ellenőrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és 
telephelyétől. 

(2) A miniszter, mint munkavédelmi hatóság, valamint a munkavédelmi hatósági hatáskörben 
eljáró kormányhivatal teljesíti az Mvt. 82/A. §-ában, 83/A. §-ában, 83/B. §-ában, 83/C. §-ában, 
továbbá az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 3. § i) pontjában, 4. § (2) bekezdés t) pontjában és 
15/A. §-ában meghatározott beszámolási, nyilvántartási és adatkezelési kötelezettséget. 

 
(4) A munkavédelmi bírság kiszabására az a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró 

kormányhivatal jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzött munkahely található. 
 

(5) Az egyéni védőeszközök és a munkaeszközök tekintetében a munkavédelmi hatósági 
hatáskörben eljáró kormányhivatal a munkavédelmi hatósági ellenőrzés során saját 

hatáskörben látja el a piacfelügyeleti hatósági feladatokat. 
 

(6) A miniszter által vezetett minisztérium kormánytisztviselője Magyarország területén 
megbízólevél birtokában végezhet ellenőrzést. Az ellenőrzés alapján induló hatósági eljárás 

lefolytatására az a munkavédelmi hatóság jogosult, amelynek illetékességi területén az 
ellenőrzés történt. 

 
(7) A munkavédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatal által lefolytatott hatósági ügyben 

felügyeleti szervként a miniszter jár el. 
 

11. Munkaügyi hatósági feladatok és eljárás 
 

15. § (1) A miniszter, mint munkaügyi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági hatáskörben 
eljáró kormányhivatal ellátják a munkaügyi hatósági feladatokat. 

 
 

(3) A munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatal a Met. 3. §-a szerinti hatáskörében 
ellátja a Met. 4–7/A. §-ában meghatározott munkaügyi hatósági feladatait, továbbá a Met. 1. § (5), (6) 
és (10) bekezdésében, 7/B. §-ában, 8/B. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint 8/D–8/G. §-ában 
meghatározott feladatot. 
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(4) A munkaügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal az illetékességi területén valamennyi 
munkahelyen ellenőrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és telephelyétől. 

(5) A Met. 6. § (1) és (2) bekezdése szerinti intézkedés meghozatalára az a munkaügyi 
feladatkörében eljáró kormányhivatal jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzött 
munkahely található. A Met. 8/D–8/G. §-ai szerinti intézkedés meghozatalára az a munkaügyi hatósági 
hatáskörben eljáró kormányhivatal jogosult, amelynek illetékességi területén a külföldi munkáltató által 
kiküldött munkavállaló magyarországi munkavégzési helye található. 

(6) A miniszter által vezetett minisztérium kormánytisztviselője Magyarország területén megbízólevél 
birtokában végezhet ellenőrzést. Az ellenőrzés alapján induló hatósági eljárás lefolytatására az a 
munkaügyi hatóság jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzés történt. 

(7) A munkaügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal által lefolytatott hatósági ügyben felügyeleti 
szervként a miniszter jár el. 
(2) A miniszter ellátja a munkavédelmi, illetve munkaügyi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal 
szakmai irányításával összefüggő, az egyéni védőeszközökkel és a munkaeszközökkel kapcsolatos 

piacfelügyeleti feladatokat. 

Új jogszabályok: 

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelméről 

Megjelent: MK 19/2020. (02. 06.) Hatályos: 2020. 02 07. 

 
2. Munkahelyi levegő és biológiai határértékek 
 
3. Veszélyes anyagok meghatározása és a kockázatbecslés 
 
4. Általános alapelvek a veszélyes anyaggal kapcsolatos megelőző intézkedésekre és a 
kockázatkezelésre 
 
5. A kockázatok megszüntetése vagy csökkentése 
 
6. Határérték-túllépés megelőzése 
 
7. A veszélyes anyagokra és veszélyes keverékekre vonatkozó nyilvántartás 
 
8. Munkakörnyezeti monitorozás 
 
9. Műszaki vagy szervezési intézkedések 
 
10. Baleset, üzemzavar és veszélyhelyzet leküzdése 
 
11. A munkavállaló tájékoztatása és oktatása 
 
12. A munkavállaló kötelességei 
 
13. Egészségügyi ellenőrzés – orvosi alkalmassági vizsgálatok 
 
 
 
 

1. melléklet az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelethez 

1.1. Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett átlagos koncentráció és 
megengedett csúcskoncentráció értékei, valamint jellemző tulajdonságai 
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1.1.2. 8 óránál hosszabb műszak vagy 40 órásnál hosszabb munkahét esetén az anyag 
korrekciós csoportjának megfelelő módon korrigált ÁK érték alkalmazandó. 

1.1.3. Az ÁK- és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük. A CK-
érték hosszabb napi/heti munkaidőbeosztás esetén sem változik. 

2. melléklet az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelethez2 

 Szálló- és rostszerkezetű porok koncentrációi mg/m3-ben 
 1. Szálló porok megengedett koncentrációi mg/m3-ben 
  A B C D 

1
. Megnevezés 

ÁK-érték, 
belélegezhető koncentráció, mg/m3-

ben 

ÁK-érték, 
respirábilis 

koncentráció, 
mg/m3-ben 

Hivatko
zás 

2
. 

Talkum (azbesztmentes)  2  

3
. 

Kristályos szilícium-dioxid 
(kvarc) 

 0,1 EU6 

4
. 

Krisztobalit  0,1 EU6 

5
. 

Tridimit  0,1 EU6 

6
. 

Keményfaporok 2   EU6 

 

3. melléklet az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelethez 

1. A foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós és 
hatásmutatók megengedhető határértékei vizeletben 

5. melléklet az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelethez 

A füstképződéssel járó hegesztési és plazmavágási folyamatok vagy az ezekhez hasonló 
munkafolyamatok esetében 

a króm (VI) szervetlen vegyületek expozíciója 
 

  2023-02-01 
 

 15. Eltérő határértékek alkalmazása 

 21. §1 A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően 
 a) a füstképződéssel járó hegesztési és plazmavágási folyamatok vagy az ezekhez hasonló 

munkafolyamatok esetében a króm (VI) szervetlen vegyületekre [Cr (VI)-ra számítva] 
vonatkozóan az 5. mellékletben, 

 b) a földalatti bányászat és az alagútfúrás terén a nitrogén-monoxidra, a nitrogén-dioxidra és a 
szén-monoxidra vonatkozóan a 6. számú mellékletben, 

 c) a dízelmotor-kipufogógáz expozícióra vonatkozóan – a földalatti bányászat és az 
alagútfúrás területét kivéve – az 1. mellékletben 

 meghatározott határértékeket kell alkalmazni. 
 

1. melléklet az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelethez3 
Veszélyes anyagok a munkahelyi levegőben 

14. ALUMÍNIUM OXID 
(Al-ra számítva) 

1344-28-1 5 
2 

     N 
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resp 

196. MANGÁN ÉS 
SZERVETLEN SÓI 
(Mn-ra számítva) 

 
7439-96-5 

0,2 
0,05 resp 

    
EU4 

Por: T 
füst: 
R+T 

243. ÓLOM és 
SZERVETLEN 
VEGYÜLETEI (Pb-ra 
számítva) 

 
7439-92-1 

0,1 
0,05 resp 

 i, 
BEM, 
BHM 

 T 

  276. STRONCIUM-
KROMÁT 
[Cr (VI)-ra számítva] 7789-06-2 

0,005    
k(1B) 

  T 

 

320. DÍZEL-KIPUFOGÓGÁZ 
(elemi szénként mérve) 

  0,05     EU6   

 
 

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

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

Megjelent: MK 20/2020 (02. 07) Hatályos: 2020. 02 15 

A SZAKMAJEGYZÉK, A KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK, A PROGRAMTANTERV ÉS A 
SZAKMAI PROGRAM 

VI. FEJEZET 

AZ AKKREDITÁLT VIZSGAKÖZPONT 

VII. FEJEZET 

AZ OKLEVÉL ÉS A BIZONYÍTVÁNY 

XIII. FEJEZET 

A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY FENNTARTÁSA 

XVIII. FEJEZET 

A TANÉV ÉS A TANÍTÁSI ÉV RENDJE 

XIX. FEJEZET 

A FOGLALKOZÁSOK 

XX. FEJEZET 

A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY ALKALMAZOTTAI 

XXI. FEJEZET 

A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY VEZETŐI 

XXII. FEJEZET 

A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY OKTATÓI 

NEGYEDIK RÉSZ 

A TANULÓ ÉS A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLY 

XXIII. FEJEZET 

A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSE, SZÜNETELÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

XXIV. FEJEZET 
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A TANULÓI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

XXV. FEJEZET 

A TANULÓ JUTTATÁSAI 

XXVI. FEJEZET 

A TANULÓ ÉRTÉKELÉSE ÉS MINŐSÍTÉSE 

XXVII. FEJEZET 

AZ EGYÉNI TANULMÁNYI REND 

XXVIII. FEJEZET 

A TANULÓ FEGYELMI FELELŐSSÉGE 

XXIX. FEJEZET 

A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE 

XXX. FEJEZET 

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

XXXI. FEJEZET 

A KISKORÚ TANULÓ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJÉNEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

ÖTÖDIK RÉSZ 

A SZAKMAI OKTATÁS ÉS A VIZSGÁK RENDSZERE 

XXXII. FEJEZET 

A KÖZISMERETI OKTATÁS 

XXXV. FEJEZET 

A VIZSGÁK RENDSZERE 

XXXVI. FEJEZET 

A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ TANULÓ, A SAJÁTOS 
NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓ, ILLETVE A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ FOGYATÉKKAL ÉLŐ 

SZEMÉLY FELKÉSZÍTÉSE ÉS SZAKMAI VIZSGÁJA 

A SZAKKÉPZÉS IRÁNYÍTÁSA, EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERE ÉS ELLENŐRZÉSE 
 
Hatályos: 2021.01.01 – 
 

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE 

XLI. FEJEZET 

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

110. Az Szkt. 108. § (2) bekezdéséhez 

333. § A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél az adóév első tizenegy hónapjára 
vonatkozóan a bruttó kötelezettség csökkentésének havi mértékét a tárgyhónap munkanapjainak 
száma alapján kell meghatározni. 

111. Az Szkt. 108. § (3) bekezdéséhez 

334. § (1) Az állami adóhatóság a szakképzési hozzájárulást naponta átutalja a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap pénzforgalmának lebonyolítására szolgáló fizetési számlára. 

(2) Az állami adóhatóság 
a) a szakképzési hozzájárulásra kötelezett szakképzési hozzájárulási alapjáról és mértékéről, 
b) a csökkentő tételekről – csökkentő tételenként, létszám és összeg adatok tekintetében –, 
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c) a visszaigényelt összegekről, 
d) a szakképzési munkaszerződéses tanulók, illetve képzésben részt vevő személyek létszámáról 

és az utánuk megfizetett szociális hozzájárulási adóról és 
e) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy által fizetendő nyugdíjbiztosítási és 

egészségbiztosítási járulékról 
a bevallási időszakot követően a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének kezelő 

szervével kötött megállapodása alapján adatot szolgáltat. 
 

Változások 

13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével 
összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről 
 
Megjelent: MK 20/20. (02 07)  Hatályos: 2020. 02. 15 
 

Többek között módosítja a 1995. (VII. 14.) Korm. rendeletet foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 
 

Megjelent: MK 20/2020(02 07  Módosítja: 13/2020 II 07) Korm r. Hatályos: 2020. 02. 15 
 

1. § E rendelet hatálya c) a szakmai képzés szervezőjére is kiterjed 
 

2. § (1) A munkáltatók, a kormányhivatalok, a járási hivatalok, továbbá a szakmai képzés 
szervezője az 1. mellékletben meghatározott feladatok elvégzése ellenében – külön 
jogszabályi előírás, vagy a szolgáltatást nyújtóval kötött eltérő megállapodás hiányában – az 
ott meghatározott díjat fizetik a szolgáltatást nyújtónak. 

1.1.2. Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint szakmai 
képzés szervezője által – eltérő megállapodás hiányában – fizetendő díjak: Az állami foglalkoztatási 
szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint szakmai képzés szervezője által 
beutalt személy 

 

Többek között módosítja a 217/1997. (XII. 1.) Korm. redeletetet a kötelező egészségbiztositás 

ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 20/2020. (02 07  Módosítja: 13/2020 (II. 07) Korm r. Hatályos: 2020. 02. 15 

 
(9) A Tbj. 16. §-a (1) bekezdésének i) és m) pontja alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult 
külföldi tekintetében a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény vagy a felsőoktatási intézmény, 
a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar hatóság által ideiglenes hatállyal elhelyezett, 
otthont nyújtó ellátás keretében átmeneti és tartós nevelésbe vett külföldi kiskorú személy 
tekintetében pedig az elhelyezésében eljáró intézmény a külföldi részére történő TAJ igénylés során a 
(8) bekezdés szerinti foglalkoztatónak minősül. 
Vhr. 16. § (1) A NEAK az Ebtv. 10. §-a szerint a betegségek megelőzését és korai felismerését 
szolgáló egészségügyi szolgáltatások közül az egészségügyért felelős miniszter rendelete alapján az 
iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás finanszírozására azzal az egészségügyi szolgáltatóval köt 
finanszírozási szerződést, amely nevelési-oktatási intézménnyel a feladat ellátására megállapodást 
kötött. 
 

Vhr. 32. § (1) A Tbj. 15. §-ának (2) bekezdése szerinti baleseti egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság szempontjából üzemi balesetnek számít: 

a) köznevelési intézmény, szakképző intézmény vagy felsőoktatási intézmény tanulójának, 
képzésben részt vevő személyének, illetve hallgatójának az a balesete, amelyet a nevelés-oktatás, a 
szakképzés vagy a felsőfokú képzés közben, vagy ezzel összefüggésben szenvedett el; 

 2020-03-01 
Vhr. 1. § 1) E rendelet hatálya kiterjed a biztosítottakra, az egészségügyért felelős miniszter által 

vezetett minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium), a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre 
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(a továbbiakban: NEAK), az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró Magyar 

Államkincstárra (a továbbiakban: Kincstár), az egészségbiztosítási pénztári feladatkörükben eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatalra (a továbbiakban: kormányhivatal), továbbá a kötelező 

egészségbiztosítás keretében szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra, gyógyszert és 

gyógyászati segédeszközt forgalmazó, illetve kiszolgáltató, gyógyászati ellátást nyújtó egészségügyi 

szolgáltatókra, a gyógyászati segédeszközt egyedi méretvétel alapján gyártó – egészségügyi 

szolgáltatónak nem minősülő – személyekre, továbbá a biztosított foglalkoztatójára, és annak 

társadalombiztosítási kifizetőhelyére (a továbbiakban: kifizetőhely). 

(5) A Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként a kormányhivatalt jelöli 

ki a 12. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok kivételével az Ebtv. 27. § (1), (2), (5) és (7) 

bekezdésében, 35. § (5) bekezdésében, 50. §-ában, 62. § (1a) bekezdésében, 65. § (2) 

bekezdésében, 68/A. § (4) bekezdésében, 69. §-ában, 70. § (1) bekezdés b) pontjában, 70. § (4) 

bekezdésében, 72. §-ában, 77. § (3) bekezdésében, 80. § (3)–(5) bekezdésében, valamint 81. § (1) 

bekezdésében foglalt feladatok ellátására. 
 
A Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként a NEAK-ot, a Kincstár 

központi szervét (a továbbiakban: Központ), a kormányhivatalt együtt jelöli ki az Ebtv. 5. §-a, 79. § (1) 
és (3) bekezdésében, 80. § (1), (2) és (6) bekezdésében foglalt feladatok ellátására. 

(7)25 
(7e)31 A Kormány vasutas egészségbiztosítási szervként az Ebtv. 70. § (3) és (4) bekezdésében 

foglalt feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki. 
 
(12 A kormányhivatalnak az egészségbiztosítással összefüggő, a donáció költségtérítésének 

elbírásával, a gyógyszertárak finanszírozási előleggel, a nyilvántartással és a nemzetközi ügyekkel, az 
üzemi baleset, foglalkozási megbetegedések miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz 
és gyógyászati ellátás térítési díjának utólagos megtérítésével, baleseti megtérítéssel kapcsolatos 
hatósági ügyeiben a NEAK jár el felügyeleti szervként, és e közigazgatási hatósági ügyekkel 
összefüggésben gyakorolja a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) 
bekezdés e) és f) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) 
bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket. 

(13) A kormányhivatalnak az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, az üzemi balesettel és a 
baleseti táppénzzel kapcsolatos hatósági ügyeiben a Központ jár el felügyeleti szervként, és e 
közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben gyakorolja a Ksztv. 2. § (1) 
bekezdés e) és f) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) 
bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket. 

(10) A kormányhivatal a menetjegy, valamint a (3) bekezdésben felsorolt beutalásra jogosult által 

kiállított és az egészségügyi szolgáltatónál történő megjelenés leigazolásával ellátott utazási 

utalvány együttes benyújtása alapján, a kérelmező részére járó viteldíj árát utólag megtéríti. Az 

egészségügyi szolgáltatónál történő megjelenés napjától eltérő dátumról szóló menetjegyet abban 

az esetben lehet megtéríteni, ha az utazás az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőző 

vagy azt követő napon történt. 

(12) Nem tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén legfeljebb 1 kísérő jogosult az (5) 

bekezdésben foglaltak szerint a kísérettel kapcsolatban felmerült utazási költség megtérítésére. A 

kísérőt hazautazása, illetve a kísért biztosítottért történő visszautazása során utazási 

költségtérítésként kilométerenként 18 forint illeti meg, amennyiben a kísért biztosított egészségi 

állapota, illetve elhúzódó kezelése miatt rövid időn belül nem tud lakóhelyére távozni. A kísérő 
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részére – a kísért biztosított nélküli utazás esetén – ugyanazon napra legfeljebb 2 út (1 oda– 1 

vissza) számolható el akkor, ha a kísérő a kormányhivatalnak a kísért biztosított ellátásának 

igénybevételére vonatkozó, rendelkezésére álló hivatalos dokumentummal igazolja az utazás 

szükségességének indokát. Ezen igazolás hiányában nyilatkozatot kell tennie a többszöri utazás 

szükségességének indokáról. Igazolás vagy nyilatkozat nélkül, valamint valótlan tények közlése 

esetén térítés nem állapítható meg. A kísérő részére akkor sem állapítható meg ugyanazon napra 

vonatkozóan 2 útra költségtérítés, ha az egészségügyi szolgáltató vagy a (6), illetve (7) 

bekezdésben meghatározott szolgáltatást nyújtó intézmény és biztosított lakóhelye egymástól való 

távolsága a 100 kilométert meghaladja. 
 

Az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz 

igényléséhez” elnevezésű nyomtatvány kiállítására kötelezett az Ebtv. 61. § (5) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően nyújthatja be a pénzbeli ellátás iránti igényét a székhelye szerint illetékes 

kormányhivatalhoz 

A pénzbeli ellátás iránti kérelmet elbíráló kifizetőhely vagy kormányhivatal a pénzbeli ellátás 

jogosultját – kérelmére – tájékoztatja a megállapított pénzbeli ellátás összegének kiszámítása során 

figyelembe vett adatokról. 

 

 Ha a biztosított részére a pénzbeli ellátást vagy baleseti táppénzt a kormányhivatal állapította 

meg, és a biztosítási jogviszony a pénzbeli ellátás vagy a baleseti táppénz folyósításának 

időtartama alatt megszűnik, a foglalkoztató köteles 8 napon belül értesíteni a kormányhivatalt 

a biztosítási jogviszony megszűnésének időpontjáról. 

 
Az üzemi balesetet, illetőleg a foglalkozási megbetegedést – az (1)–(4) bekezdésben szereplő 

jegyzőkönyvek, nyomtatvány, illetőleg értesítés megküldésével, a munkabalesetek bejelentésére 
vonatkozó szabályok szerint kell a kormányhivatalnak bejelenteni. 

Vhr. 43/A. § (1) A Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött országnak Magyarország 
területén biztosítási jogviszonyban álló állampolgára által a korábban Magyarország területén kívül 
elszenvedett üzemi balesetére tekintettel benyújtott baleseti táppénz iránti kérelmét a Budapest 
Főváros Kormányhivatala bírálja el. 

 

 Tbj. 4. § e) pontjában, 5. § (1) bekezdés e), f), g) és i) pontjában, valamint 56/A. § (1) 

bekezdésében meghatározott személy által elszenvedett balesetet – bejelentése alapján – a 

balesetet szenvedett személy lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal kivizsgálja, és felveszi az 

„Üzemi baleseti jegyzőkönyv”-et. Szükség esetén a munkavégzés helye szerinti kormányhivatal a 

vizsgálatban közreműködik. 

 
A baleset üzemiségének véglegessé vált megállapításáig a társadalombiztosítási 

támogatással rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás árához, illetve 
az Ebtv. 23. § b)–c) pontja szerint részleges térítés mellett igénybe vett fogászati ellátáshoz a 
térítési díj a biztosítottat terheli. A kezelőorvos az üzemi balesettel összefüggésben rendelt 
ellátásokról igazolást állít ki, melyet a baleset üzemiségét megállapító véglegessé vált 
határozat kézhezvételét követő öt munkanapon belül megküld a kormányhivatal vagy a 
társadalombiztosítási kifizetőhely részére. 

(6) A baleset üzemiségét megállapító kormányhivatal vagy társadalombiztosítási kifizetőhely 
a kezelőorvostól beérkező, a baleset üzemiségével összefüggő ellátásokról kiállított igazolást a 
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baleset üzemiségének elismeréséről szóló határozattal együtt az igazolás beérkezését követő 8 
napon belül megküldi a biztosított lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal részére, amely 8 
napon belül kezdeményezi a biztosított által megfizetett térítési díjak NEAK általi 
visszafizetését. 

 

 2021-01-01 
 

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

(1a) A beutalót az EESZT útján kell kiállítani, ha a beutalás 
a) a 2. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja – ide nem értve a fogorvos által kezdeményezett 

szakkonzíliumot –, 
b) a 3. § (4) bekezdés b) pontja vagy 
c) a 3. § (5)–(7) bekezdése 
alapján történik. 
(1b) Az (1a) bekezdés nem alkalmazható, ha a beutalás időpontjában az EESZT nem elérhető. 
(2) Az EESZT útján kiállított beutaló esetében a beutaló orvos a beteg kérésére papíralapú igazolást 

állít ki a beutalóról. Az igazolás az elektronikus beutaló adattartalmát és az elektronikus beutaló 
EESZT azonosítóját tartalmazza vonalkódos és szövegesen olvasható formában. 

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. 
A 4/A. § (2) bekezdésétől eltérően 2021. december 31-ig minden, az EESZT útján kiállított beutaló 

esetében kötelező papíralapú igazolást készíteni, és azt a beteg részére átadni. 
 
Többek között módosítja a 1652003. (X. 18.) Korm. rendeletet a nukleáris és radiológiai 

veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről 
 
Megjelent: MK 20/2020. (02 07) Módosítja: 13/2020 II 07) Korm r. Hatályos: 2020. 02. 15 
 
 
 

1. A lakossági tájékoztatás eszközei a megelőzés időszakában: 
a) a Lakossági Tájékoztatási Tervben található tájékoztatási módok, valamint a Baleset-elhárítási 

Intézkedési Tervben kidolgozott lehetséges óvintézkedések ismertetése az érintett lakosság körében, 
b)radiológiai ismeretek beépítése a köznevelési, szakképzési, felsőoktatási tantervekbe, 

programokba, tematikákba, 
 
Többek között módositja a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendeletet a nem üzleti célú közösségi, 

szabadidős szálláshely-szolgáltatásról 
 

Megjelent: MK 20/2020. (02 07) Módosítja: 13/2020 II 07) Korm r. Hatályos: 2020. 02. 15. 
 

(5) Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely- szolgáltatást az alapító okiratában 
meghatározottak szerint, alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységként nyújthat 

a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. §-a szerinti kollégium, feltéve, hogy 
legalább a 2. számú melléklet VII. pontjában meghatározott feltételekkel rendelkezik, 

b) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 8. § (6) bekezdése szerinti kollégium, 
feltéve, hogy az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szerepel [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: 
kollégium]. 

(6) A kollégium tekintetében – az 1–4. §-ban, a 9. §-ban, valamint a 14–21. §-ban foglaltak, továbbá 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. §-a szerinti kollégium esetén a 2. számú 
melléklet VII. pontja kivételével – e rendelet előírásait nem kell alkalmazni. 

c) átmeneti tartózkodást biztosító szálláshelynek minősül 
1. az üdülő, 
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2. a gyermek- és ifjúsági tábor, 
3. a hegyi menedékházból a turistaház, 
4.19 
5. a kollégium. 

Ármegállapítás 

9. § (1) Az e rendelet szerinti szolgáltatás díját a szolgáltató – a 2. § (5) bekezdésének b) pontja 
szerinti kollégiumban szakmai-tanulmányi csereprogram keretében biztosított férőhelyek kivételével – 
nyereség- és vagyonszerzést kizáró módon, illetőleg mértékben köteles megállapítani, Magyarország 
törvényes fizetőeszközében. 

 
14/A. § (1) A szolgáltató a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben feltünteti, illetve a kérelemhez 

csatolja 
a) a szolgáltató nevét, címét, statisztikai számjelét, 
b) a szálláshely megnevezését, címét, típusát (altípusát), 
c) a szálláshely minősítését [8. § (2) bek.], 
d) azt az okiratot, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult, 
e) a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot, 
f) az igénybe vehető szobák és férőhelyek (hálóhelyiségek és fekvőhelyek) számát; kollégium 

esetén kizárólag azokat a férőhelyeket kell feltüntetni, amelyeken a szolgáltató nem üzleti célú 
közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást kíván nyújtani, 

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 13. §-ának (1) bekezdése szerinti kollégium a 
nyilvántartásba vételt az Oktatási Hivatal útján is kérelmezheti, illetve a hatósági nyilvántartásban 

szereplő adataiban bekövetkező változást az Oktatási Hivatal útján is bejelentheti. 
 
 

1. számú melléklet a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelethez 

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősülő létesítmények 
  A B C D 

1. Típus Altípus Jelzőszám TESZOR’15 

2. Megnevezése   

3. I. Üdülő (910) – 
4.  1. Üdülő 911 55.20.11 
5. 2. Gyermeküdülő 912 55.20.11 
6. 3. Villa 913 55.20.11 
7. II. Gyermek- és ifjúsági tábor (920) – 
8.  1. Gyermek- és ifjúsági tábor 921 55.20.11 
9. 2. Telepített sátortábor 922 55.20.11 
10. III. Nomád táborhely 930 55.30.11 
11. IV. Hegyi menedékház (940) – 
12.  1. Turistaház 941 55.20.11 
13. 2. Kulcsosház 942 55.20.11 
14. 3. Matracszállás 943 55.20.11 
15. V. Bivakszállás (950) – 
16.  1. Bivakszállás 951 55.30.11 
17. 2. Téliesített bivakszállás 952 55.30.11 
18. VI. Pihenőház (960) – 
19.        
20. 2. Vendégszállás 962 55.20.11 
21. VII. Kollégium 970 55.20.11 
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 A kollégium minősítési 
követelményei 

Kollégium az a kiegészítő-/melléktevékenységként nem üzleti célú közösségi, szabadidős 
szálláshely-szolgáltatást nyújtó szálláshely, amely főtevékenységként a tanuló (hallgató, diák) 
tanulmányaival összefüggő lakhatását és nevelését biztosító oktatási-nevelési intézményi egységként 
működik és legalább a ,,B'' kategóriájú kollégium minősítési követelményeinek eleget tesz. 

,,B'' kategóriájú kollégium 

A ,,B'' kategóriájú kollégium legalább a következő szolgáltatásokat nyújtja: 
 

,,A'' kategóriájú kollégium 

Az ,,A'' kategóriájú kollégium megfelel a ,,B'' kategóriában meghatározott és a következő 
feltételeknek: 

1. 7–22 óráig portaszolgálat vagy azt ellátni képes ügyelet. 
2. Egy hálóhelyiségben legfeljebb 8 fekvőhely. A hálóhelyiségben fekvőhelyenként legalább 5 

m2 alapterületet, illetve 8 m3 térfogategységet kell biztosítani. 
3. A hálóhelyiség berendezése, felszereltsége: az ágyak párnával, takaróval felszereltek. Ágynemű-

biztosítás. A szobában a fekvőhelyszámnak megfelelő ülőalkalmatosság, legalább egy asztal és 
férőhelyenként egy 30x60 cm alapterületű ruhásszekrény-egység. 

4.Vizesblokkok száma: nemenként 6 főre egy mosdó és 15 főre legalább egy zuhanyozó hideg-
meleg vizes zuhanyozási lehetőséggel, valamint 10 férőhelyenként, nemenként elkülönített WC. 

5. Textilváltás: 
– ágynemű: legalább egyszer hetente, új vendég esetén kötelező az ágyneműcsere. 
6. Takarítás: legalább kétszer hetente. 
7. Tájékoztató a településen igénybe vehető szolgáltatásokról és kulturális programokról. 
8. A közös helyiségben színes tv áll rendelkezésre. 
9. Telefon: a portán áll rendelkezésre. 
10. Központi csomag- és értékmegőrzési lehetőség. 
11. Szabadidős szolgáltatás: legalább kétféle beltéri és kétféle kültéri játék- és sporteszköz 

kölcsönzési lehetőség. 
 

Többek között módositja a  220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet felszíni vizek minősége 
védelmének szabályairól 

 
Megjelent: MK 20/2020. (02 07) Módosítja: 13/2020 II 07) Korm r. Hatályos: 2020. 02. 15. 

 
Amennyiben a kibocsátott szennyvíz veszélyezteti vagy korlátozza a felszíni vízből kivett víz 
használatát, vagy károsan szennyezi a közcsatornát, illetőleg veszélyezteti a szennyvíztisztító 
működését, illetve tisztítási hatékonyságát, a vízvédelmi hatóság – a települési szennyvíztisztító 
telepek, a közszolgáltatást végző, létfenntartási, közegészségügyi, köznevelési, szakképző és tűz- és 
katasztrófavédelmi feladatokat ellátó intézmények kivételével – a kibocsátót a veszélyeztetés vagy 
károsodás mértékétől függően határozatban kötelezi a szennyvízkibocsátás korlátozására vagy 
leállítására.  
 
 
37. § (1) Abban az esetben, ha a kibocsátó a vízvédelmi hatóság által jóváhagyott 
szennyezéscsökkentési ütemtervet neki felróható módon nem hajtja végre, vagy nem az előírt 
ütemben teljesíti, a vízvédelmi hatóság a szennyező tevékenységet részben vagy egészében 
korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja, a települési szennyvíztisztító telepek, a közszolgáltatást 
végző, létfenntartási, közegészségügyi, köznevelési, szakképző és tűz- és katasztrófavédelmi 
feladatokat ellátó intézmények kivételével.  
(5) Amennyiben a kibocsátó a kibocsátási határértéket nem teljesíti, valamint az előírt 
szennyezéscsökkentési intézkedéseket nem teszi meg 

a) meglévő létesítmények esetében a türelmi idő lejárta utáni első év végéig, 
b) új létesítmények esetében a (4) bekezdés szerinti teljesítési határidő végéig  kor a szennyező 

tevékenységét a vízvédelmi hatóság felfüggeszti, korlátozza vagy betiltja. Ez alól kivételt képeznek 
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a települési szennyvíztisztító telepek, a közszolgáltatást végző, létfenntartási, közegészségügyi, 
közoktatási és tűz- és katasztrófavédelmi feladatokat ellátó intézmények. 

 
Többek között módositja a 23/2006. (II. 3.) Korm. Rendeletet a bányafelügyelet hatáskörébe 

tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről 
 
 
Megjelent: MK 20/2020. (02 07) Módosítja: 13/2020 II 07) Korm r. Hatályos: 2020. 02. 15. 
 

Szakmai követelmények 

4. § (1)14 
(2)15 
(3)16 Szakképesítésnek a szakirányú középfokú, illetve felsőfokú szakképesítés felel meg. 
(4)17 Középfokú szakképzettségnek minősül a technikumban műszaki területen szerzett szakirányú 

szakképzettség. 
(5)18 Felsőfokú szakképzettségnek minősül a felsőoktatási intézményben műszaki területen szerzett 

szakirányú szakképzettség. 
 

 
Többek között módositja a 19/2009. (I. 30.) Korm. Rendeletet a földgázellátásról szóló 2008. évi 

XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 20/20. (02 07) Módosítja: 13/2020 II 07) Korm r. Hatályos: 2020. 02. 15. 
 

Vhr. 55/A. § A GET és e rendelet alkalmazásában közintézményi felhasználó 
a) az óvoda, általános iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvoda, iskola vagy szakképző 

intézmény, és az ezekhez tartozó kollégium, ha 
aa) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy 
ab állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos közoktatási szerződéssel, fenntartói 

megállapodással, illetve együttműködési megállapodással rendelkezik, 
 
 

Többek között módositja a 203/2009. (IX. 18.) Korm. Rendeletet avasúti közlekedés 
biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott 
egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről 
 
 
Megjelent: MK 20/20. (02 07) Módosítja: 13/2020 II 07) Korm r. Hatályos: 2020. 02. 15. 
 
 

(2) Előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni: 
a) a szakképzési munkaszerződés megkötése előtt, 

(3) Időszakos szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni az e rendelet hatálya alá tartozó 
tevékenységet érintően szakmai oktatásban vagy szakmai képzésben való részvétel megkezdése 

előtt. 
 

Többek között módositja a 23/2011. (III. 8.) Korm. Rendeletet a zenés, táncos rendezvények 
működésének biztonságosabbá tételéről 

 
Megjelent: MK 20/20. (02 07) Módosítja: 13/2020 (II. 07) Korm r. Hatályos: 2020. 02. 15. 
 
(2) A rendeletet nem kell alkalmazni 
e) a köznevelési intézményekben, illetve a szakképző intézményekben az intézmény által szervezett 
rendezvényekre. 
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Többek között módositja a 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendeletet a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 20/2020. (02 07) Módosítja: 13/2020 (II. 07) Korm r. Hatályos: 2020. 02. 15. 
 
(3) A polgármester m) szükség esetén megszervezi a köznevelést, illetve a szakképzést, valamint 
n) illetékességi területén összehangolja a társadalmi és karitatív szervezetek tevékenységét. 
 
 

5. melléklet a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelethez 
MEGÁLLAPODÁS 
1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 
A természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezés érdekében civil alapon szerveződő 

speciális mentőcsoportok bevonása az ország területén bekövetkezett veszélyhelyzetek, katasztrófák 
során jelentkező speciális mentési, kárfelszámolási, védekezési feladatokba, illetve nemzetközi 
segítségnyújtásban történő részvételük a Kat. előírásainak megfelelően. 

 
 
2.2.15. vállalja, hogy a katasztrófák következményeinek felszámolása során végzett tevékenységének 
megismertetése céljából közreműködik a köznevelési intézményekben, illetve a szakképző 
intézményekben szervezett felkészítéseken, valamint felkérésre bemutatókat tart; 
 

  2020-07-01 
 
4/B. § A közlekedésért felelős miniszter a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló 
Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról szóló rendeletében 
foglaltak alapján a belföldi belvízi veszélyes áru szállítási műveletnek a Veszélyes Áruk Nemzetközi 
Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodásban (ADN) előírt feltételektől eltérő feltételekkel való 
végrehajtására vonatkozó, a hajózási hatóságnál kérelmezett egyedi engedélyhez szükséges 
katasztrófavédelmi véleményt a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a hajó tervezett indulási vagy 
a határátlépés helye szerint illetékes területi szerve adja ki. 
 

Többek között módositja a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletet az Országos Képzési Jegyzékről 
és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 
 
 
Megjelent: MK 20/2020. (02 07) Módosítja: 13/2020 II 07) Korm r. Hatályos: 2020. 02. 15. 
 

1. § A nemzeti köznevelésről szóló törvényben (a továbbiakban: Nkt.) meghatározott kötelező 
közismereti érettségi vizsgatárgyakból és az Nkt. 2019. december 31-én hatályos rendelkezései 
szerinti szakközépiskola ágazata szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyból álló érettségi vizsgával 
megszerezhető végzettséggel betölthető munkaköröket a 3. melléklet tartalmazza. 

2. § A 2019/2020. tanévet megelőzően beiskolázott tanuló a 8. melléklet, a 2019/2020. tanévre 
beiskolázott tanuló a 9. melléklet szerinti mellék-szakképesítések közül választhat. Ha az érettségi 
végzettséghez kötött ágazati szakképesítés vonatkozásában több mellék-szakképesítés választható, 
a szakképző intézménynek legalább egy mellék-szakképesítés választását biztosítania kell. 

 
Hatályos: 2020.09.01 - 2025.01.01 
 

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 15. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Országos Képzési Jegyzék 

1. § A nemzeti köznevelésről szóló törvényben (a továbbiakban: Nkt.) meghatározott kötelező 
közismereti érettségi vizsgatárgyakból és az Nkt. 2019. december 31-én hatályos rendelkezései 
szerinti szakközépiskola ágazata szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyból álló érettségi vizsgával 
megszerezhető végzettséggel betölthető munkaköröket a 3. melléklet tartalmazza. 
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2. § A 2019/2020. tanévet megelőzően beiskolázott tanuló a 8. melléklet, a 2019/2020. tanévre 
beiskolázott tanuló a 9. melléklet szerinti mellék-szakképesítések közül választhat. Ha az érettségi 
végzettséghez kötött ágazati szakképesítés vonatkozásában több mellék-szakképesítés választható, 
a szakképző intézménynek legalább egy mellék-szakképesítés választását biztosítania kell. 

 
Többek között módositja a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet az építésügyi és az építésüggyel 

összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 
 

Megjelent: MK 20/20. (02 07) Módosítja: 13/2020 II 07) Korm r. Hatályos: 2020. 02. 15. 
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VI.    Szakma 

Felelős műszaki vezetés 
1. rész 
Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 

 A B C D E 

1
. 

Szakterület/részszakterü
let 

megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 

jelölése 

Feladatok, amelyeket az 
adott szakterületi 

jogosultsággal lehet végezni 

Képesítési 
minimum 

követelmény és 
az ezzel 

egyenértékű 
szakképzettség 

Szakmai gyakorlati 
idő 

2
. Építési szakterület MV-É 

Általános építmények 
építésére, átalakítására, 
bővítésére, felújítására, 
helyreállítására, 
korszerűsítésére, 
lebontására, elmozdítására 
irányuló építési-szerelési 
munkák felelős műszaki 
vezetése. 
A műszaki vezetés az Épkiv. 
22. § (3) bekezdés c) és d) 
pontjában meghatározott 
szakági munkára nem 
vonatkozik. 

okleveles 
építészmérnök, 
okleveles 
építőmérnök, 
építészmérnök, 
építőmérnök, 

3 év 
4 év 

3
. 

Építési szakterület 
részszakterülete MV-É-R 

Az építési szakterület (MV-
É) szerinti építési-szerelési 
munkák felelős műszaki 
vezetése az Épkiv. 22. § (1) 
bekezdés b) pont bc) 
alpontjában meghatározott 
méretet, jellemzőt meg nem 
haladó építmény esetén. 

szakirányú 
építőipari 
technikusi, 
szakirányú 
építőipari 
szakképző iskola 

5 év 

4
. 

Építési szakterület 
műemléki részszakterülete MV-É-M 

Az építési szakterület (MV-
É) szerinti építési-szerelési 
munkák felelős műszaki 
vezetése műemlék építmény 
esetén. 

okleveles 
építészmérnök 5 év 

 
2. rész 

Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 
 A B C D E 

1. Szakterület/részszakterület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 

jelölése 

Feladatok, amelyeket az adott 
szakterületi jogosultsággal lehet 

végezni 

Képesítési minimum 
követelmény és az 
ezzel egyenértékű 

szakképzettség 

Szakmai 
gyakorlati 

idő 

2. Mélyépítési és mélyépítési 
műtárgyak szakterület MV-M 

Az építményhez szerkezetileg 
vagy funkciójában kapcsolódó 
alapozási, szennyvíztisztítási, 
szennyvíztárolási, szivárgó, 
víztelenítési, műtárgyépítési, 

föld- és tereprendezési, valamint 
felszíni vízelvezetési munkáinak 

felelős műszaki vezetése. 

okleveles építőmérnök, 
építőmérnök 

3 év 
4 év 

3. Építménygépészeti 
szakterület MV-ÉG 

Építmények fűtési, szellőzési, 
valamint az építményen, 

illetőleg telekhatáron belüli 
vízellátási, csatornázási és 

gázhálózat-szerelési központi, 
klímaberendezéseinek építés-
szerelési munkáinak felelős 

okleveles 
gépészmérnök 
épületgépészeti 

szakirány, 
okleveles létesítmény 

mérnök 
épületgépészeti 

3 év 
4 év 
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műszaki vezetése a mérőóráig 
korlátozás nélkül. 

szakirány, 
gépészmérnök 

épületgépész szakirány 

4. Építménygépészeti 
szakterület részszakterülete MV-ÉG-R 

Az építési szakterület 
részszakterületénél (MV-É-R) 
meghatározott építmények 

fűtési, szellőzési, valamint az 
építményen, illetőleg 

telekhatáron belüli vízellátási, 
csatornázási és gázhálózat-

szerelési központi, 
klímaberendezéseinek építés-
szerelési munkáinak felelős 

műszaki vezetése 
a mérőóráig. 

szakirányú építőipari 
technikusi, 

szakirányú építőipari 
szakképző iskola 

5 év 

 
 

7. 

Hírközlési 
építmények 
szakterület 
részszakterülete 

MV-TE-R 

A hírközlési építmények 
szakterületnél (MV-TE-R) 
meghatározott építmények 
építési-szerelési munkáinak 
felelős műszaki vezetése, 
kivéve a kettőnél több 
alrendszert (pl. autópálya), 
valamint vezetékes és 
vezeték nélküli 
rendszereket integráló 
építménynél. 

szakirányú építőipari 
technikus, szakirányú 
építőipari szakképző 
iskola, 
távközlési technikus 

5 év 

 

  

8. 

Távközlési 
építmények 
villamos-
szerelése 
szakterület 

MV-TV 

A távközléshez 
szükséges olyan 
sajátos építmények 
villamos-szerelési 
munkáinak felelős 
műszaki vezetése, 
amelyek magukba 
foglalják a vezetékeket, 
a vezetékekkel és 
vezeték nélküli 
összeköttetésekkel 
összefüggő (burkoló, 
tartó, védő, jelző stb.) 
műtárgyakat, 
különösen 
a tartozékokat és 
tartószerkezeteket, az 
antennatartó-
szerkezeteket 
(tornyokat), antennákat, 
oszlopokat, alagutakat, 
kábelszekrényeket, 
csatornákat, föld alatti 
és föld feletti jelzőket, 
védőműtárgyakat. 

okleveles 
villamosmérnök 
villamosmérnök 

3 év
4 év 

  

9. 

Távközlési 
építmények 
villamos-
szerelése 
szakterület 
részszakterülete 

MV-TV-R 

A távközlési 
építmények villamos-
szerelése 
szakterületnél (MV-TV) 
meghatározott 
építmények szerelési 
munkáinak felelős 
műszaki vezetése, 
beleértve az URH sáv 

villamosipari 
technikus, 
távközlési 
technikus 
villamosipari 
szakképző iskola 

5 év
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szerelését, de kivéve 
a kettőnél több 
alrendszer (pl. 
autópályák), továbbá 
vezeték nélküli 
rendszer villamos 
szerelését. 

 

13. 

Bányászati 
építmények 
szakterület 
részszakterület 

MV-B-R 

A bányászati 
építmények szakterületnél 
(MV-B) meghatározott 
építmények építési-
szerelési munkáinak 
felelős műszaki vezetése a 
mélyművelésű bányák 
kivételével. 

gépipari technikus 
gépipari szakképző iskola 5 év 

 

  

14. 

Szénhidrogén-
szállító vezetékek, 
gázelosztó 
vezetékek, 
célvezetékek, 
egyéb gáz és 
gáztermék 
vezetékek, 
propán-bután töltő 
telepek és 
tartozékainak 
építése 
szakterület 

MV-GO 

A szénhidrogén-szállító 
vezetékek, gázelosztó 
vezetékek, célvezetékek, 
egyéb gáz és gáztermék 
vezetékek, propán-bután 
töltő telepek és tartozékaik 
építési-szerelési munkának 
felelős műszaki vezetése 
korlátozás nélkül. 

okleveles gáz- 
és olajipari 
mérnök, 
okleveles 
gépészmérnök, 
gáz- és olajipari 
mérnök 

3 év 
4 év 

  

15. 

Szénhidrogén-
szállító vezetékek, 
gázelosztó 
vezetékek, 
célvezetékek, 
egyéb gáz és 
gáztermék 
vezetékek, 
propán-bután töltő 
telepek és 
tartozékainak 
építése 
szakterület 
részszakterülete 

MV-GO-R 

A szénhidrogén-szállító 
vezetékek, gázelosztó 
vezetékek, célvezetékek, 
egyéb gáz és gáztermék 
vezetékek, propán-bután 
töltő telepek és tartozékaik 
építési-szerelési munkának 
felelős műszaki vezetése, 
kivéve gázátadó és 
gázfogadó állomások, 
kompresszorállomások, 
szivattyúállomások, 
tartályparkok, DN 300 mm 
méretnél nagyobb átmérőjű 
csővezetékek szerelési 
munkái, 
az elkészült rendszerek 
részszakterület szerint 
üzembe helyezése és 
próbaüzeme, valamint 
ezekhez kapcsolódó 
feladatok. 

gáz- és olajipari 
technikus, 
gépésztechnikus, 
gépipari 
szakképző iskola 

5 év 

  

16. 
Energiaellátási 

építmények 
szakterület 

MV-EN 

Energetikai, vegyipari, 
szénhidrogén-ipari 
berendezések építményei 
építésének felelős műszaki 
vezetése korlátozás nélkül. 

okleveles 
gépészmérnök, 
okleveles 
energetikai 
mérnök, 
okleveles 
vegyészmérnök 
gépészmérnök, 
energetikai 
mérnök, 
vegyészmérnök 

3 év 
4 év 
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17. 

Energiaellátási 
építmények 
szakterület 
részszakterülete 

MV-EN-R 

Energetikai, vegyipari, 
szénhidrogén-ipari 
berendezések építményei 
építésének felelős műszaki 
vezetése 50 bar nyomásig 
és nyomás alatti vezetékek 
és berendezések 600 mm 
belső átmérőig. 

vegyész 
technikus, 
gépésztechnikus 
vagy szakképző 
iskola 

5 év 

 
 

Többek között módositja a 320/2014. (XII. 13.) Korm. Rendeletet az állami foglalkoztatási szerv, 
a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más 
feladatainak ellátásáról 
 
Megjelent: MK 20/2020. (02 07) Módosítja: 13/2020 II 07) Korm r. Hatályos: 2020. 02. 15. 
 

Lásd a kiemeltekben… 
 

Többek között módositja a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású 
gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről 

 
 
Megjelent: MK 20/2020. (02 07) Módosítja: 13/2020 II 07) Korm r. Hatályos: 2020. 02. 15. 
 

20. A klímagázzal kapcsolatos képzés és képesítés követelményrendszere 

27. § (1) Az e rendelet szerinti, a klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazásokkal 
kapcsolatos tevékenységek végzéséhez szükséges képzési és vizsgáztatási feladatokat a Hatóság – 
a Hatósággal kötött képzési megállapodás alapján – a szakképzési centrumok közreműködésével 
látja el. A Hatósággal képzési megállapodást kötött Szakképzési Centrum köteles a megállapodásban 
szereplő valamennyi képzést évente legalább két alkalommal az adatbázisban rögzíteni, és az adott 
képzést – ha annak lebonyolítására a Hatóság megbízást ad – lebonyolítani. A Hatósággal képzési 
megállapodást kötött Szakképzési Centrum köteles a megbízásról szóló, az adatbázison keresztül 
megküldött értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül az adott képzést elindítani és 
lebonyolítani. 

 
Többek között módositja a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros 

Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő 
kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 

 
Megjelent: MK 20/2020. (02 07) Módosítja: 13/2020 (II 07) Korm r. Hatályos: 2020. 02. 15. 
 

 2020-02-15 
 (3) Továbbképzés jóváhagyására vonatkozó engedély annak a gazdálkodó szervezetnek 

adható, amely rendelkezik 
 a) a felnőttképzésről szóló törvény szerinti szakterületi felnőttképzési tevékenység végzésére 

szóló bejelentéssel, 
 (2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzést lezáró vizsga megtartását Budapest Főváros 

Kormányhivatala annak a szervezetnek engedélyezi adott továbbképzési területre, amely 
 a) rendelkezik a felnőttképzésről szóló törvény szerinti szakterületi felnőttképzési tevékenység 

végzésére szóló bejelentéssel, 

 

  2020-02-18 
 

13. § (1) A Kormány – a (3) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel – műszaki biztonsági hatóságként 
az 1. melléklet szerinti, műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 
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járási (fővárosi kerületi) hivatalát, másodfokon országos illetékességgel Budapest Főváros 
Kormányhivatalát jelöli ki. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatóság 
fc) a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-

bekötővezeték üzembe helyezésének víziközmű-szolgáltató általi 
megtagadása esetén az üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos feladatokat, 
g) eljár a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei forgalmazására szolgáló szállítható 

nyomástartó berendezések kivételével a gázpalackokkal kapcsolatos rendkívüli események 
kivizsgálásával kapcsolatos hatósági eljárásokban, 

h) eljár a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 118/A. §-a alkalmazásában a turista 
használatú palackba történő PB-gáz-átfejtési tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatósági 
eljárásokban. 

 

  2020-03-01 
 

(2) A mérésügyi, műszaki biztonsági, valamint a műszaki biztonsági hatáskörbe tartozó sajátos 
építmények tekintetében gyakorolt építésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 

tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és 
szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként az iparügyekért felelős 

miniszter gyakorolja. 
 

(3)7Az iparügyekért felelős miniszter jogköre mérésügyi területen kiterjed: 
a) a kötelező hitelesítésű mérőeszközökre vonatkozó előírások és bizonyítványok mintáinak 

kiadására, 
b) a mérésügyi hatósági feladatkörök ellátásához szükséges jogszabályok, előírások és 

iránymutatások ismeretét igazoló szakvizsgához vizsgabizottság működtetésére, szakmai 
továbbképzések szervezésére, 

c) a mérésügyi feladatkörében eljáró kormányhivatalnak törvényes tanúsítójellel való ellátására, 
 

h) a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak műszaki 
biztonsági tanúsítójellel és jogszabályban meghatározott hatósági igazolvány kiállításához 
rendszeresített okmánypapírral való ellátását. 

(4a)A mérésügyi és műszaki biztonsági, valamint a műszaki biztonsági hatáskörbe tartozó sajátos 
építmények tekintetében gyakorolt építésügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala biztosítja az általa üzemeltetett engedélyezési és nyilvántartási szakrendszerekhez, 
továbbá a szakmai irányításban való közreműködése során kiadott iránymutatásokhoz való 
hozzáférést a szakmai irányító miniszter és a fővárosi és megyei kormányhivatal részére. 
(2) Budapest Főváros Kormányhivatala kereskedelmi hatóságként jár el: i)24 az egyes festékek, lakkok 

és járművek javító fényezésére szolgáló termékek illékony szerves oldószer tartalmának 
szabályozásáról szóló külön jogszabályban kötelezett forgalmazók nyilvántartásba vételére irányuló 

eljárásban. 
 

12. § (1) A Kormány mérésügyi hatóságként – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – az 1. 
melléklet szerinti, mérésügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki. 

 
 
 
 
 

9. A műszaki biztonsági hatóság kijelölése 

13. § (1) A Kormány – a (3) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel – műszaki biztonsági 
hatóságként az 1. melléklet szerinti, műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatalt jelöli ki. 

11. Építésügyi hatóság kijelölése 

22. § (1) A Kormány – a (2) bekezdésben meghatározott körben – építésügyi hatóságként az 1. 
melléklet szerinti műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt 
jelöli ki. 
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3) Ha az engedélykérelemmel érintett közcélú vezeték, termelői vezeték, magánvezeték vagy a 
közvetlen vezeték több műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 
illetékességi területén halad át, akkor az illetékes eljárni, amelyiknek az illetékességi területére a 
vezetékből hosszabb szakasz esik. 

 
32. § Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy 
a) a szállítható nyomástartó berendezés létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének és 

megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire, feltételeire, a Műszaki Biztonsági 
Szabályzatra, a Műszaki Szakbizottság működésére és feladataira, a műszaki biztonsági 
dokumentáció tartalmára, a műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges 
képzések és továbbképzések követelményeire, 

b) az éghető gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, 
mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú gáztárolók és üzemi berendezés létesítésének, üzembe 
helyezésének, üzemeltetésének és megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire, 
feltételeire, a műszaki biztonsági dokumentáció tartalmára, a műszaki biztonsági szempontból jelentős 
munkakörök esetén szükséges képzések és továbbképzések követelményeire,88 

c) a gázüzemű közúti jármű, munkagép és nem közúti gép üzemanyag-ellátó berendezés üzembe 
helyezésének és üzemeltetésének műszaki biztonsági követelményeire, 

d) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartály, tartány, csomagolóeszköz (kivéve 
az ezek szállítására szolgáló szállítóeszköz) üzembe helyezésének és üzemeltetésének műszaki 
biztonsági követelményeire, feltételeire, 

e) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú hőfejlesztő-hőhasznosító, gáz- és 
olajfogyasztó technológiai rendszer, létesítmény létesítésének, üzembe helyezésének, 
üzemeltetésének és megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire, a műszaki 
biztonsági dokumentáció tartalmára, a műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök 
esetén szükséges képzések és továbbképzések követelményeire, 
 
 

Többek között módositja a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége 
védelmének szabályairól 

  
Megjelent: MK 20/2020. (02 07) Módosítja: 13/2020 (II 07) Korm r. Hatályos: 2020. 02. 15. 
 
Amennyiben a kibocsátott szennyvíz veszélyezteti vagy korlátozza a felszíni vízből kivett víz 
használatát, vagy károsan szennyezi a közcsatornát, illetőleg veszélyezteti a szennyvíztisztító 
működését, illetve tisztítási hatékonyságát, a vízvédelmi hatóság – a települési szennyvíztisztító 
telepek, a közszolgáltatást végző, létfenntartási, közegészségügyi, köznevelési, szakképző és tűz- és 
katasztrófavédelmi feladatokat ellátó intézmények kivételével – a kibocsátót a veszélyeztetés vagy 
károsodás mértékétől függően határozatban kötelezi a szennyvízkibocsátás korlátozására vagy 
leállítására. 
 
37. § (1) Abban az esetben, ha a kibocsátó a vízvédelmi hatóság által jóváhagyott 
szennyezéscsökkentési ütemtervet neki felróható módon nem hajtja végre, vagy nem az előírt 
ütemben teljesíti, a vízvédelmi hatóság a szennyező tevékenységet részben vagy egészében 
korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja, a települési szennyvíztisztító telepek, a közszolgáltatást 
végző, létfenntartási, közegészségügyi, köznevelési, szakképző és tűz- és katasztrófavédelmi 
feladatokat ellátó intézmények kivételével. 
 

(5) Amennyiben a kibocsátó a kibocsátási határértéket nem teljesíti, valamint az előírt 
szennyezéscsökkentési intézkedéseket nem teszi meg 

a) meglévő létesítmények esetében a türelmi idő lejárta utáni első év végéig, 
b) új létesítmények esetében a (4) bekezdés szerinti teljesítési határidő végéig 
akkor a szennyező tevékenységét a vízvédelmi hatóság felfüggeszti, korlátozza vagy betiltja. Ez alól 

kivételt képeznek a települési szennyvíztisztító telepek, a közszolgáltatást végző, létfenntartási, 
közegészségügyi, közoktatási és tűz- és katasztrófavédelmi feladatokat ellátó intézmények. 

 
 
Többek között módositja a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
 
Megjelent: MK 20/2020. (02 07) Módosítja: 13/2020 (II 07) Korm r. Hatályos: 2020. 02. 15. 
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1.belső továbbképzés: az olyan szakmai továbbképzés, amely a megrendelő kormányzati igazgatási 

szerv számára speciális intézményi vagy álláshellyel összefüggő feladatokhoz szükséges ismereteket, 
illetve képességeket közvetít; 

 
(4) A területi kormányzati igazgatási szerv által szervezett belső továbbképzések 
a) saját vagy más kormányzati igazgatási szerv, illetve a szervezetrendszert kiszolgáló belső 

képzőintézmény által nyilvántartásba vett belső továbbképzés lebonyolításával, 
b) képzési szolgáltatással 
biztosíthatók. 

 

  2020-03-01 
 
3/A. § (1) Az eljáró hatóság egészeként kizárt kormányhivatal helyett az 1/A. mellékletben 

meghatározott másik kormányhivatal jár el. 
(2) Az eljáró hatóság egészeként kizárt járási hivatal helyett az 1/B. mellékletben meghatározott 

másik járási hivatal jár el. 
(3) Ha az 1/A., illetve 1/B. mellékletben meghatározott kormányhivatal, illetve járási hivatal nem 

járhat el hatóságként, vagy a kizárt hatóság feladat- és hatáskörét jogszabály alapján nem látja el, az 
eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján kijelölt hatóság jár el. 

44/A. §(1) A kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha az elsőfokú hatóság a helyi 
önkormányzat államigazgatási hatáskörben eljáró jegyzője, főjegyzője. 

(2) A helyi önkormányzat jegyzője, főjegyzője államigazgatási hatáskörébe tartozó döntése 
tekintetében az (1) bekezdéstől eltérően törvény vagy kormányrendelet más hatóságot jelölhet ki a 
fellebbezés elbírálására. 

5)A megyei kormányhivatal látja el a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő ellenőrzési feladatokat. 
(5) A törvény 1. § (1) bekezdése alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz átvételre kerülő 

jegyzői építésügyi igazgatási feladatok tekintetében a feladatok ellátását átvevő fővárosi és megyei 
kormányhivatal a feladatot ellátó települési önkormányzat jogutódja. A jogutódlás kiterjed 

a) a feladat ellátásához kapcsolódó jogosultságokra és kötelezettségekre, 
b) a feladatokat ellátó köztisztviselők, ügykezelők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok 

gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, 
c) az átvételre kerülő feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési források felhasználására. 

 
(6)A jegyzői építésügyi igazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők jogviszonyváltására a Kttv. 72. §-

a megfelelően alkalmazandó. 

 
64. § (1) Ha az ügyben a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése 

érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény vagy a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépésével a fellebbezés kizárttá válik, 
törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a fellebbezési eljárást a fellebbezést 
kizáró rendelkezés hatálybalépését megelőzően hatáskörrel rendelkező szerv folytatja le. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti fellebbezési eljárásban ugyanaz a kormányhivatal járna el, 
amelyik az első fokú döntést hozta, úgy a fellebbezési eljárásban e kormányhivatal helyett az 1/A. 
mellékletben meghatározott kormányhivatal jár el. 

 

 2020-07-01 
(5) E rendelet alkalmazásában, a kormányhivatalok kormánytisztviselőinek és kormányzati 

ügykezelőinek továbbképzéséhez és előírható képzési és továbbképzési kötelezettségeihez 

kapcsolódóan 
 

1. belső továbbképzés: a kormányzati igazgatási szerv, felsőoktatási vagy felnőttképzési 
intézmény által folytatott szakmai továbbképzés, amely a megrendelő kormányzati igazgatási 
szerv számára speciális intézményi vagy álláshellyel összefüggő feladatokhoz szükséges 
ismereteket, illetve képességeket közvetít; 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6/2020. (II. 7.) ITM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az 
általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a 
kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának 
védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról (ez utóbbi már az újak között 
elemezve volt) 
 
Megjelent: MK 20/20. (02 07) Hatályos: 2020. 02. 08. 
 
Többek között módosítja a 26/2000. (IX. 30.) EüM rendeletet a foglalkozási eredetű rákkeltő 
anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 
 
 
Megjelent: MK 20/2020. (02 07) Módosítja: 13/2020 (II 07) Korm r. Hatályos: 2020. 02. 15. 
 

1. § E rendelet célja, hogy a kockázatok minimálisra csökkentésével elősegítse a 
munkavállalók védelmét a rákkeltő vagy mutagén anyagok okozta foglalkozási eredetű 
egészségkárosodásokkal, illetve daganatos megbetegedésekkel szemben. 

2. h) biológiai monitorozás: a szervezetbe jutott veszélyes anyagok mennyiségének, a 
dolgozó vegyi anyaggal történt terhelésének becslése; 

3. i)8 
4. j)9 

m) határérték: rákkeltő vagy mutagén anyagok a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett 
munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott, munkahelyi levegőben megengedett, 8 órás referencia-időre vonatkoztatott átlagos 
és csúcskoncentráció értéke; 

MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

Kockázatbecslés és -meghatározás 

4. § (1) Minden olyan tevékenység esetében, amelynek során feltételezhető a munkavállaló 
rákkeltővel történő expozíciója, a munkáltató köteles kockázatbecslést végezni, így 

a) a veszélyt és a veszélyeztetetteket azonosítani, 
b) az expozíció-hatás összefüggést elemezni, 
c) expozíció-becslést végezni, 
d) a veszélyt jellemezni és 
e) a kockázatot minőségileg jellemezni vagy mennyiségileg meghatározni. 

 
 

 (5) Ha valamely rákkeltőre nincs érvényes határérték, a munkáltató köteles minden szükséges 
intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a munkatérben a rákkeltő, rákkeltők koncentrációja a 
tudományos technikai színvonal mellett lehetséges legalacsonyabb szintű legyen. 

(6) Bármely expozíciós úton (belégzés, bőrön át) egyidejűleg több rákkeltőnek a szervezetbe jutása 
esetén évente mérni kell az expozíciót, és becsülni kell a terhelést; a terhelés becslésére biológiai 
monitorozást kell végezni. A belégzés okozta expozíciós koncentráció mérését, valamint a bőrön át a 
szervezetbe jutó rákkeltő becsült dózisát írásban dokumentálni kell. 

(7) A rákkeltő okozta expozíciót a napi munkaidőre vonatkoztatva nyílt téren történő munkavégzés 
esetén is kétévente meg kell határozni vagy meg kell becsülni. Tartósan nyílt téren rákkeltővel 
foglalkoztatott munkavállaló esetében a rákkeltő okozta terhelés biológiai monitorozással történő 
becslését is el kell végezni. 

 
(10) Rákkeltő használata csak akkor vezethető be, ha azt műszaki okokból nem lehet célazonos, 

nem rákkeltő vagy kevésbé erős rákkeltővel helyettesíteni. A munkáltató az Mvt.-ben meghatározottak 
szerint írásban indokolja a munkavédelmi hatóságnak a rákkeltő választását, amely indoklásban fel 
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kell tüntetni, hogy van-e célazonos, nem rákkeltő vagy kevésbé erős rákkeltő anyag, keverék vagy 
eljárás. Amennyiben rendelkezésre áll nem rákkeltő vagy kevésbé erős rákkeltő, a munkáltató azt is 
feltünteti, hogy miért nem ezek alkalmazására kerül sor, miért nem történik meg a rákkeltő cseréje. 

 
8. § (1) A munkáltató rendkívüli helyzetekre riasztási és intézkedési terveket (baleset-elhárítási, 

mentési, menekülési, dekontaminálási, helyreállítási) készít, azokat a munkavállalókkal megismerteti 
és végrehajtásukat rendszeresen – de évente legalább egyszer – gyakoroltatja, és ennek 
megtörténtét írásban dokumentálja. 

(2) A munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót olyan előre nem látható esemény (üzemzavar) 
vagy vegyi baleset esetén, amelyek a munkavállaló többletterhelését idézték vagy idézhették elő. 

(3) Az előre nem látott eseményt vagy vegyi balesetet követően a munkáltató a munkavállalót soron 
kívüli orvosi vizsgálatra küldi. 

(4) A többletterhelés okainak megszüntetéséig 
a) csak a javítások és más szükséges munkák elvégzéséhez nélkülözhetetlen munkavállalók 

munkavégzése engedélyezhető az érintett térségben, 
b) az a) pont alapján munkát végző munkavállalóknak a szükséges egyéni védőeszközt (védőruha, 

légzésvédő stb.) kell biztosítani, amit a munkavállalók kötelesek használni, 
c) a munkavégzés időtartamát a védőeszköz okozta megterhelés és a védőeszköz védőképessége 

szerint szigorúan korlátozni szükséges, 
d) az expozícióval érintett térségben csak a b) pont szerint védett munkavállalók tartózkodhatnak. 
 
16. § (1) A rákkeltő expozícióban történő foglalkoztatás előtt a munkavállaló köteles előzetes 

munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton, a rákkeltő expozícióban foglalkoztatott munkavállaló pedig 
köteles a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 
véleményezéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyakorisággal a foglalkozás-
egészségügyi szolgálat által elvégzett időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton részt venni. A 
munkavállaló orvosi alkalmassági vizsgálaton való megjelenését a munkáltató biztosítja. 

 
(4) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa az orvosi dokumentációban – naprakészen – 

nyilvántartja a rákkeltő expozícióban dolgozó munkavállaló nevét, születési helyét, idejét, 
legfontosabb kórtörténeti adatait, valamennyi (első, időszakos, soron kívüli és záró) orvosi 
alkalmassági vizsgálatának, illetőleg biológiai monitorozásának eredményét. A (3) bekezdésben 
meghatározott feljegyzés az orvosi dokumentáció részét képezi. Az orvosi dokumentációba kizárólag 
külön törvényben meghatározott személyek tekinthetnek be. Az orvosi dokumentációt és a 15. § (1) 
bekezdése szerinti nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy a munkavállaló rákkeltő okozta expozíciója, 
megterhelése és kockázata a munkavállaló munkavégzésének teljes idejére – napi bontásban – 
egyértelműen meghatározható legyen. 

(5) Ha rákkeltő expozícióban foglalkoztatott munkavállaló esetében az időszakos orvosi 
alkalmassági vizsgálat a rákkeltő expozícióval összefüggésbe hozható egészségkárosodást állapít 
meg, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa vagy a munkavédelmi hatóság kormánytisztviselője 
valamennyi hasonló expozícióban foglalkoztatott munkavállalóra kiterjedő soron kívüli orvosi 
alkalmassági vizsgálatot rendelhet el. Indokolt esetben a munkavédelmi hatóság kezdeményezésére 
az országos tisztifőorvos valamennyi hasonló expozícióban foglalkoztatott munkavállalóra elrendelheti 
a soron kívüli vizsgálatot. A soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálat a foglalkozás-egészségügyi 
szolgálat orvosának javaslatára bővíthető – a nem megengedhető expozíció, megterhelés 
kimutatására vagy a daganatos megbetegedés korai diagnosztizálására alkalmas – biológiai 
monitorozással. 

(3) A biológiai monitorozás költségei a munkáltatót terhelik. 
(4) A 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti határérték ellenőrzésére irányuló vizsgálatokat kizárólag a 

Nemzeti Akkreditáló Testület által e szakterületre és a mérendő vegyi anyagok meghatározására 
akkreditált és nemzetközi jártassági vizsgálatban írásban igazolt módon eredményesen részt vevő 
laboratórium végezhet. 

 
b) a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 

2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából 
történő módosításáról szóló, 2014. február 26-i 2014/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, 

c) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett 
munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 
2017/2398 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, 
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d) a munkájuk során rákkeltő, illetve mutagén anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett 
munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 
2019/130 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 

való megfelelést szolgálja. 
 

A daganatos megbetegedés kockázatát megnövelő eljárások, tevékenységek jegyzéke 

1. Auramin gyártás. 
2. A szénkoromban, kőszénkátrányban vagy kőszén-kátrányszurokban jelenlévő policiklusos 

aromás szénhidrogéneknek való kitettséget magában foglaló munka. 
 

6. Belélegezhető kristályos szilícium-dioxid expozícióval járó munka. 
7. A korábban belső égésű motorokban a mozgó alkatrészek kenésére és hűtésére használt ásványi 

olajok dermális expozíciójával járó munka. 
8. Dízelmotor-kipufogógázok okozta expozícióval járó munka. 

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

14/2020. (II. 12.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 
módosításáról 

 
Megjelent: MK 21/20. (02 12)  Hatályos: 2020. 02. 20 
 
 

53. 125 V AC vagy 250 V DC vagy ennél magasabb névleges feszültségű 
kondenzátorokban használt dielektromos kerámiában lévő ólom. 
A mentesség a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő 
termékcsoportba tartozó eszközökre, valamint a 7. melléklet 8. és 9. 
pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközöktől, valamint az ipari felügyeleti és vezérlő 
eszközöktől eltérő eszközökre vonatkozik, kivéve az 52b. és 54. sorban 
meghatározott alkalmazásokat. 

nincs 
korlátozás 

2021. 
július 
21-ig 

53a. 125 V AC vagy 250 V DC vagy ennél magasabb névleges feszültségű 
kondenzátorokban használt dielektromos kerámiában lévő ólom. 
A mentesség a 7. melléklet 8. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre vonatkozik, kivéve 
az 52b. és 54. sorban meghatározott alkalmazásokat. 

2023. 
július 
21-ig 

53b. 125 V AC vagy 250 V DC vagy ennél magasabb névleges feszültségű 
kondenzátorokban használt dielektromos kerámiában lévő ólom. 
A mentesség a 7. melléklet 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó 
ipari felügyeleti és vezérlő eszközökre és a 7. melléklet 11. pontjában 
szereplő termékcsoportba tartozó eszközökre vonatkozik, kivéve 
az 52b. és 54. sorban meghatározott alkalmazásokat. 

2024. 
július 
21-ig 

 
 
 

56. Integrált áramkörök vagy diszkrét félvezetők részét képező 
kondenzátorokban található, ólom-cirkanát-titanát alapú dielektromos 
kerámiaanyagokban lévő ólom 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő 
termékcsoportba tartozó eszközök esetében, valamint a 7. melléklet 
8. és 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközöktől és az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől 

nincs 
korlátozás 

2021. 
július 
21-ig 
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eltérő eszközök esetében. 

56a
. 

Integrált áramkörök vagy diszkrét félvezetők részét képező 
kondenzátorokban található, ólom-cirkanát-titanát alapú dielektromos 
kerámiaanyagokban lévő ólom a 7. melléklet 8. pontjában szereplő 
termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
esetében. 

2023. 
július 
21-ig 

56b
. 

Integrált áramkörök vagy diszkrét félvezetők részét képező 
kondenzátorokban található, ólom-cirkanát-titanát alapú dielektromos 
kerámiaanyagokban lévő ólom a 7. melléklet 9. pontjában szereplő 
termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök és a 7. 
melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó eszközök 
esetében. 

2024. 
júli 

 
 
 
 

63. Tokozott flip chip integrált áramkörökben a félvezető chip és a hordozó 
között működőképes elektromos kapcsolatot megvalósító 
forrasztóanyagban lévő ólom a 7. melléklet 8. és 9. pontjában szereplő 
termékcsoportba tartozó 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől és az ipari felügyeleti és 
vezérlő eszközöktől eltérő eszközök esetében. 

nincs 
korlátozás 

2021. 
július 
21-ig 

63a. Tokozott flip chip integrált áramkörökben a félvezető chip és a hordozó 
között működőképes elektromos kapcsolatot megvalósító 
forrasztóanyagban lévő ólom a 7. melléklet 8. pontjában szereplő 
termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
esetében. 

2023. 
július 
21-ig 

63b. Tokozott flip chip integrált áramkörökben a félvezető chip és a hordozó 
között működőképes elektromos kapcsolatot megvalósító 
forrasztóanyagban lévő ólom a 7. melléklet 9. pontjában szereplő 
termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök, valamint a 
7. melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó eszközök 
esetében. 

2024. 
július 
21-ig 

63c. Tokozott flip chip integrált áramkörökben a félvezető chip és a hordozó 
között működőképes elektromos kapcsolatot megvalósító 
forrasztóanyagban lévő ólom a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő 
termékcsoportba tartozó eszközök esetében, amennyiben a következő 
kritériumok közül legalább egy teljesül: 

a) 90 nm-es vagy annál nagyobb félvezető technológiai csomópont, 
b) 300 mm2-es vagy annál nagyobb egyedülálló chip bármely félvezető 

technológiájú csomópontban vagy 
c) 300 mm2-es vagy annál nagyobb chipek vagy 300 mm2-es vagy annál 

nagyobb szilícium távtartó rétegek több, egymásra helyezett chipet 
tartalmazó tokozásokban. 

nincs 
korlátozás 

2021. 
július 
21-ig 

 
 
 

66. Ólom a szoláriumcsövek fényporában, mint például a BSP  1 2021. 
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(BaSi2O5:Pb) fényporokban, aktivátorként a 7. melléklet 1–7. és 10. 
pontjában szereplő termékcsoportba tartozó eszközök esetében, valamint 
a 7. melléklet 8. és 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől és az ipari felügyeleti és vezérlő 
eszközöktől eltérő eszközök esetében. 

m/m% július 
21-ig 

66a. Ólom a szoláriumcsövek fényporában, mint például a BSP 
(BaSi2O5:Pb) fényporokban, aktivátorként a 7. melléklet 8. pontjában 
szereplő termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök esetében. 

2023. 
július 
21-ig 

66b. Ólom a szoláriumcsövek fényporában, mint például a BSP 
(BaSi2O5:Pb) fényporokban, aktivátorként a 7. melléklet 9. pontjában 
szereplő termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök, 
valamint a 7. melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó 
eszközök esetében. 

2024. 
július 
21-ig 

66c. Ólom a foszforokat, mint például BSP-t (BaSi2O5:Pb) tartalmazó 
kisülőlámpákban található fluoreszkáló porban aktivátorként a 7. 
melléklet 5. és 8. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó eszközök 
esetében, kivéve a 76., a 70a. és a 76b. sorban meghatározott 
alkalmazásokat. 

2021. 
július 
21-ig 

67. Ólom és kadmium a zománcok üvegre, például boroszilikát üvegre vagy 
szóda-mész üvegre történő felviteléhez használt nyomdafestékekben a 7. 
melléklet 8. és 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől és az ipari felügyeleti és vezérlő 
eszközöktől eltérő eszközök esetében. 

nincs 
korlátozás 

2021. 
július 
21-ig 

67a. Ólom és kadmium a zománcok üvegre, például boroszilikát üvegre vagy 
szóda-mész üvegre történő felviteléhez használt nyomdafestékekben a 7. 
melléklet 8. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében. 

2023. 
július 
21-ig 

67b. Ólom és kadmium a zománcok üvegre, például boroszilikát üvegre vagy 
szóda-mész üvegre történő felviteléhez használt nyomdafestékekben a 7. 
melléklet 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti 
és vezérlő eszközök, valamint a 7. melléklet 11. pontjában szereplő 
termékcsoportba tartozó eszközök esetében. 

2024. 
július 
21-ig 

67c. Ólom a zománcok boroszilikát üvegtől eltérő üvegre történő 
felviteléhez használt nyomdafestékekben a 7. melléklet 1–7. és 10. 
pontjában szereplő termékcsoportba tartozó eszközök esetében. 

2021. 
július 
21-ig 

 
 
 

81
. 

A villamos érintkezésekben lévő kadmium és vegyületei a 7. melléklet 8. 
és a 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó, az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközöktől, valamint az ipari felügyeleti és vezérlő 
eszközöktől eltérő eszközök esetében. 

nincs 
korlátozás 

2021. 
július 
21-ig 

81
a. 

A villamos érintkezésekben lévő kadmium és vegyületei a 7. melléklet 8. 
pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök esetében. 

2023. 
július 
21-ig 

81
b. 

A villamos érintkezésekben lévő kadmium és vegyületei a 7. melléklet 9. 
pontjában szereplő termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti és vezérlő 

2024. 
július 
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eszközök, valamint a 7. melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoportba 
tartozó eszközök esetében. 

21-ig 

81
c. 

A villamos érintkezésekben lévő kadmium és vegyületei a 7. melléklet 1–
7. és 10. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó alábbi eszközök 
esetében: 

1. megszakítók, 
2. hőérzékelő vezérlők, 
3. termikus motorvédő készülékek (kivéve a légmentesen zárt hővédő 

készülékeket), 
4. a következő váltakozó áramú kapcsolók: 
4.1. legalább 250 V-os váltakozó áramnál legalább 6 A vagy 
4.2. legalább 125 V-os váltakozó áramnál legalább 12 A, 
5. legalább 18 V-os egyenáramnál legalább 20 A áramerősségre 

méretezett egyenáramú kapcsolók, 
6. legalább 200 Hz frekvenciájú tápfeszültséghez való kapcsolók. 

2021. 
július 
21-ig 

 
 
 

86. Ólom és kadmium a zománcok üvegre, például boroszilikát üvegre vagy 
szóda-mész üvegre történő felviteléhez használt nyomdafestékekben a 7. 
melléklet 8. és 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől és az ipari felügyeleti és vezérlő 
eszközöktől eltérő eszközök esetében. 

nincs 
korlátozás 

2021. 
július 
21-ig 

86a. Ólom és kadmium a zománcok üvegre, például boroszilikát üvegre vagy 
szóda-mész üvegre történő felviteléhez használt nyomdafestékekben a 7. 
melléklet 8. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében. 

2023. 
július 
21-ig 

86b. Ólom és kadmium a zománcok üvegre, például boroszilikát üvegre vagy 
szóda-mész üvegre történő felviteléhez használt nyomdafestékekben a 7. 
melléklet 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti és 
vezérlő eszközök, valamint a 7. melléklet 11. pontjában szereplő 
termékcsoportba tartozó eszközök esetében. 

2024. 
július 
21-ig 

86c. Az elektromos és elektronikai berendezések kijelzőibe és vezérlőpaneleibe 
beépített világítási alkalmazások részeként, szűrőfunkciók ellátásához 
használt színes nyomtatott üvegekben található kadmium a 7. melléklet 1–7. 
és 10. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó eszközök esetében, kivéve 
a 83. és 86d. sorban meghatározott alkalmazásokat. 

2021. 
július 
21-ig 

 
 

86d. Kadmium a zománcok üvegre, például boroszilikát üvegre vagy szóda-
mész üvegre történő felviteléhez használt nyomdafestékekben a 7. melléklet 
1–7. és 10. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó eszközök esetében, 
kivéve a 83. és 86c. sorban meghatározott alkalmazásokat. 

  

 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
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21/2020. (II. 19.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 
kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 
módosításáról  

 
Megjelent: MK 21/20. (02 12)  Hatályos: 2020. 02. 20 
 
30. § 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 21/2020. (II. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr22.) megállapított 2. 
mellékletben foglalt táblázat 34. sorát a Módr22. hatálybalépésekor64 folyamatban lévő közigazgatási 
hatósági ügyekben is alkalmazni kell. 

 
 

34. 

Járműipari 
beruházás 
Iváncsa 
külterületén 

Iváncsa közigazgatási területén elhelyezkedő, az 
ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 099/49 
helyrajzi számú ingatlan 

Fejér Megyei 
Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott 

 
Hatályos: 2020.02.21 - 

 
(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7., 7a., 8. és 11., 30. 33. és 35. sora szerinti beruházás esetében 
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni, valamint településképi véleményezési 
eljárást nem kell lefolytatni. 

 
6/F. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 35. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben 

foglalt táblázat B:35 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési 
követelményeket a (2)–(5) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy 

a) a hatályos OTÉK előírásait a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, 
b) amennyiben a hatályos településrendezési eszközök vagy az OTÉK a beépítés és az egyedi 

építési követelmények (2)–(5) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal 
össze nem egyeztethető előírást tartalmaznak, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot 
nem lehet alkalmazni. 

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:35 mezőjében megjelölt telkeken a környezetre jelentős 
hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények, különleges nagy kiterjedésű 
szállítmányozási, raktározási és logisztikai, kutatás-fejlesztési célú építmények, irodaépületek és azok 
kiszolgáló építményei helyezhetők el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési 
követelmények alkalmazásával: 

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 55%, 
b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%, 
c) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 30 métert, 
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 20 méter, 
e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke: 3 m2/m2, 
f) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe. 
(3) A (2) bekezdés d) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e § hatálybalépésekor 

hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani. 
(4) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű 

használatához előírt, 
a) az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely 

legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen 
követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és 

b) autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani. 
(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 35. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt 

táblázat B:35 mezőjében megjelölt telkeken a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények 
között nem kell telepítési távolságot tartani, a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz. 
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31. § 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 23/2020. (II. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr23.) megállapított 3. § 
(3) bekezdését, 6/F. §-át és a 2. mellékletében foglalt táblázat 35. sorát a Módr23. 
hatálybalépésekor67 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell. 

 
 

35. 
Telephely bővítésre és fejlesztésre irányuló beruházás Budapest X. kerület területén 
Budapest X. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 

belterület 38367/4, 38367/6 és 38364/1 helyrajzi számú ingatlanok 
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott 

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

22/2020. (II. 19.) Korm. rendelet a Magyar Tudományos Akadémia Székház és Könyvtár 
épületegyüttese felújításával és bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás 
kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról 
 

Megjelent: MK 22/20. (02 19)  Hatályos: 2020. 02. 20 
 

 2020. 02-01 
 

37.   
  

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében 
kijelölt építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó építési, összevont, 
az engedély hatályának 
meghosszabbítási, használatbavételi, 
illetve a fennmaradási engedélyezési 
eljárás. 

A tervezett építmény 
nem korlátozza-e 
indokolatlanul vagy 
indokolatlan mértékben a 
polgári célú vízi 
közlekedést, illetve a 
hajózási létesítmények 
működését. 

A víziutak medrétől és a kikötők, átkelések, parti és vízterületétől 50 méternél kisebb távolságban 
épülő mérsékelten tűzveszélyes, és 100 méternél kisebb távolságban épülő fokozottan tűz
robbanásveszélyes anyagok gyártását, tárolását, forgalmazását szolgáló, valamint az 50 méternél 
kisebb távolságban épülő hajózási parti jelzések láthatóságát befolyásoló, a jelentős fénykibocsátású, 
a hajók part mellé kikötését és a partra történő kijárást korlátozó építmények építése esetén.

 
20. Üzletek működési 

engedélyezési eljárása 
honvédelmi létesítmény 
területén. 

Tűzvédelmi 
előírások 
érvényesülése. 

Olyan üzlet esetében, amelyben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- 
vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- 
és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó 
építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak, a Honvédelmi Minisztérium 
vagyonkezelésében álló földrészleten működtetni kívánt üzlet kivételével. 

 

 

  2020-02-20 
  

 40.7 a Magyar Tudományos Akadémia Székház és Könyvtár épületegyüttese 
felújításával és bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten 
közérdekűvé nyilvánításáról, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 
alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 22/2020. (II. 19.) Korm. rendelet szerinti beruházás. 

 

  2020-03-01 
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19. A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben kijelölt 

építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az 
engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, 
illetve fennmaradási engedélyezési eljárás. 

A határrend fenntartásához, a határrendsértések és 
határesemények megelőzéséhez szükséges jogszabályban 
meghatározott feltételek meghatározása. 

 
7. Útügyi hatósági 

eljárás. Építési 
engedélyezési eljárás 
(építés, építési 
engedélytől való eltérési 
engedély, 
hatályhosszabbítás) 

A létesítésre 
vonatkozó 
tűzvédelmi 
előírásoknak való 
megfelelés. 

Abban az esetben, ha az eljárás 
- polgári repülőteret, a metró és földalatti vasúti létesítményét, az Országház, Országgyűlési 

Irodaház, Miniszterelnökség létesítményét, valamint az alábbi, első végleges használatbavétellel nem 
rendelkező építmény létesítményét érinti, 

- magas építmények, 
- 20000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső 

építményszinttel rendelkező építmény, 
- a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú 

építmény, 
- a 10.000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmény,
- az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőmű, 
- a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmény, 

amennyiben az elhelyezés 14,00 méter felett történik. 

 25. A közúti alagutaknak a 
178/2017. (VII. 5.) 
Korm. rendelettel 
kihirdetett, a Veszélyes 
Áruk Nemzetközi Közúti 
Szállításáról szóló 
Európai Megállapodás 
“B” Mellékletének 9. 
rész 9.1 fejezet szerinti 
jármű-jóváhagyási 
eljárás. 

A járműre szerelt felépítmény műszaki biztonsági 
szempontú megfelelőségének a megállapítása. 

Minden 
esetben. 

 

  2020-03-02 
 

16. Vízügyi és vízvédelemi ügyek 
  A B C D 

1. 
Közigazgat

ási hatósági 
eljárás 

Szakkérdés Bevonás és 
közreműködés feltétele 

Első fokon eljáró 
szakhatóság 

2. 
Elvi vízjogi 

engedélyezési 
eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
vízgazdálkodási hatósági 

jogkör gyakorlásáról szóló 
72/1996. (V. 22.) 
Korm. rendelet 

[a továbbiakban: 72/1996. (V. 
22.) Korm. rendelet ] 2. 

melléklete szerinti 
tevékenységek és 

Ha a vízimunka, 
vízhasználat vagy 

vízilétesítmény nem 
környezeti hatásvizsgálat 

vagy nem egységes 
környezethasználati 

engedélyköteles, és a 
hatóság korábbi eljárásban 

nem vizsgálta a kérdést. 

Környezetvédelmi 
hatáskörében eljáró 

megyei 
kormányhivatal 
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létesítmények esetében 
feltételezhető-e jelentős 

környezeti hatás. 

3. 
Elvi vízjogi 

engedélyezési 
eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
természetvédelem 

jogszabályban meghatározott 
követelményei a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 

feltételek mellett 
érvényesülnek-e. 

Ha külterület, belterületen 
országos jelentőségű védett 
természeti terület, Natura 

2000 terület, barlang 
felszíni védőövezete vagy 
egyedi tájérték közvetlenül 

érintett. 

Természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 

megyei 
kormányhivatal 

4. 
Elvi vízjogi 

engedélyezési 
eljárás. 

Erdő igénybevétel 
engedélyezhetőségének 

vizsgálata. 

Ha a vízimunka, 
vízilétesítmény 

megvalósítása erdő 
igénybevételével jár. 

Erdészeti hatósági 
hatáskörében eljáró 

megyei 
kormányhivatal 

 
 

esítési, 
üzemeltetési, 

fennmaradási és 
megszüntetési 
engedélyezési 

eljárások. 

Annak elbírálása, hogy a 72/1996. (V. 
22.) 

Korm. rendelet 2. melléklete szerinti 
tevékenységek és létesítmények 
esetében feltételezhető-e jelentős 

környezeti hatás, valamint érintenek-e 
szennyezett területet, a felszín alatti 

vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 
21.) Korm. rendelet szerinti 

kármentesítési monitoring esetében 
megfelelnek-e a határozatban előírt 

követelményeknek. 

Ha a vízimunka, vízhasználat 
vagy vízilétesítmény nem 

környezeti hatásvizsgálat vagy 
nem egységes 

környezethasználati 
engedélyköteles, és a hatóság 

korábbi eljárásban nem 
vizsgálta a kérdést. 

Környezetvédelmi 
hatáskörében eljáró 

megyei 
kormányhivatal

 

Az elhanyagolt műveken 
(szennyvízrendszer, nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz tárolására, 
illetve begyűjtésére alkalmazott eszköz, 

szennyvízelvezető mű) rovar-, illetve 
rágcsálóirtás, valamint elhanyagolt műveken 

veszélyes készítményekkel végzett 
tevékenység vizsgálata tárgyban indult 

eljárás. 

A környezet-egészségügyi szabályoknak 
való megfelelés, így különösen az 

egészségkárosító kockázatok és esetleges 
hatások felmérése, a fertőző betegségek 

terjedésének megakadályozása, a rovar- és 
rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel 

végzett tevékenység vizsgálata, a nem 
közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású követelmények 

érvényesítése. 

Minde
n 

esetben. 

Fővárosi és megyei 

ha
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
23/2020. (II. 20.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról (fentebb már kidolgozásra került) 

 
Megjelent: MK 26/2020. (02 20)  Hatályos: 2020. 02. 21 

 
 
Megszünik: 

13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével 
összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről 
 
Megjelent: MK 20/2020. (02 07) Hatályos: 2020. 02. 15 
 

Többek között  Hatályon kívül helyezi: a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletet az Országos 
Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 
 
Megjelent: MK 20/2020. (02 07) Módosítja: 13/2020 II 07) Korm r. Hatályos: 2025 01 01 
 

5/2020. (II. 6.) ITM rendeleta kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelméről 

Megjelent: MK 19/2020. (02. 06.) 

 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

Hatályon kívül helyezi: 5/2020. (II. 6.) ITM rendeleta kémiai kóroki tényezők hatásának kitett 

munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről 

Megjelent: MK 19/2020. (02. 06.) Hatályos: 2020. 02. 07. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Emlékeztető 
 
1996. évi LXXV. törvény többek között módosította az 1996. évi LXXV. törvényt a munkaügyi 
ellenőrzésről 
 
 

2020-02-01 
e) munkabér: a munkaviszonyra tekintettel munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó 
munkabér és bérpótlék, továbbá a jogszabály alapján járó illetmény, illetménypótlék, 
illetménykiegészítés és tizenharmadik havi illetmény, a legfőbb ügyész, az ügyészek és más 
ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvényben, 
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben, az igazságügyi 
alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvényben foglalt javadalmazás; 
 
h) munkaviszony: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya 
alá tartozó munkaviszony, továbbá a közszolgálati jogviszony, az állami szolgálati jogviszony, a 
politikai szolgálati jogviszony, a biztosi jogviszony, a kormányzati szolgálati jogviszony, a 
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közalkalmazotti jogviszony, a bírói és igazságügyi szolgálati, valamint az ügyészségi szolgálati 
viszony, a közfoglalkoztatási jogviszony, a biztosított bedolgozói – és az 1994. június 1-jét 
megelőzően létesített – ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszony, a nevelőszülői 
foglalkoztatási jogviszony, a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló 
jogviszonya – ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját, a 
közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő 
tagját és a szociális szövetkezet tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyban munkát végző tagját –, 
a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti szolgálati jogviszony, a honvédek 
jogállásáról szóló törvény szerinti hivatásos és szerződéses állományú katonák szolgálati viszonya, 
valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó honvédelmi 
alkalmazotti jogviszony; 
 
(5) A miniszter az ellenőrzési tevékenységről negyedévente időszakos, valamint éves összefoglaló 

jelentést készít, amit a minisztérium honlapján közzétesz. 
6. § (1) A munkaügyi hatóság eljárásában a következő intézkedéseket alkalmazhatja: 
a) megtiltja a további foglalkoztatást, ha az alkalmazás vagy a foglalkoztatás a 3. § (1) 

bekezdés a) pontjának első és második fordulata, továbbá b), e), f), i), j), k) és s) pontja esetében a 
jogszabálysértés súlyossága miatt nem tartható fenn és a sérelem rövid időn belül nem orvosolható, 

5/A. § (1) A munkaügyi hatósági eljárás hivatalból indul. 
(2) A jogsértés megállapítására és közigazgatási szankció alkalmazására – a (3) bekezdés szerinti 

kivétellel – nem indítható munkaügyi hatósági eljárás, ha a jogsértés elkövetésétől számított 3 év 
eltelt. 

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a jogsértés elkövetésétől számított 3 év elteltével is indítható eljárás 
és alkalmazható közigazgatási szankció 

 

Hatályos: 2020.03.01 – 2020. .07.29 
3. melléklet az 1996. évi LXXV. törvényhez 
Munkaügyi határozat külföldön történő végrehajtása iránti megkeresés tartalma 

 
  4.    A végrehajtandó határozattal kapcsolatos információk: 

4.1.    A végleges és végrehajtható határozatot hozó szerv megjelölése, a határozat iktatószáma 

 

 2020-07-30 
3. § (1) A munkaügyi hatóság hatásköre: 

 
j) a külföldi munkáltató által szolgáltatások nyújtása keretében Magyarországra küldött munkavállaló 
munkaviszonyára az Mt. 295–297. §-a szerint alkalmazandó szabályok, 
 
(2a) A munkaügyi hatóság hatásköre az (1) bekezdés j) pontja tekintetében nem terjed ki az Mt. 295. § 
(1) bekezdés e), g) és i) pontjára. 
 

(3) Ha a foglalkoztató a 3. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt rendelkezéseket megsérti, a 
munkaügyi hatóság a szabálytalanság megszüntetésére kötelezi és a (2) bekezdés szerinti 
közigazgatási bírságot szab ki. A fizetési kötelezettség a foglalkoztatót annyi esetben terheli, ahány 
foglalkoztatott tekintetében a jogsértést megállapították. A bírság ismételten is kiszabható. 

(4) A foglalkoztatóval szemben a megállapított jogsértés miatt a (3) bekezdés szerinti 
jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha a 8/B. § (5) bekezdés szerinti tájékoztatás a 
foglalkoztatásnak a jogsértést érintő feltételeit nem vagy hiányosan tartalmazza. 
(7) Ha az (1) bekezdés szerinti együttműködés keretében megkereső hatóságként a 2. § (2) bekezdés 
szerinti munkaügyi hatóság jár el, és eljárása során a fogadó tagállam hatóságai vagy szervei részéről 
az információnyújtás folyamatos késedelmét észleli, a megfelelő intézkedések megtétele érdekében 
kezdeményezi az Európai Bizottság megkeresését. 
 

r) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv 
érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről 
szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/67/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, 
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s) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv 
módosításáról szóló 2018. június 28-i (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelv. 

 
94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban 
vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről 
Hatályon kívül helyezi: 327/2019. (XII. 20.) Korm. r. 
Megjelent: MK 213/2019. (XII. 20.) Hatályos: 2020. 02. 18. jogszámból előző hónapban már törölve 

 
 

 
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 

Módosítja: 2019. évi CXII. tv. 

Hatályos: 2020. 02.15. 

Oktatással összefüggő jogosulatlan tevékenység 
343/A. § (1) Aki 
a) felsőoktatásban megszerezhető szakképzettséget igazoló oklevéllel vagy iskolarendszeren 

kívüli képzésben, illetve iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítést 
igazoló bizonyítvánnyal összetéveszthető okiratot állít ki, vagy 

b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott vagy azzal összetéveszthető 
ba) szakképzettséget igazoló oklevelet, 
bb) tudományos fokozatot, 
bc) címet vagy 
bd) rövidítést 
jogosulatlanul adományoz, 
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt bűnszövetségben vagy 

üzletszerűen követi el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

Kuruzslás 

187. § (1) Aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen 
a) az orvosi gyakorlat, 
b) az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat vagy 
c) a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások 
körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt ki, vétség miatt egy évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 

 

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 

Módosítja: 2019. évi CXII. tv. 
Hatályos:  

2020-02-24 
 

GET 85. §408 (1)409 Az a külföldi vagy belföldi gazdálkodó szervezet, amely új határkeresztező 
földgázvezetéket, cseppfolyós földgáz tárolására szolgáló létesítményt vagy földgáztárolót (a 
továbbiakban: új infrastruktúra) kíván létrehozni, vagy az új infrastruktúra kapacitását egyablakos 
rendszerben kívánja értékesíteni, a Hivatalnál kérelmezheti az új infrastruktúra egészére vagy annak 
egy részére vonatkozóan – határozott időre – az együttműködő földgázrendszerben alkalmazott díj-
megállapítási szabályok, valamint a hozzáférési kötelezettségek, továbbá a – 120. § kivételével az e 
törvény XIII. fejezete szerinti – szétválasztási követelmények teljesítése alóli teljes vagy részbeni 
mentességet a következő feltételek mellett: 

 
e) a mentesség megadása nincs hátrányos hatással a versenyre a beruházással érintett releváns 

piacokon, az együttműködő földgázrendszer hatékony működésére, annak az érintett 
szállítóvezetéknek vagy földgáztárolónak a hatékony működésére vagy az Európai Unión belüli 
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földgázellátás biztonságára. 
(1a) A Hivatal a mentességről szóló kérelmet megvizsgálja és a határozata meghozatala előtt az 

eljárás egyidejű felfüggesztése mellett 
a) konzultál 
aa) azon Európai Unió más tagállamának energiapiaci szabályozó hatóságként kijelölt külföldi 

szabályozó hatóságával (a továbbiakban: külföldi szabályozó hatóság), amelynek piacait az új 
infrastruktúra érinteni fogja, és 

ab) harmadik ország megfelelő hatóságával, ha az új infrastruktúra az Európai Unió területén 
csatlakozik az uniós hálózatra és harmadik országból indul ki vagy ér véget, valamint 

b) új határkeresztező gázvezeték létesítése esetén – amennyiben Magyarország területén 
csatlakozik első alkalommal tagállami földgázhálózatra – konzultálhat az érintett harmadik ország 
megfelelő hatóságával a mentességre vonatkozó szabályok alkalmazása tekintetében. 

(1b) Ha a konzultációra felkért (1a) bekezdés a) pont ab) alpontja és b) pontja szerinti, harmadik 
ország hatósága a Hivatal által megadott határidőn, de legfeljebb három hónapon belül nem válaszol, 
a Hivatal az eljárás felfüggesztését megszünteti, és az eljárást folytatja. 

GET 10/B. §  A szállítási rendszerüzemeltető az általa kötött szállítóvezeték üzemeltetésére 
vonatkozó műszaki megállapodásokról tájékoztatja a Hivatalt. 

Az Energetikai Állandó Választottbíróság 

GET 131. §807 A 130/A–130/C. §-ban megállapított kötelezettségek nem vonatkoznak a 
vállalkozások közötti megállapodásokra. 

GET 131/A. §808 A Hivatal a határon átnyúló ügyekben történő együttműködés keretében, 
határkeresztező gázvezeték esetén – amennyiben az Magyarország területén csatlakozik első 
alkalommal tagállami földgázhálózatra – az érintett külföldi szabályozó hatóságokkal történő 
konzultációt követően együttműködhet az érintett harmadik ország megfelelő hatóságával. 

GET 131/B. §809 (1) A 130/A. §–131. §-tól eltérően a földgáz belső piacára vonatkozó közös 
szabályokat érintő kérdésekben határkeresztező gázvezeték üzemeltetéséről szóló kormányközi 
megállapodás (e § alkalmazásában a továbbiakban: megállapodás) módosítására, 
meghosszabbítására vagy megkötésére vonatkozó tárgyalás megkezdése előtt öt hónappal – a 
tárgyalás megkezdésére vonatkozó Európai Bizottság általi felhatalmazás érdekében – a miniszter 
tájékoztatja az Európai Bizottságot. A tájékoztatás keretében megküldi a vonatkozó dokumentációt a 
megvitatandó vagy módosítandó rendelkezések, a tárgyalás céljának és a további lényeges 
információk megjelölésével. A miniszter rendszeres tájékoztatást küld az Európai Bizottságnak a 
tárgyalás előrehaladásáról, és ezzel összhangban gondoskodik a 130/A. § (4) bekezdése szerinti 
információk megküldéséről. 

(2) A megállapodás tekintetében az Európai Bizottságnak a 2017/684 európai parlamenti és tanácsi 
határozattal összhangban kiadott véleményét a miniszter kötelezően figyelembe veszi. 

(3) A megállapodás módosítása, meghosszabbítása vagy megkötése előtt a miniszter értesíti az 
Európai Bizottságot a tárgyalás eredményéről, és megküldi a megállapodás végleges tervezetét az 
Európai Bizottság általi, a megállapodás megkötésére vonatkozó felhatalmazás érdekében. 

(4) A miniszter a megállapodás megkötéséről, hatálybalépéséről és a megállapodást érintő 
változásról értesíti az Európai Bizottságot. 
 

GET 10/B. § A szállítási rendszerüzemeltető az általa kötött szállítóvezeték üzemeltetésére vonatkozó 
műszaki megállapodásokról tájékoztatja a Hivatalt. 

Az Energetikai Állandó Választottbíróság 

GET 131. § A 130/A–130/C. §-ban megállapított kötelezettségek nem vonatkoznak a vállalkozások 
közötti megállapodásokra. 

GET 131/A. § A Hivatal a határon átnyúló ügyekben történő együttműködés keretében, 
határkeresztező gázvezeték esetén – amennyiben az Magyarország területén csatlakozik első 
alkalommal tagállami földgázhálózatra – az érintett külföldi szabályozó hatóságokkal történő 
konzultációt követően együttműködhet az érintett harmadik ország megfelelő hatóságával. 

GET 131/B. § (1) A 130/A. §–131. §-tól eltérően a földgáz belső piacára vonatkozó közös 
szabályokat érintő kérdésekben határkeresztező gázvezeték üzemeltetéséről szóló kormányközi 
megállapodás (e § alkalmazásában a továbbiakban: megállapodás) módosítására, 
meghosszabbítására vagy megkötésére vonatkozó tárgyalás megkezdése előtt öt hónappal – a 
tárgyalás megkezdésére vonatkozó Európai Bizottság általi felhatalmazás érdekében – a miniszter 
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tájékoztatja az Európai Bizottságot. A tájékoztatás keretében megküldi a vonatkozó dokumentációt a 
megvitatandó vagy módosítandó rendelkezések, a tárgyalás céljának és a további lényeges 
információk megjelölésével. A miniszter rendszeres tájékoztatást küld az Európai Bizottságnak a 
tárgyalás előrehaladásáról, és ezzel összhangban gondoskodik a 130/A. § (4) bekezdése szerinti 
információk megküldéséről. 

(2) A megállapodás tekintetében az Európai Bizottságnak a 2017/684 európai parlamenti és 
tanácsi határozattal összhangban kiadott véleményét a miniszter kötelezően figyelembe veszi. 

(3) A megállapodás módosítása, meghosszabbítása vagy megkötése előtt a miniszter értesíti az 
Európai Bizottságot a tárgyalás eredményéről, és megküldi a megállapodás végleges tervezetét az 
Európai Bizottság általi, a megállapodás megkötésére vonatkozó felhatalmazás érdekében. 

(4) A miniszter a megállapodás megkötéséről, hatálybalépéséről és a megállapodást érintő 
változásról értesíti az Európai Bizottságot. 

 
 
Magyar nyelvű megjelent szabványok 
 

Környezet, egészségvédelem, biztonság. 
 

MSZ ISO 1996-1:2020 
Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése. 1. rész: Alapmennyiségek és értékelési 
eljárások 

Gyártástechnológia 
 

MSZ EN IEC 60974-14:2019 
Ívhegesztő berendezések. 14. rész: Kalibrálás, érvényesítés és konzisztenciavizsgálat (IEC 60974-
14:2018) 

Távközlés, audió, rádiótechnika 
 
Közúti járművek 

 
 

Mezőgazdaság 
 
Élelmiszeripar 
 
 
Építőanyagok, építés 

 
 

Visszavont magyar nyelven megjelent szabványok, amit csak ebben a hónapban közölt a 
szabványtár 
 
Visszavont Magyar Szabványok, amelyek érintik a Zsebtörvénytárat 

MSZ EN ISO 8032:2000 Visszavont! 
Gumi és műanyag tömlőszerelvények. A hidraulikus lüktetőnyomásos vizsgálattal (félomega-
vizsgálattal) kombinált hajlítás (ISO 8032:1997) 

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

MSZ EN ISO 8384:2020 Angol nyelvű! 
Hajók és tengeri szerkezetek. Kotróhajók. Szakszótár (ISO 8384:2019) 

2019 helyett 

MSZ EN ISO 29464:2020 Angol nyelvű! 
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A levegő és más gázok tisztítása. Terminológia (ISO 29464:2017) 
2007 helyett 

MSZ EN 131-1:2015+A1:2020 Angol nyelvű! 
Létrák. 1. rész: Szakkifejezések, típusok, funkcionális méretek 

2016 helyett 

 

MSZ EN ISO 5356-2:2012/A1:2020 Angol nyelvű! 
Altató- és lélegeztetőkészülékek. Kúpos csatlakozók. 2. rész: Csavarmenetes teherbíró 
csatlakozók. 1. módosítás (ISO 5356-2:2012/Amd 1:2019) 

2013 módosítása 

MSZ EN ISO 5362:2020 Angol nyelvű! 
Aneszteziológiai tárolózsákok (ISO 5362:2006) 

2009 helyett 

MSZ EN ISO 27427:2020 Angol nyelvű! 
Altató- és lélegeztetőkészülékek. Porlasztórendszerek és komponenseik (ISO 27427:2013) 
2009 helyett 

MSZ EN ISO 80601-2-79:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-79. rész: Légzéskárosodás esetén használt légzéstámogató berendezések 
alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-79:2018) 
2009 helyett 

MSZ EN ISO 18674-5:2020 Angol nyelvű! 
Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Geotechnikai ellenőrzés helyszíni mérőműszerekkel. 5. 
rész: Feszültségváltozás-mérések teljes nyomócellával (TPC) (ISO 18674-5:2019) 

MSZ EN ISO 13854:2020 Angol nyelvű! 
Gépek biztonsága. Legkisebb távolságok az emberi testrészek összezúzódásának elkerüléséhez 
(ISO 13854:2017) 

2008 helyett 

MSZ ISO 1996-1:2020 
Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése. 1. rész: Alapmennyiségek és értékelési 
eljárások 

2009 helyett 

MSZ EN ISO 11393-2:2020 Angol nyelvű! 
Védőruházat kézi láncfűrészek használói részére. 2. rész: Lábszárvédők 
teljesítménykövetelményei és vizsgálati módszerei (ISO 11393-2:2018) 

1999 és 1998 helyett 

MSZ EN ISO 11393-4:2020 Angol nyelvű! 
Védőruházat kézi láncfűrészek használói részére. 4. rész: Védőkesztyűk 
teljesítménykövetelményei és vizsgálati módszerei (ISO 11393-4:2018) 

381-4 és 381-7-2001 helyett 

MSZ EN 13036-5:2020 Angol nyelvű! 
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Utak és repülőterek felületi jellemzői. Vizsgálati módszerek. 5. rész: A hosszirányú egyenetlenség 
mérőszámainak meghatározása 
MSZ EN 14366:2004+A1:2020 Angol nyelvű! 
Szennyvízvezetékek által keltett zaj laboratóriumi mérése 

2005 helyett 

MSZ EN 60704-2-14:2013/A1:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. A zajkibocsátás meghatározási módszere. 2-14. 
rész: Hűtő-, mélyhűtő és fagyasztókészülékek kiegészítő követelményei (IEC 60704-2-
14:2013/A1:2019) 

MSZ EN IEC 60704-2-16:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. A zajkibocsátás meghatározási módszere. 2-16. 
rész: Mosó-szárító gépek kiegészítő követelményei (IEC 60704-2-16:2019) 

MSZ EN IEC 60879:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási ventilátorok és szabályozók háztartási és hasonló célokra. A működési jellemzők mérési 
módszerei (IEC 60879:2019) 
MSZ EN ISO/ASTM 52910:2020 Angol nyelvű! 
Additív gyártás (AM). Tervezés. Követelmények, irányelvek és ajánlások (ISO/ASTM 52910:2018) 

MSZ EN 62841-2-21:2020 Angol nyelvű! 
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek. 
Biztonság. 2-21. rész: Kézben tartott csatornatisztítók kiegészítő követelményei (IEC 62841-2-
21:2017, módosítva) 

2010 és 2011 helyett, de még 2023.06. 21-ig érvényesek 

MSZ EN 62841-4-2:2020 Angol nyelvű! 
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek. 
Biztonság. 4-2. rész: Sövénynyírók kiegészítő követelményei (IEC 62841-4-2:2017, módosítva + 
COR1:2018) 

2017 módosítása, és a 2010 és 2011 helyett van, de még 2023.06. 28-ig érvényesek. 

MSZ EN 60317-35:2014/A1:2020 Angol nyelvű! 
Tekercselőhuzalok egyedi típusainak előírásai. 35. rész: Forrasztható, poliuretánzománcozású, kör 
szelvényű, réz zománchuzal kötőréteggel, 155-ös hőállósági osztály (IEC 60317-35:2013/A1:2019) 

2014 módosítása 

MSZ EN 60317-36:2014/A1:2020 Angol nyelvű! 
Tekercselőhuzalok egyedi típusainak előírásai. 36. rész: Forrasztható, poliészter-imid-
zománcozású, kör szelvényű, réz zománchuzal kötőréteggel, 180-as hőállósági osztály (IEC 
60317-36:2013/A1:2019) 

2014 módosítása 

MSZ EN 60317-55:2014/A1:2020 Angol nyelvű! 
Tekercselőhuzalok egyedi típusainak előírásai. 55. rész: Forrasztható, poliuretánzománcozású, kör 
szelvényű, réz zománchuzal poliamid külső bevonattal, 180-as hőállósági osztály (IEC 60317-
55:2013/A1:2019) 

2014 módosítása 
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MSZ EN 60317-68:2017/A1:2020 Angol nyelvű! 
Tekercselőhuzalok egyedi típusainak előírásai. 68. rész: Poli(vinil-acetál)-zománcozású, négyszög 
szelvényű, alumínium zománchuzal, 120-as hőállósági osztály (IEC 60317-68:2017/A1:2019) 

2017 módosítása 

 

MSZ EN IEC 62271-107:2020 Angol nyelvű! 
Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 107. rész: 1 kV-nál nagyobb és legfeljebb 52 kV 
névleges feszültségű, váltakozó áramú, biztosítós áramköri kapcsolók (IEC 62271-107:2019) 

2013 helyett, de még 2022.05. 13-ig érvényes 

 MSZ EN 50041:2020 Angol nyelvű! 
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. Vezérlőkapcsolók. 42,5 × 80-as helyzetkapcsolók. 
Méretek és jellemzők 

1999 helyett, de még 2020.11. 06-ig érvényes 

MSZ EN IEC 62026-1:2020 Angol nyelvű! 
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. Vezérlőkészülék-interfészek (CDI-k). 1. rész: 
Általános szabályok (IEC 62026-1:2019) 

2008 helyett, de még 2022.05. 13-ig érvényes 

MSZ EN 61347-2-7:2012/A1:2020 Angol nyelvű! 
Lámpaműködtető eszközök. 2-7. rész: (Független) tartalékvilágításhoz használt, akkumulátorról 
táplált elektronikus működtetőeszközök kiegészítő követelményei (IEC 61347-2-7:2011/A1:2017) 

2012 módosítása 

MSZ EN IEC 60810:2018/A1:2020 Angol nyelvű! 
Lámpák, fényforrások és tokozott LED-ek a közúti járművek számára. Működési követelmények 
(IEC 60810:2017/A1:2019) 

2018 módosítása 

MSZ EN IEC 61558-1:2020 Angol nyelvű! 
Transzformátorok, indukciós tekercsek, tápegységek és a velük képzett kombinációk biztonsága. 1. rész: 
Általános követelmények és vizsgálatok (IEC 61558-1:2017) 
2006 és 2009 helyett, de még 2022.06. 21-ig érvényes 

MSZ EN IEC 60086-4:2020 Angol nyelvű! 
Nem újratölthető elemek és telepek. 4. rész: Lítiumelemek és -telepek biztonsága (IEC 60086-
4:2019) 

2015 helyett, de még 2022. 05.30-ig érvényes 

MSZ EN IEC 62281:2020 Angol nyelvű! 
Nem újratölthető lítiumcellák és -elemek, valamint lítiumakkumulátor-cellák és -telepek szállítási 
biztonsága (IEC 62281:2019) 

2017 helyett, de még 2022. 05.15-ig érvényes 

MSZ EN IEC 61851-1:2020 Angol nyelvű! 
Villamos jármű vezetékes töltőrendszere. 1. rész: Általános követelmények (IEC 61851-1:2017) 

2012 helyett, de még 2022. 07.05-ig érvényes 
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MSZ EN ISO 6218:2020 Angol nyelvű! 
Belvízi hajók. A kötéllel összekapcsolt tolt kötelékek és hajók kötélkapcsolatainak kézi és gépi 
működtetésű kötélfeszítő berendezései. Biztonsági követelmények és fő méretek (ISO 6218:2019) 

2016 helyett 

MSZ EN 9138:2020 Angol nyelvű! 
Repülés és űrhajózás. Minőségirányítási rendszerek. Statisztikai termék. Átvételi követelmények 

MSZ EN 60335-2-70:2002/A2:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-70. rész: Fejőgépek kiegészítő 
követelményei (IEC 60335-2-70:2002/A2:2013) 

2003 módosítása 

MSZ EN 60335-2-87:2002/A2:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-87. rész: Villamos állatkábító 
készülékek kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-87:2002/A2:2012) 

2003 módosítása 

MSZ EN 15493:2020 Angol nyelvű! 
Gyertyák. A tűzbiztonság előírása 

2008 helyett 

MSZ EN 15494:2020 Angol nyelvű! 
Gyertyák. A termék biztonsági megjelölése 

2008 helyett 

MSZ EN ISO 19225:2017/A1:2020 Angol nyelvű! 
Föld alatti bányagépek. Mozgó frontfejtő gépek. A jövesztőrakodók és fejtőgyaluk biztonsági 
követelményei. 1. módosítás (ISO 19225:2017/Amd 1:2019) 

2018 módosítása 

MSZ EN 12758:2020 Angol nyelvű! 
Építési üveg. Üvegezés és léghangszigetelés. Termékleírások, valamint a tulajdonságok és 
kiterjesztési szabályok meghatározása 

2012 helyett 

MSZ EN 1612:2020 Angol nyelvű! 
Műanyag- és gumiipari gépek. Reaktív anyagokat fröccsöntéssel feldolgozó gépek és 
gépcsoportok. Biztonsági követelmények 

2009 helyett 

MSZ EN 15804:2012+A2:2020 Angol nyelvű! 
Építmények fenntarthatósága. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. Építési termékek kategóriáját 
meghatározó szabályok 

2014 helyett, de még 2022.10.31-ig érvényes 

MSZ EN 61770:2010 Angol nyelvű! 
Vízhálózatra csatlakozó villamos készülékek. A vízvisszaszívás és a tömlőkészletek 
meghibásodásának elkerülése (IEC 61770:2008) 

2015 és 2010 módosítása 
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MSZ EN 60335-2-84:2003/A2:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-84. rész: Illemhelyek kiegészítő 
követelményei (IEC 60335-2-84:2002/A2:2013, módosítva) 

2003 módosítása 

MSZ EN 50668:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Nem UGTMS városi vasúti rendszerek biztosítóberendezései és 
vezérlőrendszerei 

MSZ EN 60335-2-98:2003/A11:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-98. rész: Légnedvesítők kiegészítő 
követelményei 

2003 módosítása 

MSZ EN 60335-2-99:2003/A1:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-99. rész: Nagykonyhai légtisztítók 
kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-99:2003/A1:2017) 

2004 módosítása 

MSZ EN 60335-2-12:2003/A11:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-12. rész: Melegítőlapok és hasonló 
készülékek kiegészítő követelményei 

2003 módosítása 

 

MSZ EN 60335-2-17:2013/A11:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-17. rész: Takarók, párnák, ruházat 
és hasonló hajlékony testmelegítő készülékek kiegészítő követelményei 

2013 módosítása 

MSZ EN 60335-2-66:2003/A11:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-66. rész: Vízágyfűtők kiegészítő 
követelményei 

2003 módosítása 

 
 
 


