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Jogszabály- és szabványváltozások: 2020. január 

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

3/2020. (I. 13.) ITM rendelet a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a 
telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó 
műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök 
betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben 
foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) 
ITM rendelet módosításáról  

Megjelent: MK 6/2020. (01. 13.) Hatályos: 2020. 03. 13. 
 
a) a földgáz, a földgáz minőségű biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták, 
PB-gáz (a továbbiakban együtt: éghető gázok) tartályban történő forgalmazásában és vezetéken 
történő értékesítésére alkalmazott csatlakozóvezetékek, telephelyi vezetékek és felhasználói 
berendezések, valamint 

b) a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó 
technológiai rendszerek (a továbbiakban: olajfogyasztó technológiai rendszerek), az 5 m3 vagy 
annál nagyobb névleges térfogatú, éghető gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek 
nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú tartályos gáztárolók (a továbbiakban: 
gáztárolók) tervezésének, kivitelezésének, üzemeltetésének, átalakításának, javításának és 
megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire. 

 
2. A csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre és a telephelyi vezetékekre vonatkozó 
műszaki biztonsági követelmények 

 
3. Gázipari Műszaki Szakbizottság működése és feladatai 

 
4. Az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági 
követelmények 

 
5. Az Olajipari Műszaki Szakbizottság működése és feladatai 

 
1. melléklet a 3/2020. (I. 13.) ITM rendelethez 

A csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki biztonsági 
szabályzata 

2. A gáz csatlakozóvezetékek, felhasználói berendezések és telephelyi vezeték általános tervezési 
követelményei 

 
3. Védőtávolság 

 
4. Épületbe történő belépés követelményei csatlakozóvezeték és fogyasztói vezeték esetén 

 
5. A telephelyi vezeték, a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték épületen belüli kialakításának 
követelményei 

 
6. A hegesztésre vonatkozó sajátos követelmények 

 
7. A PB-gáz üzemű csatlakozóvezetékek tervezésének sajátos követelményei 
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8. A megvalósulási dokumentáció tartalmi követelményei 

9. Gáznyomás-szabályozók elhelyezésének általános követelményei 

14. A gáznyomás-szabályozó állomásba telepített folyamatvezérlő állomások kialakítására vonatkozó 
követelmények 

 
15. A gáznyomás-szabályozó állomás építészeti követelményei 

 
16. A gáznyomás-szabályozó állomás épületgépészeti követelményei 

 
25. A gázmérőkre vonatkozó követelmények 

 
26. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének követelményei 

 
27. A vészszellőzőre, valamint az üzemi szellőztető levegő be- és kivezetésére vonatkozó 
követelmények 
 

2. melléklet a 3/2020. (I. 13.) ITM rendelethez 

Olajfogyasztó technológiai rendszerek és gáztárolók műszaki biztonsági szabályzata 

2. Az egyes olajfogyasztó technológiai rendszerekre vonatkozó műszaki biztonsági követelmények  

 

Új jogszabályok: 

1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a 
telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről 

Megjelent: MK 6/2020. (01. 13.) Hatályos: 2020. 01 09. 
 
 E rendelet hatálya kiterjed a földgáz, a földgáz minőségű biogáz és biomasszából származó gázok, 
valamint egyéb gázfajták, PB-gáz (a továbbiakban együtt: éghető gázok) tartályban történő 
forgalmazásánál és a vezetéken történő szolgáltatásában alkalmazott csatlakozóvezetékek, telephelyi 
vezetékek és felhasználói berendezések tervezőire, kivitelezőire, tulajdonosaira, üzemeltetőire, 
felhasználóira, műszaki biztonságára és hatósági felügyeletére.  

 
5. műszaki biztonsági felülvizsgálat: az üzembe helyezett gázfelhasználó technológiai rendszer 
műszaki biztonsági szempontból végzett időszakos vagy rendkívüli ellenőrzése;  

 
3. Az éghető gázok csatlakozóvezetékeinek, telephelyi vezetékeinek és felhasználói 
berendezéseinek hatósági eljárásaival, létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos szabályok 
 
4. A gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárásban történő cseréje 
 
5. A tervezői nyilatkozat adattartalma 

 
nyilatkozat arról, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, továbbá 
a műszaki biztonsági szabályzatban foglaltaknak, és a tervezett műszaki megoldás biztosítja az élet, 
az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét; 
g) a műszaki biztonsági szabályzatban foglaltaktól való eltérés esetén nyilatkozat arról, hogy az 
alkalmazott megoldás biztonsági szintje egyenértékű biztonsági szintnek minősül; 
h) szabványban meghatározott műszaki megoldástól való eltérés esetén nyilatkozat arról, hogy az 
alkalmazott megoldás egyenértékű biztonsági szintnek minősül; 

……………………………………………………………………………………… 
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2/2020. (I. 13.) Korm. rendelet az olajfogyasztó technológiai rendszerek és ipari gáztárolók 
műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről 

Megjelent: MK 6/2020. (01. 13.) Hatályos: 2020. 03. 13. 
 
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb 
cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek (a továbbiakban: olajfogyasztó 
technológiai rendszerek), az 5 m3 vagy annál nagyobb névleges térfogatú, éghető gázok tárolására 
szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú 
tartályos gáztárolók tervezőire, kivitelezőire, tulajdonosaira, üzemeltetőire, felhasználóira, műszaki 
biztonságára és hatósági felügyeletére. 

 
3. Az olajfogyasztó technológiai rendszerek és a gáztárolók létesítése és üzemeltetése 

 
4. A tervezői nyilatkozat adattartalma 

 
16. § (1) E rendelet hatálybalépése előtt létesített és üzembe helyezett olajfogyasztó technológiai 
rendszert a felhasználó az e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül bejelenti a 
Hatóságnak a 6. §-ban meghatározott adattartalommal. 

(2) A rendelet hatálybalépése előtt létesített és üzembe helyezett gáztárolót a felhasználó az e 
rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül bejelenti a Hatóságnak a 8. §-ban 
meghatározott adattartalommal. 

17. § Az e rendelet hatálybalépését követően létesült gáztároló esetén az időszakos ellenőrző 
vizsgálatok ciklusidejét a Hatóság a tárolt közeg tulajdonságaitól és az alkalmazott üzemi 
állapotfelügyeleti rendszertől függően határozza meg a használatbavételi jóváhagyásban. A ciklusidő 
nem lehet hosszabb, mint 20 év az első periódusban, 15 év a második periódusban, és 10 év az 
utánuk következő periódusokban. 

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

3/2020. (I. 13.) ITM rendelet a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi 
vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki 
biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök 
betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben 
foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) 
ITM rendelet módosításáról  

Megjelent: MK 6/2020. (01. 13.) Hatályos: 2020. 03. 13. 
 
Lásd a kiemeltekben... 

Többek között módosítja a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet a műszaki-biztonsági szempontból 
jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az 
ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról.  
 
Ez is fontos, hiszen nem mindegy milyen végzettségű szakembert oktatunk műszaki-biztonsági 
szempontból jelentős munkakörökben, ezért betettük régi-újként a Zsebtörvénytár-ba. 

Megjelent: MK 6/2020. (01. 13.) Hatályos: 2020. 03. 13. 
 

2. §  (1) Az 1. mellékletben meghatározott munkakört – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 
az 1. mellékletben megjelölt szakképzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be. A 
2. mellékletben meghatározott műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakört – a (3) 
bekezdésben meghatározott kivétellel – a 2. mellékletben megjelölt szakképzettséggel és gyakorlati 
idővel rendelkező személy töltheti be. 
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(2) A továbbképzés képzési programjának jóváhagyása iránti kérelmet az 1. mellékletben szereplő 
munkakörök esetében a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, a 2. mellékletben szereplő 
munkakörök esetében a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala bírálja el a 3. mellékletben meghatározott követelmények alapján. 
(3) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott munkakör az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendeletben meghatározott gáz- és olajipari 
építmények szakterület szakmagyakorlási jogosultsággal is betölthető, ha a szakképesítési, 
végzettségi követelmény egyébként teljesül. 

1. melléklet a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelethez 

A műszaki biztonsági szempontból jelentős gázipari munkakörök jegyzéke I. 
 

1.     Földgázelosztó, vezetékes PB-gáz szolgáltató és célvezeték üzem 
 

7. Hegesztés helyszíni 
irányítója 

A Hegesztési Biztonsági 
Szabályzat kiadásáról 

szóló 143/2004. (XII. 22.) 
GKM rendelet szerint 

A Hegesztési 
Biztonsági Szabályzat 

kiadásáról szóló 
143/2004. (XII. 22.) GKM 

rendelet szerint 

Az engedélyes műszaki 
biztonsági irányítási 

rendszerében 
szabályozott módon 

 

 

1. Munkakör Szakképesítés/végzettség 

Munkakör 
betöltéséhez 
szükséges 

szakirányú szakmai 
gyakorlat 

Továbbképzés 
gyakorisága 

2. Biztonságtechnikai 
megbízott 

Szakirányú felsőfokú szakképzettség 2 év 
5 évenként 

3. Szakirányú középfokú szakképesítés 3 év 

4. Tűzvédelmi 
megbízott 

A hivatásos katasztrófavédelmi 
szerveknél, az önkormányzati és 

létesítményi tűzoltóságoknál, 
az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, 

valamint az ez irányú szakágazatokban 
foglalkoztatottak szakmai képesítési 

követelményeiről és szakmai 
képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM 

rendelet 1. melléklet 4. pont 
4.3. alpontja és 5. melléklet 3. pontja 

szerinti végzettség és képesítés 

1 év _ 

Többek között megszünteti a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a 
felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági 
előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
Változások 

1/2020. (I. 8.) ITM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletnek az alternatív 
tüzelőanyaghoz és kibocsátásmentes technológiához tartozó többlettömegével összefüggő 
módosításáról 

Megjelent: MK 4/2020. (01. 08.) Hatályos: 2020. 01 09. 
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2. § (1) A rendelet alkalmazásában jármű: a gépjármű, a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, ezek 
pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a kerékpár, az állati erővel vont jármű és a kézikocsi. A 
járművekkel kapcsolatos fogalmakra – a rendelet Függelékeiben meghatározott eltérésekkel – a 
közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben, valamint a közúti 
járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben (a továbbiakban: ER) 
meghatározottakat kell alkalmazni. A járművek egyes kategóriáit a rendelet Függelékei határozzák 
meg.  

 
(27) E rendelet alkalmazásában kibocsátásmentes nehézgépjármű: az (EU) 2019/1242 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 11. pontjában meghatározott kibocsátásmentes nehézgépjármű.  

 
(6) Az alternatív üzemanyaggal hajtott gépjárműveknél a forgalomba helyezést megelőző vizsgálat 
során a közlekedési hatóság a megengedett legnagyobb össztömeget, a járműgyártó által 
meghatározott megengedett legnagyobb össztömeget nem meghaladóan 

a) az (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint a (3) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó járműveknél 
alternatív üzemanyag-technológiához szükséges többlettömeggel, de legfeljebb egy tonnával 
megnöveli, kivéve az (1) bekezdés aa)–ac), bc) és bd) alpontjába tartozó járműveket, 
b) a (3) bekezdés ba), bb), ca) és cb) pontjába tartozó jármű-szerelvényeknél az alternatív 
üzemanyag-technológiához szükséges többlettömeggel, de legfeljebb egy tonnával megnöveli. 
(7) A kibocsátásmentes nehézgépjárműveknél a forgalomba helyezést megelőző vizsgálat során a 
közlekedési hatóság a megengedett legnagyobb össztömeget, a járműgyártó által meghatározott 
megengedett legnagyobb össztömeget nem meghaladóan, az (1) bekezdés a) pontjába, aa), 
ca) alpontjába és a (3) bekezdés a) pontjába, ba), bb), ca) és cb) alpontjába tartozó jármű-
szerelvényeknél a kibocsátás-mentes technológiához szükséges többlettömeggel, de legfeljebb két 
tonnával megnöveli. 
(8) A (3) bekezdés bb) alpontjához tartozó 2 tonnával megnövelt össztömeghatár csak akkor 
alkalmazható, ha a vontató jármű megengedett legnagyobb össztömege legfeljebb 18 tonna és a 
félpótkocsi ikertengely terhelése legfeljebb 20 tonna és ennek felfüggesztése légrugós vagy ezzel 
egyenértékű. 

 
106. a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban 
megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb 
össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. április 
29-i (EU) 2015/719 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek; 

107. az új nehézgépjárművek szén-dioxid-kibocsátási előírásainak meghatározásáról, valamint az 
595/2009/EK és az (EU) 2018/956 európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 96/53/EK tanácsi 
irányelv módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1242 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek való megfelelést szolgálja. 

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

6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében 
szükséges törvénymódosításokról szóló törvényhez kapcsolódó kormányrendeletek 
módosításáról 

Megjelent: MK 17/2020. (01. 31.) Hatályos: 2020. 02 01. 
 
Többek között módosítja a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletet a polgári célú pirotechnikai 
tevékenységekről 
 
Megjelent: MK 17/2020. (01. 31.)  Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r. Hatályos: 2020. 02. 01. 
 
5. § (1) Tilos a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, 
feldolgozására, használatára, tárolására, kimérésére szolgáló helyiségben, szabad téren, ezeknek 50 
m-es környezetében és repülőtéren az oda nem rendszeresített pirotechnikai termék felhasználása.  
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18. § A pirotechnikai raktárépületet és a pirotechnikai raktárhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy 
légterében a robbanóanyag, a pirotechnikai elegy és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
miniszteri rendelet (a továbbiakban: OTSZ) szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba 
tartozó anyag üzemzavar vagy előrelátható meghibásodás esetében is legfeljebb veszélytelen módon 
lehet jelen, vagy a pirotechnikai raktárépületnek és a pirotechnikai raktárhelyiségnek meg kell felelnie 
a 19–21. §-ban előírtaknak. 

(2) Pirotechnikai terméket forgalmazó üzletben az (1) bekezdés a) pontjától eltérő pirotechnikai 
termék, és az OTSZ szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és 
éghető folyadék nem tárolható.  

(4) A pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyen a pirotechnikai terméken és annak 
csomagolásán kívül egyéb, az OTSZ szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba 
tartozó anyag vagy más, együvé rakási tilalom alá eső veszélyes áru nem tárolható.  

5. A robbanási ütőhullám megengedett legnagyobb értékei a védendő építményeknél, 
létesítményeknél 

5.1. A pirotechnikai raktárépületen belül védendő „RV-besorolású” építmények és szabadterek, 
valamint a védendő külső létesítmények, építmények – robbanási centrum felé eső – legközelebbi 
pontjainál, illetve tartózkodási helyein a robbanási ütőhullám nyomásmaximumának („p”) 
megengedett legnagyobb értékei az alábbiak: 
5.1.4.2. a 20 fő feletti létszámú, pirotechnikai raktárépülethez tartozó, az OTSZ szerint besorolt 
építményeknél, 
 
Többek között módosítja a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletet a kereskedelmi tevékenységek 
végzésének feltételeiről 
 
Megjelent: MK 17/2020. (01. 31.)  Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r. Hatályos: 2020. 02. 01. 
 
 2020-02-01 

18. § (1) Nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján  

e) az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba 
tartozó anyag,  

3. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez 

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek 

2020-03-01 

(2a) A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt 

elektronikus úton megküldi 
„a) állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédő szer és 

hatóanyagai forgalmazása esetén, az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, 
valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való 
megfelelés kérdésében 

aa) állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmény 
hatóanyagainak forgalmazása vonatkozásában az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, 

ab) állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalának (a 
továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal), 
növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatáskörben 
eljáró kormányhivatal); 
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b) élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék 
forgalmazása esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatalnak, termésnövelő anyag forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró 
kormányhivatalnak. 

(2b)  Az üzleten kívüli kereskedelem keretében a termék forgalmazása céljából a vásárlónak 
szervezett utazást vagy rendezvényt a kereskedő köteles – az utazás vagy rendezvény helyének 
és időpontjának megjelölésével – legkésőbb tizenöt nappal megelőzően az 1. melléklet 4. pontja 
szerinti adattartalommal a jegyző részére bejelenteni. A jegyző a bejelentés másolatát soron kívül, 
de legkésőbb a bejelentés beérkezését követő három napon belül elektronikus úton megküldi az 
utazás vagy a rendezvény helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatalnak. 

(2a) A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt 

elektronikus úton megküldi 
„a) állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédő szer és 

hatóanyagai forgalmazása esetén, az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, 
valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való 
megfelelés kérdésében 

aa) állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmény 
hatóanyagainak forgalmazása vonatkozásában az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, 

ab) állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalának (a 
továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal), 
növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatáskörben 
eljáró kormányhivatal); 

b) élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék 
forgalmazása esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatalnak, termésnövelő anyag forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró 
kormányhivatalnak. 

(2b) Az üzleten kívüli kereskedelem keretében a termék forgalmazása céljából a vásárlónak 
szervezett utazást vagy rendezvényt a kereskedő köteles – az utazás vagy rendezvény helyének 
és időpontjának megjelölésével – legkésőbb tizenöt nappal megelőzően az 1. melléklet 4. pontja 
szerinti adattartalommal a jegyző részére bejelenteni. A jegyző a bejelentés másolatát soron kívül, 
de legkésőbb a bejelentés beérkezését követő három napon belül elektronikus úton megküldi az 
utazás vagy a rendezvény helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatalnak. 

2020-07-01 

(4) A jegyző az (1)–(3) bekezdés alapján hozott határozatát elektronikus úton közli a 6. § (2) 

bekezdésében megjelölt és a külön engedélyt kiadó hatósággal, a hulladékkezelési és 

hulladékgazdálkodási követelményeknek való megfelelőség kapcsán eljáró területi környezetvédelmi 

hatósággal, valamint az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vevő állami adóhatósággal, gazdasági 

társaság esetén az illetékes cégbírósággal. 
 
Többek között módosítja a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletet a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 17/2020. (01. 31.)  Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r. Hatályos: 2020. 02. 01. 
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2020-01-01 
 
4/D. §  A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” 
Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 
5.) Korm. rendeletben, a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban 
elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a 
belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben, és a 
Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt 
Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 
5.) Korm. rendeletben meghatározott, a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó 
tartályok, tartányok, valamint a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-
konténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
központi szerve látja el.  

25. § (1)  A veszélyelhárítási tervezés célja, hogy a Kat. 44. §-ában meghatározott természeti, 
civilizációs és egyéb eredetű veszélyekre a kockázatok azonosítása, elemzése és értelmezése 
alapján egységes okmányrendszerbe foglalja a katasztrófavédelmi feladatok és intézkedések rendjét, 
valamint végrehajtását, az azt biztosító személyi, anyagi és technikai eszközök hozzárendelésével. A 
veszélyelhárítási tervezés részét képezi a katasztrófakockázat-kezelési válaszok, azok feltételeinek, 
végrehajtási rendjének és ellenőrzésük módjának meghatározása. 

27. § (1)  A települési veszélyelhárítási terv az adott településre készített kockázatelemzés és 
kockázatértékelés alapján kimutatott veszélyeztető hatásokra és azok következményeinek kezelésére 
vonatkozó, a 2. melléklet c) pontjában meghatározott elégséges védelmi szint biztosításához 
szükséges – különösen a 2. melléklet d) pontjában meghatározott – elemeket tartalmazza.  

22. Központi veszélyelhárítási terv 

31. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetője az érintett ágazatok 
bevonásával központi veszélyelhárítási tervet készít a katasztrófakockázatok megelőzése, 
csökkentése és az azokhoz való alkalmazkodás, valamint a katasztrófaveszély elhárítása és a 
katasztrófa következményeinek lehető legkisebb mértékűre csökkentése érdekében. 

(2) A központi veszélyelhárítási terv különösen az alábbiakat tartalmazza: 
a) az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmének rendje, 
b) a kritikus infrastruktúra elemek katasztrófák elleni védelmének rendje, 
c) a lakosság alapvető ellátása biztosításának rendje, 
d) a fő katasztrófakockázatok azonosítása, értékelése és prioritási sorrendjük meghatározása, 
e) megelőzési és felkészültségi intézkedések meghatározása a katasztrófakockázatok 

megelőzése, csökkentése és az azokhoz való alkalmazkodás érdekében, valamint 
f) az intézkedések végrehajtási rendszere. 

103. § E rendeletnek a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 268/2019. (XI. 19.) Korm. rendelettel megállapított 25. § (1) bekezdésében, 27. § 
(1) bekezdésében, 31. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 2. melléklet d) pont 9. alpontjában 
foglaltakat a veszélyelhárítási terv átdolgozásával 2021. január 1-jétől a VI. Fejezetben meghatározott 
eljárási rend és határidő alapján kell teljesíteni.  

d)    A veszélyelhárítási terv tartalmi elemei  

9. a kockázatkezelésre vonatkozóan 

a)    a fő katasztrófakockázatok azonosítását, értékelését és prioritási sorrendjük meghatározását, 
b)    a megelőzési és felkészültségi intézkedések meghatározását a kockázatok megelőzése, 

csökkentése és azokhoz való alkalmazkodás érdekében, 
c)    a katasztrófakockázat-kezelési válaszok feltételeinek, végrehajtási rendjének és ellenőrzése 

módjának meghatározását. 
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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 módosítja a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletet a közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

 
Megjelent: MK 17/2020. (01. 31.)  Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r. Hatályos: 2020. 02. 01. 

 

1/A. § Az ország területére kiterjedő illetékességgel a járási (fővárosi kerületi) hivatal hatáskörébe 
tartozik 

a)az „OT”, „P” és a „Z” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával, 
1/C. §11 A Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró 
XIII. Kerületi Hivatala kizárólagos illetékességi körében ellátja: 

a) a „V”, az „SP” és a „CD” betűjelű ideiglenes, továbbá a „DT”, a „CK” betűjelű különleges 
rendszámtábla kiadásával, 

b) az egyénileg kiválasztott rendszámtábla megválasztásának és az egyedileg előállított 
rendszámtábla legyártatásának engedélyezésével, 

c) a külföldi vezetői engedély honosításával és visszahonosításával, 
d) az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-papír) útján benyújtott kérelemre 

indult ügyek kivételével az elektronikus úton indított, az ügyfél személyes megjelenése nélkül 
intézhető közlekedési igazgatási ügyekkel, v 

(4) A közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott belföldi üzemben tartónak a 
tulajdonába kerülő, külföldön nyilvántartásba vett jármű behozatalától számított legfeljebb 60 
napon belül kell kezdeményeznie a jármű származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételét és 
magyarországi forgalomba helyezését. Ezen időszakon belül az EGT más tagállamában a jármű 
külföldre történő kiviteléhez kiadott érvényes rendszámot a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 25/B. §-ában meghatározott, a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott magyar 
hatósági jelzésnek kell tekintetni.  

(7) A rendszámtáblák típusai közötti váltást a közlekedési hatóság az (1)–(5) bekezdés szerint 
engedélyezi, majd erről a Műszaki Adatlappal értesíti a közlekedési igazgatási hatóságot.  

(4) A közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott belföldi üzemben tartónak a tulajdonába 
kerülő, külföldön nyilvántartásba vett jármű behozatalától számított legfeljebb 60 napon belül kell 
kezdeményeznie a jármű származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételét és magyarországi forgalomba 
helyezését. Ezen időszakon belül az EGT más tagállamában a jármű külföldre történő kiviteléhez 
kiadott érvényes rendszámot a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 25/B. §-ában 
meghatározott, a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott magyar hatósági jelzésnek kell 
tekintetni.  
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2020-03-01 

18. § (1) Nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján  

e) az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba 
tartozó anyag,  

3. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez 

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek 

8. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba 
tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és 
az üzemanyag.  

2020-03-01 

(2a) A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt 

elektronikus úton megküldi 
„a) állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédő szer és 

hatóanyagai forgalmazása esetén, az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, 
valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való 
megfelelés kérdésében 

aa) állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmény 
hatóanyagainak forgalmazása vonatkozásában az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, 

ab) állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalának (a 
továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal), 
növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatáskörben 
eljáró kormányhivatal); 

b) élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék 
forgalmazása esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatalnak, termésnövelő anyag forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró 
kormányhivatalnak. 

(2b) Az üzleten kívüli kereskedelem keretében a termék forgalmazása céljából a vásárlónak 
szervezett utazást vagy rendezvényt a kereskedő köteles – az utazás vagy rendezvény helyének 
és időpontjának megjelölésével – legkésőbb tizenöt nappal megelőzően az 1. melléklet 4. pontja 
szerinti adattartalommal a jegyző részére bejelenteni. A jegyző a bejelentés másolatát soron kívül, 
de legkésőbb a bejelentés beérkezését követő három napon belül elektronikus úton megküldi az 
utazás vagy a rendezvény helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatalnak. 

 (3) A jegyző a működési engedély tárgyában hozott határozatot állatgyógyászati készítmény vagy 

annak hatóanyagának forgalmazása esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

hatáskörben eljáró járási hivatallal, növényvédő szer vagy annak hatóanyagának forgalmazása esetén 

a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatallal közli.  
 
2020-07-01 

(4) A jegyző az (1)–(3) bekezdés alapján hozott határozatát elektronikus úton közli a 6. § (2) 
bekezdésében megjelölt és a külön engedélyt kiadó hatósággal, a hulladékkezelési és 
hulladékgazdálkodási követelményeknek való megfelelőség kapcsán eljáró területi környezetvédelmi 
hatósággal, valamint az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vevő állami adóhatósággal, gazdasági 
társaság esetén az illetékes cégbírósággal.  
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Többek között módosítja a 361/2013. (X. 11.) Korm. rendeletet a segélyhívásokat fogadó szerv 

hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól 

 
Megjelent: MK 17/2020. (01. 31.)  Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r. Hatályos: 2020. 02. 01. 

 
(4) A hívásfogadó rendszer a segélyhívás helyére vonatkozó – az elektronikus hírközlésről szóló 
2003. évi C. törvény 188. § 86. pontjában meghatározott, nyilvánosan elérhető belföldi 
telefonszolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató rendszeréből átvett, valamint a 
segélykérő mobiltelefon készülékébe beépített helymeghatározó rendszer által megállapított és 
automatikusan továbbított – helymeghatározási adatokat rögzíti.  
 

Többek között módosítja a 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet a tűzvédelmi hatósági eljárások 

általános és különös szabályairól 

 

Megjelent: MK 17/2020. (01. 31.)  Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r. Hatályos: 2020. 02. 01 
 

4. A műszaki előírástól való eltérés 

4. § (1) A tűzvédelmi hatóság az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM 
rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 4. § (1) bekezdésében szereplő létesítési, használati és a 
tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos előírásoktól – más, legalább azonos biztonsági szintet 
nyújtó előírások megtétele esetében – kérelemre eltérést engedélyezhet, az OTSZ 1–15. §-a, 19. § 
(3) bekezdése, 79. § (3)–(5) bekezdése, 80. § (1) és (4) bekezdése, 81. §-a, 109. §-a, 123. § (2) 
bekezdése, 135. § (3) és (4) bekezdése, 139. §-a, 140. § (1) bekezdése, 145. §-a, 154. § (1) 
bekezdés b) pontja, 165. §-a, 166. § (2) és (3) bekezdése, 172. § (8) bekezdése, 175. § (1) 
bekezdése, 176. §-a, 177. § (2) és (3) bekezdése, 184. § (1) bekezdése, 185. § (1) bekezdése, 186. 
§-a, 187. § (1) bekezdése, 190. § (2) bekezdése, 191. § (6)–(8) bekezdése, 193. § (1) bekezdése, 
194. § (3) bekezdése, 195. § (1) bekezdése, 196. § (3) bekezdése, 197. § (2) bekezdése, 198. § (1) 
bekezdése, 199. §-a, 200. § (1) bekezdése, 201. §-a, 202. § (5)–(7) bekezdése, 203. § (1) 
bekezdése, 205. § (1) bekezdése, 207. § (1) bekezdése, 219. §-a, 237. § (1) bekezdése, 253. § (2)–
(4) bekezdése, 262. § (1) bekezdése, 263. §-a, 264. § (2) bekezdése, 266. §-a, 267. § (1) és (2) 
bekezdése, 269. § (1) bekezdése, 270. § (5) bekezdése kivételével. 
 

Többek között módosítja a 490/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet a tűzesetek vizsgálatára 

vonatkozó eljárási szabályokról 

 
Megjelent: MK 17/2020. (01. 31.)  Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r. Hatályos: 2020. 02. 01 

 
(3) A tűzvizsgálati eljárásban külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül a tűz keletkezési helyeként 
azonosított ingatlan, valamint a tűz keletkezésével közvetlenül érintett ingóság tulajdonosa, 
használója.  

2. Tűzeseti hatósági bizonyítvány 

2. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a tűzeset helye szerint illetékes helyi szerve – a 
honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan 
vagyontárgyak tűzesetei tekintetében a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti 
tűzvédelmi hatóság – a bejelentett tűzesetről az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt ad ki. 

 



12 
 

Többek között módosítja a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó 

berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére 

irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól 
 

Megjelent: MK 17/2020. (01. 31.)  Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r. Hatályos: 2020. 02. 01 

 
2/A. § (1) A meglévő berendezés átalakítását, bővítését nem kell engedélyeztetni, ha 

a) az automatikus érzékelők, kézi jelzésadók száma a naptári évben legfeljebb összesen 10 
darabbal módosul, és a jelzési zóna határa nem változik, 

b) a zárt szórófejes vízzel oltó berendezés szórófejeinek száma a naptári évben legfeljebb 10 
darabbal módosul, vagy 

c) megváltozik a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ állandó felügyeletének helye vagy módja, 
és a tűzvédelmi hatósággal folytatott egyeztetés alapján a tűzvédelmi hatóság arról írásban 

nyilatkozik. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a tervezőnek a változtatást a megvalósulási 

tervben át kell vezetnie, és le kell folytatni az üzembe helyezési eljárást. 

Többek között módosítja az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet az egyes közérdeken alapuló 

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 
 

Megjelent: MK 17/2020. (01. 31.)  Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r. Hatályos: 2020. 02. 01 

 
1. melléklet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez 

Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok 
1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek 

 
2020.03.01. 
1. melléklet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez 

Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok 
1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek 

 

4. Építésügyi ügyek 

5. Területrendezési ügyek  

6. Fogyasztóvédelmi ügyek 

8. Kereskedelmi ügyek 

9. Környezet- és természetvédelmi ügyek  

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

10/2020. (I. 31.) Korm. rendelet az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) 
Korm. rendelet módosításáról 
Megjelent: MK 18/2020. (01. 31.) Hatályos: 2020. 02. 01 

 
2. § (1) A Beruházási Ügynökség a megvalósítója azoknak a kormányzati magasépítési 
beruházásoknak, amelyek kivitelezési becsült értéke – figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. 
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évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 19. § (2) és (3) bekezdésére is – meghaladja a nettó 700 
millió forintot. 

(4) A központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési 
beruházások esetén, amelyek kivitelezési becsült értéke – figyelemmel a Kbt. 19. § (2) és (3) 
bekezdésére is – meghaladja a nettó 700 millió forintot, a beruházás tervellenőre, beruházás-
lebonyolítója és építési műszaki ellenőre, valamint járulékos közbeszerzési szolgáltatója kizárólagos 
joggal a Beruházási Ügynökség.  

Emlékeztető 

 
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet JII-ok 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény végrehajtásáról 
 
Módosítja: 268/2019. (XI. 19.) Korm. r. 
Hatályos: 2020. 01. 01. 
 
2020-01-01 
 
18. A veszélyelhárítási tervezés általános követelményei, szintjei, a tervkészítésre kötelezettek köre, a 
terv tartalma 
25. § (1) A veszélyelhárítási tervezés célja, hogy a Kat. 44. §-ában meghatározott természeti, 
civilizációs és egyéb eredetű veszélyekre a kockázatok azonosítása, elemzése és értelmezése 
alapján egységes okmányrendszerbe foglalja a katasztrófavédelmi feladatok és intézkedések rendjét, 
valamint végrehajtását, az azt biztosító személyi, anyagi és technikai eszközök hozzárendelésével. A 
veszélyelhárítási tervezés részét képezi a katasztrófakockázat-kezelési válaszok, azok feltételeinek, 
végrehajtási rendjének és ellenőrzésük módjának meghatározása. 
27. § (1) A települési veszélyelhárítási terv az adott településre készített kockázatelemzés és 
kockázatértékelés alapján kimutatott veszélyeztető hatásokra és azok következményeinek kezelésére 
vonatkozó, a 2. melléklet c) pontjában meghatározott elégséges védelmi szint biztosításához 
szükséges – különösen a 2. melléklet d) pontjában meghatározott – elemeket tartalmazza. 
22. Központi veszélyelhárítási terv 
31. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetője az érintett ágazatok 
bevonásával központi veszélyelhárítási tervet készít a katasztrófakockázatok megelőzése, 
csökkentése és az azokhoz való alkalmazkodás, valamint a katasztrófaveszély elhárítása és a 
katasztrófa következményeinek lehető legkisebb mértékűre csökkentése érdekében. 
(2)27 A központi veszélyelhárítási terv különösen az alábbiakat tartalmazza: 
a) az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmének rendje, 
b) a kritikus infrastruktúra elemek katasztrófák elleni védelmének rendje, 
c) a lakosság alapvető ellátása biztosításának rendje, 
d) a fő katasztrófakockázatok azonosítása, értékelése és prioritási sorrendjük meghatározása, 
e) megelőzési és felkészültségi intézkedések meghatározása a katasztrófakockázatok megelőzése, 
csökkentése és az azokhoz való alkalmazkodás érdekében, valamint 
f) az intézkedések végrehajtási rendszere. 
65. Átmeneti rendelkezések 
103. § E rendeletnek a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 268/2019. (XI. 19.) Korm. rendelettel megállapított 25. § (1) bekezdésében, 27. § 
(1) bekezdésében, 31. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 2. melléklet d) pont 9. alpontjában 
foglaltakat a veszélyelhárítási terv átdolgozásával 2021. január 1-jétől a VI. Fejezetben meghatározott 
eljárási rend és határidő alapján kell teljesíteni. 
2. melléklet a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelethez 
A veszélyeztető hatások és az elégséges védelmi szint követelményei 
9. a kockázatkezelésre vonatkozóan 
a)    a fő katasztrófakockázatok azonosítását, értékelését és prioritási sorrendjük meghatározását, 
b)    a megelőzési és felkészültségi intézkedések meghatározását a kockázatok megelőzése, 
csökkentése és azokhoz való alkalmazkodás érdekében, 
c)    a katasztrófakockázat-kezelési válaszok feltételeinek, végrehajtási rendjének és ellenőrzése 
módjának meghatározását. 
 

 



14 
 

177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló 
Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi 
alkalmazásának egyes kérdéseiről 
 
Módosítja: 248/2019. (X. 24.) Korm. r. Hatályos: 2020. 01. 01. 
 
2. A hajózási hatóság 
Ellátja a Szabályzatban meghatározott, 
a) a 8.2 fejezet szerinti képzéssel és nyilvántartással kapcsolatos hatósági feladatokat; 
b) a veszélyes árut szállító hajók jóváhagyási bizonyítványának kiállításával kapcsolatos hatósági 
feladatokat. 
3. A katasztrófavédelmi hatóság 
Ellátja a Szabályzatban meghatározott, a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett eseményekről 
szóló jelentéssel kapcsolatos hatósági feladatokat, szükség esetén kivizsgálja a bekövetkezett 
eseményt az előidéző okok és a felelősök megállapítása érdekében. 
4. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátja a 
Szabályzatban meghatározott, a 8.2. fejezet szerinti vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat. 

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

 
382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
 
Módosítja: 247/2019. (X. 24.) Korm. r. Hatályos: 2020. 01. 01. 

 
5/B. § A Kormány a Magyar Autóklubot jelöli ki a muzeális minősítő bizottságok tevékenységével 
kapcsolatos közlekedési hatósági feladatok ellátása tekintetében. 

8. § (1) Hajózási hatóságként a Kormány 

a) a (2) és (3) bekezdés szerinti ügyekben a minisztert, 
b) a (4) bekezdés szerinti ügyekben országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát, 
c) a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 4. § (4) bekezdésében 

foglalt feladat tekintetében Magyarország konzuli tisztviselőjét 
d) a (8) bekezdés szerinti ügyekben a Magyar Vitorlás Szövetséget 
jelöli ki. 
21. a vízi repülőtér kivételével az úszólétesítményen hajózási szolgálatot teljesítő személy 

egészségügyi alkalmassága soron kívüli vizsgálatának előírásával, 
22. a vízi repülőtér kivételével vízi sportpálya kijelölésével, 
23.58 
(8) A kizárólag edzésre és versenyzésre szolgáló vitorlás kishajók időközi üzemképességének 

megállapításával és tanúsításával kapcsolatos feladatokat a Magyar Vitorlás Szövetség látja el. 
74. a légiközlekedés alágazatba tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítása, 

kijelölése, kijelölésének visszavonása és védelme tekintetében ágazati kijelölő hatóságként és 
helyszíni ellenőrzést lefolytató szervként jár el, 

75. vízi repülőtéren hajózási szolgálatot teljesítő személy egészségügyi alkalmassága soron kívüli 
vizsgálatának előírása, 

76. közreműködés a vízi repülőteret is érintő vízi sportpálya kijelölésében. 
 

10/B. A vasúti vizsgaközpont tevékenysége tekintetében a felügyeleti szerv kijelölése 
12/B. § A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 36. § (10) bekezdése szerinti 

felügyeleti szervként a Kormány országos illetékességgel a minisztert jelöli ki. 

10/C. A hajózási vizsgaközpont tevékenysége tekintetében a felügyeleti szerv kijelölése 
12/C. § A vízi-közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 26/D. § (1) bekezdése szerinti felügyeleti 

szervként a Kormány országos illetékességgel a minisztert jelöli ki. 
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2020-01-17 
 
9. Az autóbuszos piacfelügyeleti és utasjogi hatóság kijelölése 
11. § (1) A Kormány az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet 
módosításáról szóló, 2011. február 16-i 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) rendelkezéseibe ütköző, az 
Európai Unión belüli jogsértések tekintetében a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős 
nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: 
(EU) 2017/2394 rendelet] a végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásra a minisztert jelöli ki. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hatóság feladata 
a) az autóbuszos személyszállítási piacfelügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó feladatok teljesítése, 
b) az autóbuszos személyszállító szolgáltatók üzletszabályzatának jóváhagyása, 
c) a 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
nemzeti végrehajtó szervként az autóbusszal utazók jogainak érvényesítése céljából a nemzeti 
végrehajtó szerv részére előírt feladatok teljesítése, ennek körében a meghatározott 
jogkövetkezmények alkalmazása, 
d) az autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelme érdekében kiszabható 
utasjogi felügyeleti bírság alkalmazása, 
e) a 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikk (3) bekezdése, valamint az 
autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes 
feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási 
feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 
kormányrendelet, továbbá az (EU) 2017/2394 rendelet alapján a szolgáltatókhoz benyújtott és el nem 
intézett panaszok kivizsgálása és elbírálása. 
 
u) (2) Ez a rendelet a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok 
közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. 
december 12-i (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet, végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapítja meg. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 
2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól 
 
Módosítja: 236/2019. (X. 15.) Korm. r. Hatályos: 2020. 01. 01. 
 
1/A. § Az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó a tárgyévet követő évben benyújtandó kibocsátási 
jelentése és tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentésének hitelesítésére – a 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat 
tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről és a 
hitelesítők akkreditálásáról szóló 2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet 77. cikke által előírt 
kötelezettségének való megfelelése biztosítása érdekében – legkésőbb a tárgyév november 15-éig 
akkreditált hitelesítőt bíz meg. 
 
A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó üzemeltetői számla, légijármű-üzembentartói számla, közönséges 
ügyfélszámla, kereskedési számla, külső kereskedési platform számla, valamint árverési 
kézbesítőszámla esetében a számlavezetési díjat – a 18. §-ban meghatározott kivétellel – a 
számlatulajdonos évente, a hatóság által az ETS rendszeren keresztül kiállított és megküldött 
elektronikus számla alapján a számlán meghatározott fizetési határidőig köteles megfizetni. 
(4) A számlavezetési díjat átutalási megbízással kell teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással 
postai úton kell befizetni, megjelölve a tárgyévet, valamint a kibocsátási engedély azonosítóját (ÜHG-
engedély-azonosító). 
(5) A számlavezetési díj a hatóság bevétele, amelyet az a forgalmi jegyzék kezelésével kapcsolatos 
költségekre fordít. 
(6) A hatóság a számlavezetési díj fizetési kötelezettség teljesítéséről nyilvántartást vezet az ETS 
rendszerben. 
18. § (1) A számlavezetési díjat, ha a számla nyitására év közben kerül sor, a számla nyitásával 
egyidejűleg az ETS rendszeren keresztül a számlatulajdonos részére kiállított és megküldött 
elektronikus számla alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül kell befizetni. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről 
 
Módosítja: 170/2019. (VII. 12.) Korm. r. 
 
2020-01-17 
 
A Kormány a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján 
történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival 
szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
[a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] 8. cikkében, 
k) a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti 
együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i 
(EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/2394 rendelet] 27. 
cikk (1) bekezdésében 
foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a minisztert jelöli ki. 
 
A Kormány az Fgytv. 47. § (1a) bekezdésében foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi 
hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát jelöli ki. 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv. 
Hatályos: 2020.01.01. 
 

44. § [A hiánypótlás] 
Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság 

határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha 
törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a 
kérelmezőt. 

 
47. § [Az eljárás megszüntetése] 

(1) A hatóság az eljárást megszünteti, ha 
a) a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás megindítását 

követően jutott a hatóság tudomására, 
b) a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában a kérelem nem 

bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja, 
c) az eljárás okafogyottá vált, 
d) az ügyfél nem tesz eleget eljárási költség előlegezési kötelezettségének, 
e) az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, illetve 

ahhoz az ellenérdekű ügyfelek az ellenérdekű ügyféllel szemben, kérelemre indított eljárásban (a 
továbbiakban: jogvitás eljárás) hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható, 

f) a hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság már eljárt, vagy más hatóság kijelölésére 
került sor, vagy 

g) az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ (a továbbiakban: előkérdés), 
amely bíróság vagy más szerv hatáskörébe tartozik, és az ügyfél a hatóságnak az eljárás 
megindítására vonatkozó felhívásának nem tesz eleget. 

(2)21 Az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti esetben a hatóság szükség esetén a döntést 
visszavonja, és az (1) bekezdés f) pontja szerinti esetben erről szóló döntését a korábban eljárt 
vagy kijelölt hatósággal is közli. 
(5)22 Az igazolási kérelem előterjesztése és a kérelem alapján megismételt eljárási cselekmény 

határidejének vagy határnapjának elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak.  

74. § [A tárgyalás] 

(1) A hatóság tárgyalást tart, ha 
a) a tényállás tisztázásához jogvitás eljárásban szükség van a felek együttes meghallgatására, 
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81. § [A döntés tartalma és formája] 

(1) A döntés tartalmazza az eljáró hatóság, az ügyfelek és az ügy azonosításához szükséges 
minden adatot a zártan kezelt és védett adatok kivételével, a rendelkező részt – a hatóság 
döntésével, a szakhatóság állásfoglalásával, a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos 
tájékoztatással és a felmerült eljárási költséggel –, továbbá a megismerhetetlenné tett zártan kezelt 
és védett adatokkal együtt megállapított tényállásra, a bizonyítékokra, a szakhatósági állásfoglalás 
indokolására, a mérlegelés és a döntés indokaira, valamint az azt megalapozó jogszabályhelyek 
megjelölésére is kiterjedő indokolást. 
(2) Jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó 

jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntés hozható 
a) ha a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, 

vagy a döntés az ellenérdekű ügyfél jogát vagy jogos érdekét nem érinti, vagy 
 

b) az egyezség jóváhagyásáról. 
(3) Az önálló jogorvoslattal nem támadható végzésről az indokolásban csak az azt megalapozó 

jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntés hozható. 
(kérelemre elrendelt hatósági ellenőrzés esetén helye van az eljárás megszüntetésének, ha az 

ügyfél eljárási költség előlegezési kötelezettségének nem tesz eleget. 

120. § [A döntés módosítása vagy visszavonása] 

(1) Ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a 
közigazgatási bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől – a 
közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába ütköző 
esetben a büntetőügyben hozott határozat közlésétől – számított egy éven belül, legfeljebb egy 
ízben módosítja vagy visszavonja. 
 

(2) Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv legfeljebb egy ízben – a közigazgatási 
szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába ütköző esetben a 
büntetőügyben hozott határozat közlésétől számított egy éven belül, a (3) bekezdésben 
meghatározott időtartamon túl is – azt megváltoztatja vagy megsemmisíti, és szükség esetén a 
döntést hozó hatóságot új eljárásra utasítja.  

(2a) E törvény 116. § (2) bekezdésének az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások 
megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvénnyel módosított a) pontját 
a 2020. március 1. napját követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.  
 
Ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási 
bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől – a közigazgatási 
szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába ütköző esetben a 
büntetőügyben hozott határozat közlésétől – számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja 
vagy visszavonja. 
 Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv legfeljebb egy ízben – a közigazgatási 
szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába ütköző esetben a 
büntetőügyben hozott határozat közlésétől számított egy éven belül, a (3) bekezdésben 
meghatározott időtartamon túl is – azt megváltoztatja vagy megsemmisíti, és szükség esetén a 
döntést hozó hatóságot új eljárásra utasítja. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv. Hatályos: 2020.01.01 
 
Ha a nyilvántartott személy gyermekvállalás miatt szünetelteti az egészségügyi tevékenységet, a 
működési nyilvántartást a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, a gyermekgondozási díj vagy 
gyermekgondozást segítő ellátás jogosultsági ideje időtartamával, de legfeljebb öt évvel lehet 
meghosszabbítani, jogszabályban foglaltak szerint. 
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2012. évi I. törvény  
Hatályos: 2020.01.01 - 
 
A szülési szabadság annak a szülőnek is jár, aki a gyermeket az anya egészségi állapota vagy halála 
miatt végrehajtható bírósági ítélet vagy végrehajtható gyámhatósági határozat alapján gondozza. 
A munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából – fizetés 
nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. 
(2) A munkavállaló – örökbe fogadott gyermeke gondozása céljából – a gyermek gondozásba történő 
kihelyezésének kezdő időpontjától számított három évig, három évesnél idősebb gyermek esetén hat 
hónapig fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban 
kell kiadni. 
 
Hatályos: 2020.07.30 -  

295. § (1) Ha a külföldi munkáltató – harmadik személlyel kötött megállapodás alapján – a 
munkavállalót Magyarország területén olyan munkaviszonyban foglalkoztatja, amelyre a 3. § (2) 
bekezdése alapján e törvény hatálya nem terjed ki, a (4) bekezdésben foglalt kivétellel a 
munkaviszonyra 

a) a leghosszabb munkaidő vagy a legrövidebb pihenőidő mértéke, 
b) a fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke, 
c) a munkavégzés helyén általánosan irányadó díjazás összege, 
d) a munkaerő-kölcsönzésnek a 214–222. §-ban meghatározott feltételei, 
e) a munkavédelmi feltételek, 
f) a várandós vagy kisgyermekes nő, valamint a fiatal munkavállaló munkavállalási és 

foglalkoztatási feltételei, továbbá 
g) az egyenlő bánásmód követelménye, 
h)  a munkavállalónak a munkáltató által biztosított szállás feltételei, 
i) Magyarország területén ideiglenesen foglalkoztatott munkavállaló kiküldetésekor felmerülő 

vagy Magyarország területén történő tartózkodás során, a szokásos munkavégzés helyétől eltérő 
munkahelyre küldés esetén az utazással, ellátással és szállással kapcsolatos költségekre fizetett 
juttatások vagy költségtérítés mértéke 

tekintetében a magyar jog szabályait kell alkalmazni, ideértve a munkaviszonyra kiterjesztett 
hatályú kollektív szerződésben foglalt rendelkezéseiket is. 

 
(3) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában a munkavégzés helyén általánosan irányadó 

díjazás fogalmán a 136–153. §-ban meghatározott díjazást kell érteni. Nem kell a díjazásba 
beszámítani a kiegészítő foglalkoztatói nyugdíjrendszerekbe történő befizetést, valamint a 
munkavállalónak nyújtott olyan díjazást, amely nem képezi a személyi jövedelemadó alapját. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek tekintetében az ágazatra vagy alágazatra 
kiterjedő hatályú kollektív szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(5) Ha az (1) bekezdés szerinti kiküldetés időtartama meghaladja a tizenkét hónapot, a 
munkaviszonyra e törvény rendelkezéseit – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – megfelelően 
alkalmazni kell. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti időtartam további hat hónappal meghosszabbodik a külföldi 
munkáltató munkaügyi hatóság részére benyújtott, indokolással ellátott bejelentése esetén. 

(7)  A tizenkét hónapot meghaladó kiküldetés esetén 
a) a VII. fejezet, 
b) a X. fejezet, 
c) a 228. §, valamint 
d) a kiegészítő foglalkoztatói nyugdíjrendszerekre vonatkozó rendelkezések 
nem alkalmazhatóak. 
(8) Ha a külföldi munkáltató a munkavállalót Magyarország területén adott munkahelyen végzett 

feladatot ellátó másik munkavállalóval helyettesíti (felváltó kiküldetés), a kiküldetés időtartama a 
felváltó kiküldetésben érintett munkavállalók összesített kiküldetési időtartamával egyezik meg. Az 
adott munkahelyen végzett feladat meghatározásához a nyújtandó szolgáltatás jellegét, az 
elvégzendő feladatot és a munkavégzés helyét kell figyelembe venni. 
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(9) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek tekintetében a munkaviszonyra egyébként irányadó jog a munkavállalóra 
kedvezőbb. 
297. § (1) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötését megelőzően a jogosult köteles 

írásban tájékoztatni a külföldi munkáltatót a 295. §-ban foglaltak alapján irányadó munkafeltételekről. 
Amennyiben a 215. § (1) bekezdés a) pont szerinti kölcsönbeadó a munkavállalót munkaerő-
kölcsönzés keretében Magyarország területén munkavégzésre ideiglenesen átengedi, a kölcsönvevő 
köteles tájékoztatni a kölcsönbeadót a munkafeltételek és a díjazás tekintetében alkalmazandó 
foglalkoztatási feltételekről. A tájékoztatás elmulasztása esetén a jogosult készfizető kezesként felel a 
munkavállaló 295. §-ban meghatározott követeléseiért.  

 
p) az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és 

befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 
82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 
2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, 

q) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/957 irányelve (2018. június 28.) a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról. 

 
61/2019. (III. 26.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosításáról  
Hatályos: 2020. 01. 01. 
 

2020-01-01 

 
Az éves adatszolgáltatás tartalma 
Az adott napon megtartott rendezvény, vagy esemény megnevezése, jellege, versenynapok esetén 
annak megjelölésével, hogy a rendezvény a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet szerinti 
nemzetközi versenynek minősül-e, 
a versenynapokon tartott rendezvények esetén annak megjelölése, hogy a rendezvény a 27/2008. 
(XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet szerinti nemzetközi versenynek minősül-e, 
3.7.6. a felmentéssel nem érintett napokon annak megjelölése, hogy az üzemeltető az adott nap 
zajkibocsátásának megítélést mely zajkibocsátási határérték alapján kéri, 
3.7.7.a jogszerűen igénybe vett felmentési napok dátuma. 
1.4.1.2. A folyamatos méréssel vizsgált zajforrások napi zajbírságát az alábbi összefüggéssel kell 

meghatározni: 
B = 240 000´TÜK´CB (1.6. összefüggés) 
ahol 
–B: az üzemi vagy szabadidős zajforrás napi zajbírsága (Ft/nap), 
–TÜK: az 1.4.1.3. alpont szerint megállapított legnagyobb túllépés mértékszáma az adott ÜK napon 
dB-ben, 
–CB: az 1.3. összefüggés szerinti módosító tényező (Ft/dB). 
1.4.1.3. A legnagyobb túllépés mértékszámát az alábbi összefüggéssel kell meghatározni: 
TÜK = LAM – HÉ (1.7. összefüggés) 
ahol 
–LAM: a kritikus ponton mért megítélési szint, dB-ben kifejezve, 
–HÉ: a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2/A. §-a alapján meghatározott határérték. 

2020-03-01 

Környezetvédelmi hatóság kijelölése 
4. § (1) Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a hatósági jogkört – a (3)–(4) bekezdésben foglalt 

kivételekkel – a települési önkormányzat jegyzője, a főváros esetében a kerületi önkormányzat 
jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi 
főjegyző gyakorolja az alábbi esetekben: 
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a) az 1. számú melléklet szerinti tevékenységek; továbbá 
b) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi követelmények 

teljesítésére vonatkozó ügyekben; valamint 
c) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt rezgéskövetelmények 

teljesítésére vonatkozó ügyekben 
ca) valamennyi, az adott épületen belüli, illetve 
cb) az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés esetén az 1. számú melléklet 

szerinti tevékenységeknél. 

(2)9 
(3) A területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört 
a) az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és 

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

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 
módosításának eljárásrendjéről 
Módosítja: 307/2018. (XII. 27.) Korm. r. 

 

2020-01-01 

 
Szakgimnáziumi ágazatok, ágazaton belüli specializáció és a kapcsolódó betölthető 

munkakörök 

2020-09-01 
 

2. § (1) Az Sztv. 29. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti, meglévő szakképesítéssel betölthető 
munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető – a szakmai és 
vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó, kapcsolódó – szakképesítéseknek az 1. 
melléklet 1. pontjában foglalt 1. táblázat szerinti iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető 
szakképesítések esetén az azonos ágazatba sorolt további szakképesítések minősülnek. 

(2)10 
(3) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő 
szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok e rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő 
szakképesítésekre vonatkozó érvényességét a szakképesítésért felelős miniszter rendeletben 
határozza meg. 

(4)11 
(3) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerinti 
felnőttképzést folytató intézmény a 2020. augusztus 31-én hatályos OKJ szerint 

iskolarendszeren kívül oktatható szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
megszerzésére irányuló, Fktv. szerinti képzést 2020. december 31-ig indíthat, amelynek szakmai 
vizsgáját – a javító- és a pótlóvizsgák kivételével – legkésőbb 2022. december 31-ig be kell fejezni. 

(4) A (3) bekezdés szerinti képzések vizsgáit a 2020. augusztus 31-én hatályos szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint kell megszervezni és lebonyolítani. 

11. § (1)39 

1. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez 

1. Az Országos Képzési Jegyzék 
1. táblázat: szakképesítések és szakképesítés-ráépülések 

 
2. táblázat: részszakképesítések  

 
3. táblázat: kulturális és művészeti szakképesítések  
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8 
Szolgáltatások 
810 Személyi szolgáltatások (általános programok) 
811 Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás 
812 Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás 
813 Sportok 
814 Háztartási szolgáltatások 
815 Fodrászat és szépségápolás 
841 Szállítási szolgáltatások 
850 Környezetvédelem (általános programok) 
851 Környezetvédelmi technológiák 
852 Természeti környezet és élővilág 
853 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások 
861 Személyi és vagyonvédelem 
862 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 
 
Módosítja: 2019. évi XXXIX. tv. Hatályos: 2020. 01. 01. 

 
8. § (1) Az atomenergia-felügyeleti szerv kormányzati főhivatal, felügyeletét a miniszter látja el. Az 
atomenergia-felügyeleti szerv döntéseit felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni 
nem lehet.  
 
3a) Az atomenergia-felügyeleti szerv az engedélyest e törvény vagy e törvény végrehajtására kiadott 
rendelet megsértése esetén a tevékenység végzésétől eltilthatja. Az atomenergia-felügyeleti szerv a 
tevékenységtől való eltiltás időbeli hatályának megállapításakor a biztonsági vagy radiológiai 
kockázatokat is figyelembe véve dönt azzal, hogy az eltiltás legfeljebb a jogszerű állapot 
helyreállításáig tarthat. 

(3b) Az eltiltás időbeli hatályának megállapítása során a biztonsági vagy radiológiai kockázatok 
mérlegelésekor figyelemmel kell lenni az eset összes körülményére, ezen belül különösen arra, 
hogy a szabályszegés vagy mulasztás folytán 

a) bekövetkezett-e rendkívüli esemény, nukleáris veszélyhelyzet vagy atomkár, 
b) milyen súlyú a követelmények, előírások megszegése, 
c) ismételt szabályszegés történt-e, 
d) felróható-e a szabályszegést vagy mulasztást okozó magatartás, 
e) a szabályszegő vagy mulasztó tanúsított-e az általa okozott állapot megszüntetésére hozott 

intézkedéseket segítő, kárenyhítő magatartást. 
 
15. § (1) Az engedély, a jogszabályok, a nukleáris biztonsági szabályzatok és a radioaktívhulladék-
tárolóra vonatkozó biztonsági szabályzatok előírásainak megtartását, és az atomenergia 
alkalmazásának biztonságosságát az atomenergia-felügyeleti szerv köteles rendszeresen ellenőrizni, 
és az észlelt rendellenességek megszüntetése érdekében haladéktalanul intézkedni, vagy intézkedést 
kezdeményezni. 

(1a) Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó hatósági eljárások során megállapított 
jogszabálysértések esetén nem alkalmazható figyelmeztetés, valamint közigazgatási óvadék 
szankció, ha 

a) a jogsértés rendkívüli esemény, nukleáris veszélyhelyzet vagy atomkár bekövetkezéséhez 
vezethet, 
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b) a jogszabályban foglalt követelmények oly módon sérülnek, hogy ennek következtében 
ellenőrizetlen és szabályozatlan nukleáris láncreakció jöhet létre, 

c) a 4. § (3) bekezdés c) pontja szerinti követelmények nem teljesülnek, 
d) a jogszabálysértés következményeinek helyreállítására nincs lehetőség. 

 
(5) A szakértői tevékenységtől eltiltó döntés hatálya legfeljebb három év lehet.  
 
26. § (1) A honvédelemért felelős miniszter a honvédelmi szervezeteknél, a honvédelemért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló 
telepített munkahelyen, illetve ideiglenes munkahelyen, azon gazdasági társaságoknál, amelyeknél a 
tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelős miniszter, valamint az állami vagyonról szóló 2007. 
évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gazdasági társaságoknál – e törvény keretei 
között honvédelmi érdekből – eltérő követelményeket állapíthat meg. 

(2) A 17. § (2) bekezdés 26–42. pontjában meghatározott hatásköröket az (1) bekezdés szerinti 
szervezetek vonatkozásában ellátó honvédelmi szervezet kijelöléséről, valamint a kijelölt 
honvédelmi szervezet által alkalmazandó – az Ákr.-t kiegészítő és attól eltérő – közigazgatási 
hatósági eljárás szabályairól e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezik. 

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

487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó 
engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rend-szerről 
 
Módosítja: 27/2018. (II. 28.) Korm. r. Hatályos: 2020. 01. 01. 
 

(4) Az átfogó fokozatú sugárvédelmi képesítés mellett sugárvédelmi szakértői kiegészítő 
képzettséggel is kell rendelkezniük azoknak, akik 

a) sugárveszélyes munkahelyek kialakításának sugárvédelmét vagy a már engedélyezett 
sugárvédelmi rendszer hatósági engedélyezéshez köthető átalakítását tervezik, vagy 

b) egyéb sugárvédelmi szakértői tevékenységet folytatnak. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Magyar nyelvű megjelent szabványok 
 

Környezet, egészségvédelem, biztonság 
 

MSZ EN 61477:2009 
Feszültség alatti munkavégzés. Szerszámok, eszközök, szerkezetek minimális használati 
követelményei (IEC 61477:2009 + 2009. évi helyesbítés)  

 
MSZ EN ISO 5667-14:2017 
Vízminőség. Mintavétel. 14. rész: Útmutató a környezeti vízmintavétel és -kezelés 
minőségbiztosításához és -felügyeletéhez (ISO 5667-14:2014)  

 
Gyártástechnológia 
 

MSZ EN 61000-4-30:2015 
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-30. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A hálózati 
feszültség minőségének mérési módszerei (IEC 61000-4-30:2015)  
 
MSZ EN ISO 14122-3:2017 
Gépek biztonsága. Gépi berendezések helyhez kötött feljárói. 3. rész: Lépcsők, lépcsőfokos létrák és 
védőkorlátok (ISO 14122-3:2016)  
 
MSZ ISO/TR 18491:2020 
Hegesztés és rokon eljárások. Irányelvek a hegesztési energiák mérésére  
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MSZ EN 60702-3:2016 
Legfeljebb 750 V névleges feszültségű, ásványi anyag szigetelésű vezetékek és végelzáróik. 3. rész: 
Alkalmazási útmutató (IEC 60702-3:2016)  

 
Élelmiszeripar 
 

MSZ EN 12014-2:2018 
Élelmiszerek. A nitrát- és/vagy a nitrittartalom meghatározása. 2. rész: HPLC/IC módszer zöldségek 
és zöldségtermékek nitráttartalmának meghatározására  
 

Építőanyagok, építés 
 
MSZ EN 1992-1-2:2004/A1:2019 
Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése 
tűzhatásra  

 
MSZ EN 1993-1-5:2006/A2:2019 Angol nyelvű! 
Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-5. rész: Lemezes szerkezeti elemek  
 
MSZ EN 14351-1:2006+A2:2017 
Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők. 1. rész: Ablakok és külső bejárati 
ajtók 

 
MSZ EN 1001-1:2005 
A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. Terminológia. 1. rész: Egyenértékű szakkifejezések 
jegyzéke  

 
Egyéb 
 

MSZ EN 14516:2015+A1:2019 
Háztartási célú fürdőkádak  
 
 
Visszavon magyar nyelven megjelent szabványok, amit csak ebben a hónapban  közölt a 
szabványtár 
 
MSZ K 1110:2003 Visszavont! 
Anyagmozgató berendezések  
 
MSZ K 1122:2004 Visszavont! 
Figyelmeztető jelzések az atom-, biológiai és vegyi szennyezettségek és veszélyek megjelölésére  
 
MSZ K 1124:1999 Visszavont! 
Biológiai és vegyi szennyeződés mentesítésére alkalmazott kalcium-hipoklorit műszaki követelményei  
 
MSZ K 1132:2007 Visszavont! 
Atom-, biológiai és vegyi (ABV-) védelmi felszerelések. Műveleti irányelvek  
 
MSZ K 1134:2006 Visszavont! 
Az anyagmozgatás és anyagkezelés fogalommeghatározásai  
 
MSZ K 1137:2001 Visszavont! 
Közúti szállításhoz alkalmazott rögzítőeszközök megjelölése  
 
MSZ EN 1459:2001 Visszavont! 
Targoncák biztonsága. Változtatható kinyúlású gépi hajtású targoncák  
 
MSZ 1166-20:2002 Visszavont! 
PVC-szigetelésű vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. 10. rész: Rugózó 
zsinórvezetékek  
 
MSZ K 1203:2007 Visszavont! 
Anyagmozgatás terepen  
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MSZ K 1204:2007 Visszavont! 
Anyagmozgatási segédeszközök  
 
 
Január hónapban (Nemzeti jogszabályok), amelyek angol nyelven jelentek meg eddig. 
 
MSZ EN ISO 17573-1:2020 Angol nyelvű! 
Elektronikus (út)díjszedés. Járművekkel kapcsolatos útdíjak rendszer-architektúrája. 1. rész: 
Referenciamodell (ISO 17573-1:2019)  
 
MSZ EN IEC 60601-2-76:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-76. rész: Kis energiájú, ionizált gázt használó vérzéscsillapító 
készülékek alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 
60601-2-76:2018)  
 
MSZ EN IEC 80601-2-30:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-30. rész: Automatikus, nem invazív vérnyomásmérők alapvető 
biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 80601-2-30:2018)  
2-16 és 2-54 1999-es helyett 
 
MSZ EN IEC 62464-1:2020 Angol nyelvű! 
Mágneses rezonanciás berendezések gyógyászati képalkotáshoz. 1. rész: Alapvető képminőségi 
paraméterek meghatározása (IEC 62464-1:2018) 

 

2010-es módosítása 
 
MSZ EN 13697:2015+A1:2020 Angol nyelvű! 
Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív, nem porózus felületi vizsgálat az élelmiszer-, 
az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használt kémiai fertőtlenítőszerek baktericid és/vagy 
fungicid hatásának értékelésére. Mechanikus hatás nélküli vizsgálati módszer és követelmények (2. 
fázis, 2. lépés)  
2007 és 2015 helyett 
 
MSZ EN ISO 14005:2020 Angol nyelvű! 
Környezetközpontú irányítási rendszerek. A szakaszos bevezetés rugalmas megközelítésének 
irányelvei (ISO 14005:2019)  
 
MSZ EN ISO 20607:2020 Angol nyelvű! 
Gépek biztonsága. Kezelési kézikönyv. Általános tervezési alapelvek (ISO 20607:2019)  
 
MSZ EN 60335-2-95:2015/A2:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-95. rész: Lakossági felhasználású, 
függőleges mozgású garázsajtók hajtásainak kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-
95:2011/A2:2017)  
 
MSZ EN ISO 10551:2020 Angol nyelvű! 
Fizikai környezetek ergonómiája. Szubjektív megítélési skálák a fizikai környezetek felmérésére (ISO 
10551:2019) 

 

2001 helyett 
 

MSZ EN 1869:2020 Angol nyelvű! 
Tűzoltó takarók  
1998. helyett 
 
MSZ EN 15182-3:2020 Angol nyelvű! 
Tűzoltó szivattyúk által szállított tűzoltó anyagokat fecskendező, hordozható készülékek. Kézi tűzoltó 
sugárcsövek. 3. rész: Tömör vízsugarú és/vagy állandó szögű, szórt vízsugarú, PN 16 típusú 
sugárcsövek  
 
MSZ EN 15182-4:2020 Angol nyelvű! 
Tűzoltó szivattyúk által szállított tűzoltó anyagokat fecskendező, hordozható készülékek. Kézi tűzoltó 
sugárcsövek. 4. rész: Nagynyomású, PN 40 típusú sugárcsövek  
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MSZ EN 14972-16:2020 Angol nyelvű! 
Beépített tűzoltó berendezések. Vízköddel oltó berendezések. 16. rész: Ipari olajsütők védelmére 
kialakított, nyitott szórófejes oltórendszerek vizsgálati eljárása  
 
MSZ EN 15659:2020 Angol nyelvű! 
Biztonságos értéktárolók. Tűzállósági osztályozás és vizsgálati módszerek. Kis tűzállóságú értéktárolók 

 

2009 helyett 
 
MSZ EN ISO 11393-5:2020 Angol nyelvű! 
Védőruházat kézi láncfűrészek használói részére. 5. rész: Lábszárvédők teljesítménykövetelményei 
és vizsgálati módszerei (ISO 11393-5:2018)  
381-8 és 381-91998 helyett 
 
MSZ EN ISO 11393-6:2020 Angol nyelvű! 
Védőruházat kézi láncfűrészek használói részére. 6. rész: Felsőtestvédők teljesítménykövetelményei 
és vizsgálati módszerei (ISO 11393-6:2018, 2019. novemberi helyesbített változat)  
381-10 és 381-11 2003 helyett 
 
MSZ EN 13487:2020 Angol nyelvű! 
Hőcserélők. Mesterséges léghűtésű hűtőközeg-kondenzátorok és szárazhűtők. Zajszintmérés  
2004 helyett 
 
MSZ EN 61010-1:2010/A1:2020 Angol nyelvű! 
Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 1. rész: Általános 
előírások (IEC 61010-1:2010/A1:2016, módosítva)  
2011 és 2016 módosítása 
 
MSZ EN ISO 10462:2013/A1:2020 Angol nyelvű! 
Gázpalackok. Acetilénpalackok. Időszakos felülvizsgálat és karbantartás. 1. módosítás (ISO 
10462:2013/Amd 1:2019)  
2014 módosítása 
 
MSZ EN 14382:2020 Angol nyelvű! 
Biztonsági gázelzáró eszközök legfeljebb 10 MPa (100 bar) belépőoldali nyomásig  
2009 helyett 
 
MSZ EN 334:2020 Angol nyelvű! 
Gáznyomás-szabályozók legfeljebb 10 MPa (100 bar) belépőoldali nyomásig  
2009 helyett 
 
MSZ EN IEC 60665:2020 Angol nyelvű! 
Váltakozó áramú szellőzőventilátorok és szabályozók háztartási és hasonló célokra. A működési jellemzők 
mérési módszerei (IEC 60665:2018) 

 

 
MSZ EN 50632-1:2015/A1:2020 Angol nyelvű! 
Villamos motoros kéziszerszámok. Pormérési eljárás. 1. rész: Általános követelmények  
2015 módosítása 
 
MSZ EN 17267:2020 Angol nyelvű! 
Az energiagazdálkodás mérési és figyelemmel kísérési terve. Tervezés és megvalósítás. Az 
energiagazdálkodás adatgyűjtési elvei  
 
MSZ EN 521:2019+AC:2020 Angol nyelvű! 
Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal üzemelő készülékek előírásai. Hordozható, gőznyomású, 
szénhidrogéngázzal üzemelő készülékek  
2019 helyett 
 
MSZ EN IEC 61400-3-1:2020 Angol nyelvű! 
Szélenergia-termelő rendszerek. 3-1. rész: A helyhez kötött tengeri szélerőművek kialakítási 
követelményei (IEC 61400-3-1:2019)  
 



26 
 

MSZ EN IEC 60480:2020 Angol nyelvű! 
Előírások a villamos berendezésekben használt kén-hexafluorid (SFˇ6^) és keverékeinek 
újrafelhasználására (IEC 60480:2019)  
2005 helyett, de ez még 2022. 05. 09-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 61058-2-6:2020 Angol nyelvű! 
Készülékkapcsolók. 2-6. rész: Villamos motoros kéziszerszámokban, hordozható szerszámokban, 
valamint pázsit- és kertművelő gépekben használt kapcsolók kiegészítő követelményei (IEC 61058-2-
6:2018)  
2017 helyett, de ez még 2021. 12. 28-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60947-9-1:2020 Angol nyelvű! 
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 9-1. rész: Átíveléses zárlat elleni, aktív védelmi 
rendszerek. Ívoltó készülékek (IEC 60947-9-1:2019)  
 
MSZ EN 60898-1:2020 Angol nyelvű! 
Villamos szerelési anyagok. Túláramvédelmi megszakítók háztartási és hasonló jellegű 
berendezésekhez. 1. rész: Megszakítók váltakozó áramú működésre (IEC 60898-1:2015, módosítva)  
2015 módosítása de a -04, -06, - 09, de ezek még 2024. 01. 18-ig érvényesek 
 
MSZ EN IEC 60947-4-1:2020 Angol nyelvű! 
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 4-1. rész: Kontaktorok és motorvédő kapcsolók. 
Elektromechanikus kontaktorok és motorvédő kapcsolók (IEC 60947-4-1:2018)  
2011 és 2013 helyett, de ezek 2022. 03. 22-ig még érvényesek 
 
MSZ EN IEC 62271-209:2020 Angol nyelvű! 
Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 209. rész: 52 kV-nál nagyobb névleges feszültségű, 
fémtokozott, gázszigetelésű kapcsolókészülékek kábelcsatlakozásai. Folyadéktöltésű és extrudált 
szigetelésű kábelek. Folyadéktöltésű és száraz típusú kábelvégelzárók (IEC 62271-209:2019)  
2008 helyett, de ez 2022. 03. 15-ig még érvényes 
 
MSZ EN IEC 60947-7-4:2020 Angol nyelvű! 
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 7-4. rész: Tartozékok. PCB- (nyomtatott áramköri 
lapba építhető) sorozatkapcsok rézvezetőkhöz (IEC 60947-7-4:2019)  
2014 helyett, de ez 2022. 02. 22-ig még érvényes 
 
MSZ EN 60809:2015/A3:2020 Angol nyelvű! 
Közúti járművek lámpái. Méretek, villamos és fénytechnikai követelmények (IEC 60809:2014/A3:2019)  
2015 módosítása 
 
MSZ EN 60188:2001/A11:2020 Angol nyelvű! 
Nagynyomású higanylámpák. Működési előírások  
2001 módosítása 
 
MSZ EN 60662:2012/A11:2020 Angol nyelvű! 
Nagynyomású nátriumlámpák. Működési előírások  
2013 módosítása 
 
MSZ EN 61167:2018/A1:2020 Angol nyelvű! 
Fémhalogén lámpák. Működési előírás (IEC 61167:2018/A1:2018)  
2019 módosítása 
 
MSZ EN 62560:2012/A11:2020 Angol nyelvű! 
50 V-nál nagyobb feszültségű, beépített előtétes LED-lámpák általános világítási célra. Biztonsági 
előírások  
2013 módosítása 
 
MSZ EN IEC 62386-220:2020 Angol nyelvű! 
Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 220. rész: A működtetőeszköz 
kiegészítő követelményei. Tartalékvilágítási működés központi táplálás esetén (19-es eszköztípus) 
(IEC 62386-220:2019)  
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MSZ EN IEC 60034-23:2020 Angol nyelvű! 
Villamos forgógépek. 23. rész: Javítás, nagyjavítás és helyreállítás (IEC 60034-23:2019)  

 
MSZ EN IEC 60076-22-1:2020 Angol nyelvű! 
Teljesítménytranszformátorok. 22-1. rész: Teljesítménytranszformátorok és fojtótekercsek szerelvényei. 
Védelmi eszközök (IEC 60076-22-1:2019) 
 

 

MSZ EN IEC 60076-22-3:2020 Angol nyelvű! 
Teljesítménytranszformátorok. 22-3. rész: Teljesítménytranszformátorok és fojtótekercsek szerelvényei. 
Szigetelőfolyadék–levegő hőcserélők (IEC 60076-22-3:2019) 
 

 

MSZ EN IEC 60076-22-4:2020 Angol nyelvű! 
Teljesítménytranszformátorok. 22-4. rész: Teljesítménytranszformátorok és fojtótekercsek szerelvényei. 
Szigetelőfolyadék–víz hőcserélők (IEC 60076-22-4:2019) 

 

 
MSZ EN 61643-31:2020 Angol nyelvű! 
Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi eszközök. 31. rész: Fotovillamos berendezésekben használt 
túlfeszültség-védelmi eszközök (SPD-k) követelményei és vizsgálati módszerei (IEC 61643-31:2018, 
módosítva)  
2013 és 2015 helyett, de ezek 2022. 05. 03-ig még érvényesek 
 
MSZ EN IEC 60825-12:2020 Angol nyelvű! 
Lézergyártmányok biztonsága. 12. rész: Információátvitelhez használt szabadtéri optikai távközlési 
rendszerek biztonsága (IEC 60825-12:2019)  
2004 helyett, de ez 2022. 03. 15-ig még érvényes 
 
MSZ EN 12895:2015+A1:2020 Angol nyelvű! 
Ipari targoncák. Elektromágneses összeférhetőség  
2016 helyett 
 
MSZ EN IEC 62840-2:2020 Angol nyelvű! 
Akkumulátorcserélő rendszer villamos járműhöz. 2. rész: Biztonsági követelmények (IEC 62840-
2:2016)  
 
MSZ EN 15940:2016+A1:2018+AC:2020 Angol nyelvű! 
Gépjármű-hajtóanyagok. Szintézissel vagy hidrogénezéssel előállított paraffinos dízelmotor-
hajtóanyag. Követelmények és vizsgálati módszerek  
2018 helyett 
 
MSZ EN 303-6:2020 Angol nyelvű! 
Fűtőkazánok. 6. rész: Blokkégős fűtőkazánok. A legfeljebb 70 kW névleges hőterhelésű, 
olajporlasztásos égőjű, használati meleg vizet előállító és kombinált üzemű kazánok egyedi 
követelményei és energiagazdálkodási teljesítménye  
2000 helyett 
 
Meglévő személy- és személy-teher felvonók biztonsága növelésének előírásai  
MSZ EN 81-80:2020 Angol nyelvű! 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Meglévő felvonók. 80. rész: Meglévő 
személy- és személy-teher felvonók biztonsági szintje emelésének követelményei 

 

2004 helyett, de ez 2021. 08. 31-ig még érvényes 
 
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)  
2014 módosítása 
 
MSZ EN 60335-2-24:2010/A1:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-24. rész: Hűtőkészülékek, fagylalt- és 
jégkészítők kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-24:2010/A1:2012, módosítva)  
2011 módosítása 
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MSZ EN IEC 60730-2-9:2019/A1:2020 Angol nyelvű! 
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-9. rész: Hőmérséklet-érzékelő, -szabályozó és -
vezérlő készülékek kiegészítő követelményei (IEC 60730-2-9:2015/A1:2018) 
 

 

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

 

2011 módosítása, de ez 2022. 02. 22-ig még érvényes. 
 
MSZ EN IEC 60730-2-12:2020 Angol nyelvű! 
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-12. rész: Villamos működtetésű ajtózárak 
kiegészítő követelményei (IEC 60730-2-12:2015)  
2006 és 2008 helyett, de ezek 2022. 04. 05-ig még érvényesek 
 
MSZ EN IEC 60730-2-14:2020 Angol nyelvű! 
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-14. rész: Villamos működtetőszervek 
kiegészítő követelményei (IEC 60730-2-14:2017)  
2001 helyett és az MSZ EN 60730-2-14:1997/A11:2005, valamint az MSZ EN 60730-2-
14:1997/A2:2009 helyett, amelyek még 2022. 01. 16-ig érvényesek  
 
 
2020. 02.  
 
MSZ EN 15017:2020 Angol nyelvű! 
Temetkezési szolgáltatások. Követelmények  

2006 helyett 
 
MSZ EN 17226:2020 Angol nyelvű! 
Szépségszalon-szolgáltatások. Szolgáltatásokra vonatkozó követelmények és ajánlások  
 
MSZ EN 16844:2017+A2:2020 Angol nyelvű! 
Esztétikai célú gyógyászati szolgáltatások. Nem sebészeti, gyógyászati kezelések  
2018 helyett 
 
MSZ EN 15341:2020 Angol nyelvű! 
Karbantartás. A karbantartás kulcsfontosságú teljesítménymutatói  
2007 helyett 
 
MSZ EN 14012:2020 Angol nyelvű! 
Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A panaszkezelés alapelvei  

2009 helyett 
 
MSZ EN 13098:2020 Angol nyelvű! 
Munkahelyi levegő. A lebegő mikroorganizmusok és mikrobiális vegyületek mérése. Általános 
követelmények  
2001 helyett 
 
MSZ EN 13071-3:2020 Angol nyelvű! 
Legfeljebb 5000 l űrtartalmú, felül emelhető és alsó ürítésű, helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 3. 
rész: Ajánlott beürítőcsatlakozások  
2008 helyett 
 
MSZ EN 13071-1:2020 Angol nyelvű! 
Legfeljebb 5000 l űrtartalmú, felül emelhető és alsó ürítésű, helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 1. 
rész: Általános követelmények  
2008 helyett 
 
MSZ EN 13071-2:2020 Angol nyelvű! 
Legfeljebb 5000 l űrtartalmú, felül emelhető és alsó ürítésű, helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 2. 
rész: Földbe süllyesztett vagy részben földbe süllyesztett rendszerek kiegészítő követelményei  
2014 helyett 
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MSZ EN 13071-3:2020 Angol nyelvű! 
Legfeljebb 5000 l űrtartalmú, felül emelhető és alsó ürítésű, helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 3. 
rész: Ajánlott beürítőcsatlakozások  
2012 helyett 
 
MSZ EN ISO 22065:2020 Angol nyelvű! 
Munkahelyi levegő. Gázok és gőzök. Szivattyús mintavevőkkel végzett mérési eljárások értékelési 
követelményei (ISO 22065:2019)  
2010 helyett 
 
MSZ CEN/TS 17021:2020 Angol nyelvű! 
Helyhez kötött légszennyező források emissziója. A kén-dioxid tömegkoncentrációjának 
meghatározása műszeres technikákkal  
1993 helyett 
 
MSZ EN 17255-1:2020 Angol nyelvű! 
Helyhez kötött légszennyező források emissziója. Adatgyűjtés és adatkezelési rendszerek. 1. rész: Az 
adatkezelés és a jelentéskészítés követelményei  
 
MSZ EN ISO 19085-7:2020 Angol nyelvű! 
Famegmunkáló gépek. Biztonság. 7. rész: Egyengető, vastagoló, kombinált egyengető/vastagoló 
gyalugépek (ISO 19085-7:2019)  
2013 helyett, valamint a 859, 860, 861 helyett 
 
MSZ EN ISO 9241-210:2020 Angol nyelvű! 
Az ember és a rendszer közötti kölcsönhatás ergonómiája. 210. rész: Interaktív rendszerek 
emberközpontú kialakítása (ISO 9241-210:2019)  
2011 helyett 
 
MSZ EN 15182-1:2020 Angol nyelvű! 
Tűzoltó szivattyúk által szállított tűzoltó anyagokat fecskendező, hordozható készülékek. Kézi tűzoltó 
sugárcsövek. 1. rész: Általános követelmények  
2010 helyett 
 
MSZ EN 15182-2:2020 Angol nyelvű! 
Tűzoltó szivattyúk által szállított tűzoltó anyagokat fecskendező, hordozható készülékek. Kézi tűzoltó 
sugárcsövek. 2. rész: PN 16 típusú kombinált vízsugarú sugárcsövek  
2010 helyett 
 
MSZ EN 13274-2:2020 Angol nyelvű! 
Légzésvédők. Vizsgálati módszerek. 2. rész: Gyakorlati teljesítményvizsgálatok  
2002 helyett 
 
MSZ EN ISO 3743-2:2020 Angol nyelvű! 
Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása hangnyomásméréssel. Műszaki 
módszerek kis méretű, hordozható zajforrásokhoz zengő térben. 2. rész: Különleges zengőszobákban 
alkalmazható módszerek (ISO 3743-2:2018)  
2009 helyett 
 
MSZ EN ISO 20361:2020 Angol nyelvű! 
Folyadékszivattyúk és szivattyús gépcsoportok. Zajvizsgálati előírások. 2. és 3. pontossági osztály 
(ISO 20361:2019)  
2015 helyett 
 
MSZ EN 50413:2020 Angol nyelvű! 
Alapszabvány a villamos, mágneses és elektromágneses terek (0 Hz – 300 GHz) emberi 
expozíciójának mérési és számítási eljárásaira  
2009 és 2014 helyett, de ezek 2022. 09. 23-ig még érvényesek 
 
MSZ EN 50499:2020 Angol nyelvű! 
Eljárás az elektromágneses terek munkavállalói expozíciójának értékelésére  
2009 helyett, de ez 2022. 08. 20-ig még érvényes. 
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MSZ EN ISO 3269:2020 Angol nyelvű! 
Kötőelemek. Átvételi ellenőrzés (ISO 3269:2019)  
2001 helyett 
 
MSZ EN 12807:2020 Angol nyelvű! 
LPG-berendezések és -tartozékok. Szállítható, újratölthető, forrasztott acél gázpalackok 
cseppfolyósított szénhidrogéngázhoz (LPG-hez). Tervezés és szerkezeti kialakítás  
2009 helyett 
 
MSZ EN ISO 14245:2020 Angol nyelvű! 
Gázpalackok. LPG-palack szelepeinek előírásai és vizsgálata. Önelzáró szelepek (ISO 14245:2019)  
2011 helyett 
 
MSZ EN ISO 14456:2016/A1:2020 Angol nyelvű! 
Gázpalackok. Gáztulajdonságok és kapcsolódó osztályozási (FTSC-) kódok. 1. módosítás (ISO 
14456:2015/Amd 1:2019)  
2017 módosítása 
 
MSZ EN ISO 15995:2020 Angol nyelvű! 
Gázpalackok. LPG-palack szelepeinek előírásai és vizsgálata. Kézi működtetésű szelepek (ISO 
15995:2019)  
2011 helyett 
 
MSZ EN 16125:2020 Angol nyelvű! 
LPG-berendezések és -tartozékok. Csővezetékrendszerek és -tartók. Folyadék- és gőznyomásfázisú 
LPG  
2016 helyett 
 
MSZ EN ISO 15614-1:2017/A1:2020 Angol nyelvű! 
Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia 
vizsgálata. 1. rész: Acélok ív- és lánghegesztése, valamint nikkel és ötvözetei ívhegesztése. 1. 
módosítás (ISO 15614-1:2017/Amd 1:2019)  
2017 módosítása 
 
MSZ EN ISO 3821:2020 Angol nyelvű! 
Gázhegesztő eszközök. Hegesztéshez, vágáshoz és rokon eljárásokhoz használt gumitömlők (ISO 
3821:2019)  
2010 helyett 
 
MSZ EN ISO 18592:2020 Angol nyelvű! 
Ellenállás-hegesztés. Hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata. Több ponton hegesztett próbatestek 
fárasztóvizsgálati módszerei (ISO 18592:2019)  
2010 helyett 
 
MSZ EN 378-4:2016+A1:2020 Angol nyelvű! 
Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Biztonsági és környezetvédelmi követelmények. 4. rész: 
Üzemeltetés, karbantartás, javítás és visszanyerés  
2017 helyett 
 
MSZ EN ISO/IEC 80079-20-1:2020 Angol nyelvű! 
Robbanóképes közegek. 20-1. rész: Anyagjellemzők a gázok és gőzök osztályozásához. Vizsgálati 
módszerek és adatok (ISO/IEC 80079-20-1:2017, tartalmazza a 2018. évi 1. helyesbítést)  
2011 helyett, de ez még 2022. 04. 30-ig érvényes. 
 
MSZ EN 17066-1:2020 Angol nyelvű! 
Hőszigetelt közlekedési eszközök hőmérsékletre érzékeny áruk szállítására. Követelmények és 
vizsgálat. 1. rész: Tartályok  
 
MSZ EN 15154-6:2020 Angol nyelvű! 
Vészhelyzeti biztonsági zuhanyok. 6. rész: Nem laboratóriumokban lévő, vízvezetékre szerelt, 
többfúvókás testzuhanyok  
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MSZ EN 1276:2020 Angol nyelvű! 
Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az élelmiszer-, az 
ipari, a háztartási és az intézményi területeken használt kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok 
baktericid hatásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)  
2010 helyett 
 
MSZ EN 1650:2020 Angol nyelvű! 
Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az élelmiszer-, az 
ipari, a háztartási és az intézményi területeken használt kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok 
fungicid vagy élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. 
fázis, 1. lépés)  
2013 helyett 
 
 Angol nyelvű!MSZ EN 17116-3:2020 
Mosodaipari gépek műszaki előírásai. A kapacitás és fogyasztási jellemzők meghatározása és vizsgálata. 
3. rész: Folyamatosan tisztító gépek 

 

 
MSZ EN 17116-4:2020 Angol nyelvű! 
Mosodaipari gépek műszaki előírásai. A kapacitás és fogyasztási jellemzők meghatározása és vizsgálata. 
4. rész: Mosó-szárító gépek 

 

 
MSZ EN 16838:2020 Angol nyelvű! 
Kereskedelmi fagylaltkimérő hűtőszekrények és hűtőpultok. Osztályba sorolás, követelmények, 
teljesítmény és az energiafelhasználás vizsgálata  
 
MSZ EN 16838:2020 Angol nyelvű! 
Kereskedelmi fagylaltkimérő hűtőszekrények és hűtőpultok. Osztályba sorolás, követelmények, 
teljesítmény és az energiafelhasználás vizsgálata  
2017 helyett 
 
MSZ EN 14960-2:2020 Angol nyelvű! 
Felfújható játékszerek. 2. rész: Állandóra telepített, felfújható ugrálószőnyegek kiegészítő biztonsági 
követelményei  
2013 helyett 
 
MSZ EN 16579:2018+AC:2020 Angol nyelvű! 
Játéktéri eszközök. Hordozható és állandóra telepíthető kapuk. Funkcionális, biztonsági 
követelmények és vizsgálati módszerek  
2018 helyett 
 
 


