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Jogszabály- és szabványváltozások: 2020. július 
 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások 
 
A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki: 
 
317/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és 
elektronizálása érdekében szükséges kormányrendelet-módosításokról 
 
Megjelent: MK 157/2020. (07.01.) Hatályos: 2020. 07. 01. 
 
Többek között módosítja a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletet a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 
 
Megjelent: MK 157/2020. (07.01.) Módosítja: 317/2020. (VII. 1.) Korm. r Hatályos: 2020. 07. 01. 21 
órától. 
 

(6) Az üzemeltető a belső védelmi tervben foglaltak megvalósíthatóságát rendszeresen ellenőrzi. 
Ennek érdekében évente folytat le olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek valamely 
részét, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek egészét 
gyakoroltatja. A gyakorlatok tervezése során figyelembe kell venni az évszakokhoz, napszakokhoz 
kapcsolódó üzemeltetési körülményeket, üzemállapotokat. A gyakorlatok időpontját ennek 
megfelelően, a hatósággal egyeztetve kell kijelölni. Az üzemeltető a belső védelmi tervben 
foglaltak gyakoroltatásának időpontjáról a hatóságot a gyakorlat előtt legalább 30 nappal értesíti. Az 
üzemeltető a gyakorlatok tartásával kapcsolatos tapasztalatokat jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet a 
hatóság területi szerve részére a gyakorlat végrehajtását követő 30 napon belül megküld. 

(7) Az üzemeltető a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset vagy a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos üzemzavar bekövetkezése esetén a belső védelmi tervben foglalt intézkedéseket azonnal 
foganatosítja. 

10. A lakosság tájékoztatása és a külső védelmi terv 

21. § (1) A Kat. 33. § (1) bekezdése szerinti katasztrófavédelmi engedély iránti kérelem esetén a 
hatóság az üzemeltető által benyújtott, védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági jelentést és a 
biztonsági jelentés 8. § (5) bekezdése szerinti kivonatát, azok kézhezvételét követő 10 napon belül 
küldi meg a polgármesternek és a hatóság helyi szervének. A polgármester a biztonsági jelentés 
kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül hirdetményt tesz közzé a 10. 
melléklet 6. pontjában felsoroltaknak megfelelően. 

(2) A biztonsági jelentést hirdetményi közzététel útján 21 napig – a nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény 
alapján kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított beruházások esetén 15 napig – hozzáférhetővé kell 
tenni, ezen idő alatt az érintett nyilvánosság azokhoz észrevételeket tehet. 

 
(3) A Kat. 33. § (1) bekezdése alá nem eső engedélykérelem esetében nem kell közmeghallgatást 
tartani, de a polgármester a biztonsági jelentéshez, biztonsági elemzéshez tett észrevételeket a 
hirdetményi közzététel lezárását követő 8 napon belül megküldi a hatóság területi szervének. A 
hatóság az észrevételeket a döntésének meghozatalakor mérlegeli. 

 
12. Az üzemeltetőt érintő jelentési rendszer 
(3) A hatóság az üzemeltetőtől kapott adatszolgáltatás kézhezvételét követően a veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzemben, vagy a küszöbérték alatti üzemben bekövetkezett veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos üzemzavarról – annak egy másolati példánya megküldésével – 
tájékoztatja a veszélyeztetett település polgármesterét. 

 
(5) A hatóság a kézhezvételtől számított 8 napon belül a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben 
vagy a küszöbérték alatti üzemben bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről 
és a következmények csökkentésére tett intézkedésekről tájékoztatja a veszélyeztetett település 
polgármesterét. 

 
(6) A súlyos káresemény elhárítási tervben foglaltakat az üzemeltető valamennyi, az üzem területén 
dolgozó személlyel – beleértve a hosszabb távú együttműködés keretében foglalkoztatott 
alvállalkozókat is – megismerteti, és annak alkalmazására a munkavállalókat évente, dokumentáltan 
felkészíti. 
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17. A terv megvalósíthatóságának ellenőrzése 

40. § (1) Az üzemeltető a súlyos káresemény elhárítási tervben foglaltak megvalósíthatóságát 
rendszeresen ellenőrzi. Ennek érdekében évente folytat le olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt 
szervezetek valamely részét, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt 
szervezetek egészét gyakoroltatja. A gyakorlatok tervezése során figyelembe kell venni az 
évszakokhoz, napszakokhoz kapcsolódó üzemeltetési körülményeket, üzemállapotokat. A gyakorlatok 
időpontját ennek megfelelően, a hatósággal egyeztetve kell kijelölni. 

 
1.8.4. Az elvégzett veszélyazonosítás és kockázatelemzés eredményei alapján az üzemeltető 
kialakítja, felülvizsgálja, és szükség szerint kiegészíti a biztonsági irányítási rendszer normáit: 
kidolgozza, kiegészíti és alkalmazza a biztonságos üzemre vonatkozó technológiai leírásokat, 
utasításokat és más szabályzókat, figyelembe véve a vonatkozó legjobb gyakorlatokkal kapcsolatban 
rendelkezésre álló információkat. A normák kialakításába – az őket érintő területeken és mértékben – 
a végrehajtó személyzetet is bevonja. Részükre a megfelelő feltételeket és felkészítést biztosítja. A 
normarendszerben figyelembe veszi a normálüzemi technológiákat, a leállításokat, az indításokat, a 
berendezések karbantartását és a technológiai veszélyhelyzetek jelzését és kezelését is, külön 
figyelmet fordít az alvállalkozói rendszerben végzett tevékenységekre. A normarendszer részeként az 
üzemeltető a rendszerhiba kockázatának csökkentése céljából, az üzemben lévő, a biztonsági 
jelentésben rögzített veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti eseménysorokhoz rendelhető 
technológiai berendezések, tároló edények elhasználódásával és a korrózióval járó kockázatok 
kezelése és ellenőrzése érdekében kidolgozza ezen technológiai berendezések, tárolóedények 
állapotának nyomon követésére és ellenőrzésére szolgáló stratégiát és módszertant, gondoskodik a 
megfelelő utókövetési intézkedések és az esetlegesen szükséges ellenintézkedések megtételéről. A 
biztonsági irányítási rendszer normáit megismerteti a fenti tevékenységekben érintett személyekkel is. 

 
2.3. A fenti csoportosítás alól az alábbi kivételeket kell figyelembe venni: 

    Az építmény 
jellege Kivételek 

  A. Lakóépület, 
kereskedelmi 
szálláshely, nyaraló 

1. Ha a lakóház háromnál kevesebb lakást foglal magába, vagy ha 
kereskedelmi szálláshely 10 főnél kisebb férőhelyes, a B. kategóriába kell 
sorolni. 

2. Idős vagy fogyatékos személyeknek épült lakóházakat, közösségi 
otthonokat a C. kategóriába kell sorolni. 

3. Ötszintes vagy magasabb házakat a D. kategóriába kell sorolni. 

  B. Munkahely, 
parkoló 

1. Ha 200 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű a parkoló vagy más 
létesítmények tartoznak hozzá, a C. kategóriába kell sorolni. 

2. A 100 főnél több személyt befogadó, vagy 3 szintesnél magasabb 
kereskedelmi vagy ipari épületet, munkahelyet, vagy mozgássérülteknek készült 
ipari vagy kereskedelmi építményeket, munkahelyeket a C. kategóriába kell 
sorolni. 

12. melléklet a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelethez 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar bejelentésének kötelező tartalmi elemei 

8. Eseményben részt vevő veszélyes anyag(ok) megnevezése, tulajdonsága (H-mondatok, 
halmazállapot) és mennyisége: 
 

Új jogszabályok: 
24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideig-
lenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról 
Megjelent: MK 160/2020. (07.03.) Hatályos: 2020. 11. 30. 
 

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed 
a) a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény és ideiglenes szerkezet, valamint 
b) a szórakozási célú sporteszköz tervezésének, gyártásának, kivitelezésének, 

megfelelőségértékelésének, üzemeltetésének, használatának, átalakításának, javításának, 
felújításának és műszaki megvizsgálásának műszaki és biztonságtechnikai követelményeire. 

 



3 
 

3 
 

5. § A szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú 
sporteszköz gyártójának feladata 

a) a felhasznált alapanyagok műszaki jellemzőinek hiteles igazolása, 
b) a szükséges üzemeltetési, használati és karbantartási utasítások összeállítása, 
c) a gyártói kockázatelemzés elvégzése és dokumentálása, valamint 
d) a kockázatértékelésen alapuló használati korlátozások meghatározása. 

 
7. § (1) A szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú 

sporteszköz üzemeltetőjének a feladata biztosítani 
a) az operatív üzem biztonságát, 
b) a használati korlátozások betartását, 
c) a rendszeres ellenőrzések, a folyamatos karbantartás elvégzését és a munkák dokumentálását, 
d) a tervezési, kivitelezési és üzemeltetési dokumentáció megőrzését és tárolását, 
e) a biztonságos használatra alkalmas állapot ellenőrzését, 
f) két független szakértői felülvizsgálat között a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, 

ideiglenes szerkezet, a vasalt út és a görgős sporteszközök létesítménye kivételével a szórakozási 
célú sporteszköz megfelelő állapotát és a szerkezet mindenkori felállításának szakszerűségét, 
 
16. § (1) Az I. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, 
ideiglenes szerkezetet, valamint a vasalt út kivételével a szórakozási célú sporteszközt évenként,  
a II. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, a görgős 
sporteszközök létesítménye kivételével a szórakozási célú sporteszközt kétévenként,  
a III. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes 
szerkezet, valamint a vasalt út kivételével a szórakozási célú sporteszközt háromévenként időszakos 
műszaki vizsgálatnak kell alávetni. 
 

1. melléklet a 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelethez 

A szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint a 
szórakozási célú sporteszközök veszélyességi osztályba sorolása 

1. Az I. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és 
ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök 

1.1. Szórakoztatási célú berendezések és létesítmények, amelyek magassága vagy emelési 
magassága 5 méternél nagyobb vagy működési sebessége 10 m/s (36 km/óra) értéket meghaladja 
vagy gyorsulása 10 m/s2-nél nagyobb: 

1.1.1. felnőttek számára készült körhinta (ideértve a forgóhintát, átfordulós hintát, motoros hajóhintát 
és keringő körhintát), 

1.1.2. hullámvasút, 
1.1.3. óriáskerék, 
1.1.4. bungee-jumping és katapult, 
1.1.5. légpárnás eszközök extrém ugráshoz (BagJump, blob), 
1.1.6. alpesi, nyári bob és elektromos szánkópálya (bobkart), 
1.1.7. 5 m magasságot meghaladó vízicsúszda, 
1.1.8. kalandpark, magaslati kötélpálya, lecsúszópálya, 
1.1.9. egyéb olyan, az 1.1.1–1.1.8. pontban nem nevesített szórakoztatási célú berendezés, 

létesítmény, amely esetében teljesül az, hogy a magassága vagy az emelési magassága 5 méternél 
nagyobb vagy a működési sebessége 10 m/s (36 km/óra) értéket meghaladja vagy a gyorsulása 10 
m/s2-nél nagyobb. 

1.2. Szórakozási célú sporteszközök, amelyeken 5 méternél nagyobb magasságba lehet felmászni, 
felemelkedni, vagy ennél nagyobb magasságban végezhető a mozgás: 

1.2.1. függőleges szélcsatorna, 
1.2.2. szabadesés szimulátor, 
1.2.3. nehéz, nagyon nehéz és extrém nehéz fokozatú vasalt út (via ferrata), 
1.2.4. 4,5 m magasságot meghaladó mesterséges mászófal, ide nem értve a versenysport céljára 

használt vagy sportegyesület keretében végzett edzés céljára igénybe vett mászófalat, 
1.2.5. egyéb olyan, az 1.2.1–1.2.4. pontban nem nevesített szórakozási célú sporteszköz, amely 

esetében teljesül az, hogy 5 méternél nagyobb magasságba lehet felmászni, felemelkedni, vagy ennél 
nagyobb magasságban végezhető a mozgás. 

1.3. Olyan szórakoztatási célú ideiglenes szerkezetek, amelyek rendezvény lebonyolítására 
szolgáló, 20 m2-t meghaladó alapterületű épületek, és felállításuk időtartama meghaladja a 180 napot. 



4 
 

4 
 

2. A II. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezések és létesítmények, 
valamint szórakozási célú sporteszközök 

2.1. Szórakoztatási célú berendezések, amelyek magassága vagy emelési magassága 0,3 méternél 
nagyobb, de 5 méternél kisebb vagy működési sebessége 1,5 m/s és 10 m/s (5,4 km/óra és 36 
km/óra) közé esik, vagy gyorsulása 10 m/s2-nél kisebb: 

2.1.1. hófánk, 
2.1.2. dodzsem, 
2.1.3. gokart, 
2.1.4. szimulátor, 
2.1.5. elvarázsolt kastély, 
2.1.6. vízi ejtőcsónak, 
2.1.7. 1–5 m magasságú vízicsúszda, 
2.1.8. egyéb olyan, a 2.1.1–2.1.7. pontban nem nevesített szórakoztatási célú berendezés és 

létesítmény, amely esetében teljesül az, hogy a magassága vagy az emelési magassága 0,3 méternél 
nagyobb, de 5 méternél kisebb vagy a működési sebessége 1,5 m/s és 10 m/s (5,4 km/óra és 36 
km/óra) közé esik, vagy a gyorsulása 10 m/s2-nél kisebb. 

2.2. Szórakozási célú sporteszközök, amelyeken 1 méternél nagyobb, de 5 méternél kisebb 
magasságba lehet felmászni, felemelkedni, vagy ebben a magasságban végezhető a mozgás: 

2.2.1. gokart és quad jellegű járműpálya, 
2.2.2. wakeboard, 
2.2.3. 4,5 m magasságot el nem érő mesterséges mászófal, boulder fal, ide nem értve a 

versenysport céljára használt vagy sportegyesület keretében végzett edzés céljára igénybe vett 
mászófalat, 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
315/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet egyes közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 157/2020. (07.01.) Hatályos: 2020. 07. 02. 
 
Többek között módosítja az 5/2015. (I. 29.) Korm. rendeletet a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapte-
rületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti 
kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes 
szabályairól, ezt régi újként betettük a Zsebtörvénytárba, mert sokunknak van kereskedelmi 
egysége is. 
 
Megjelent: MK 157/2020. (07.01.) Módosítja: 315/2020. (VII. 1.) K Hatályos: 2020. 07. 02. 

 
2. § (1) Az építésügyi hatóság az Étv. 57/C. § (1) bekezdésében foglalt esetben szakkérdés 

vizsgálata céljából megkeresi a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjét (a továbbiakban: 
Kormányhivatal). 

(2) 
(3) Az Étv. 57/C. § (1) bekezdésében foglalt építésügyi hatósági eljárás megindításához benyújtott 

kérelem szakkérdés vizsgálatához szükséges adattartalmat az 1. melléklet tartalmazza. Az 5000 m2-
nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építménnyel kapcsolatos hatástanulmányt a 2. mellékletben 
foglalt adattartalommal kell csatolni. 

3. A szakkérdés vizsgálatának különös szabályai 

3. § (1) A Kormányhivatal a szakkérdésben tett nyilatkozatot akkor adja meg, ha a kereskedelmi 
építménynek a létesítés helye szerinti településre és annak vonzáskörzetére gyakorolt 

a) környezeti, 
b) infrastrukturális, 
c) településrendezési, valamint 
d) településfejlesztési közvetlen és közvetett hatása összességében kedvező. 

 
(3) Az építésügyi hatóság az eljárás megindulását követő 5 napon belül a kérelem és mellékletei 

megküldésével az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs 
rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül megkeresi a Kormányhivatal vezetőjét a szakkérdés 
elbírálására irányuló nyilatkozat kiadása iránt. 

(4) A Kormányhivatal a szakkérdésben 60 napon belül nyilatkozik, figyelemmel az Étv. 57/C. § (2) 
bekezdésében foglaltakra. 
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(5) Ha a szakkérdés vizsgálata során a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, vagy a 
Bizottságnak a véleménye kialakításához kiegészítő adatok és információk szükségesek, a 
kérelmezőt közvetlenül a Kormányhivatal hívja fel nyilatkozattételre, irat benyújtására vagy a 
kiegészítő adatok és információk megküldésére. A Kormányhivatal a felhívásában tájékoztatást ad az 
ügyfél mulasztásának következményéről. 

(6) A Kormányhivatal a kapcsolatot az ügyféllel az ÉTDR-ren kívül, de elektronikus ügyintézés 
keretében tartja. A Kormányhivatal nyilatkozatát az ÉTDR-be tölti fel, az eljárása során keletkezett 
minden egyéb irattal együtt. 

(7) A Kormányhivatal nyilatkozatának a tényállásra, a bizonyítékokra, a mérlegelés és a döntés 
indokaira, valamint az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölésére is kiterjedő indokolást kell 
tartalmaznia. 

(8) A Kormányhivatal és a Bizottság eljárásával kapcsolatos iratbetekintésre a szakkérdés 
elbírálására irányuló nyilatkozat ÉTDR-be feltöltését megelőzően a Kormányhivatalnál kerülhet sor. 

A szakkérdés vizsgálatához szükséges kérelem adattartalma 

1. A kérelmező 
a) neve, címe; 
b) cégjegyzékszáma, vagy vállalkozói száma; 
c) eddigi beruházásai; 
d) vagy képviselőjének elektronikus elérhetősége. 

 

2. melléklet az 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelethez 

Az 5000 m2 alapterületet meghaladó kereskedelmi építmények kérelméhez kapcsolódó 
hatástanulmány tartalmi elemei 

13. a megnövekedett járműforgalom hatása a lakosságot érintő közlekedési eredetű zajterhelésre; 
14. a kereskedelmi építmény közlekedési kapcsolataira vonatkozó műszaki tervek, a tervezett 

kapcsolatok forgalmi méretezése, közúti biztonsági hatásvizsgálat és közúti biztonsági audit; 
15. a közlekedési hatásvizsgálatnak ki kell térnie a kereskedelmi építmény közlekedési 

kapcsolatainak megvalósításához tartozó értékelemzés bemutatására és részletes költség-haszon 
elemzésre; 

16. a közlekedési hatásvizsgálatnak ki kell terjednie a kereskedelmi építmény működésével 
kapcsolatos közúti forgalomból származó, a közutak műszaki állapotára, a közlekedésre gyakorolt 
hatására, és annak függvényében a közutak felújítására, illetve fejlesztésére; 

17. a közlekedési hatásvizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy hogyan biztosítják a biztonságos 
gyalogos és a kerékpáros megközelíthetőséget, továbbá a környezetkímélő közösségi közlekedési 
eszközzel történő megközelítést; 

18. a közlekedési kapcsolatok által érintett állami és önkormányzati tulajdonú területeken 
megvalósítandó közvilágítás kiépítésére vonatkozó tervek, illetve a közvilágítás üzemeltetésére 
vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat. 

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

25/2020. (VII. 3.) ITM rendelet a piacfelügyelettel összefüggő egyes miniszteri rendeletek 
módosításáról 
 
Megjelent: MK 160/2020. (07.03.) Hatályos: 2020. 07. 16. 
 
Többek között módosítja a 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet, a gyermekjátékok biztonságáról. Ez a 
jogszabály mindenkit érinthet és paragrafusai munkavédelmi előírásokat is tartalmaznak, ezért ezt 
régi-újként betettük a Zsebtörvénytárba. 
 
Megjelent: MK 160/2020. (07.03.) Módosítja: 25/2020. (VII. 3.) ITM r. Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
1. § (1) E rendelet hatálya a 14 év alatti gyermekek részére játék céljára tervezett, gyártott és 
forgalmazott termékek (a továbbiakban: játék) alapvető egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeire terjed ki. 
a) a játék forgalomba hozatalát követően 10 évig elérhetővé teszi a hatóságok számára az EK-
megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt, 
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13. § A gyártónak kötelező a játék forgalomba hozatala előtt a játékkal kapcsolatos vegyi, 
fizikai, mechanikai, elektromos, gyúlékonysági, higiénikus és radioaktivitási veszélyekről 
elemzést készíteni, valamint felmérni az ezeknek való potenciális kitettség mértékét. 

 
2. melléklet a 38/2011. (X. 5.) NGM rendelethez 

KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK 
I. Fizikai és mechanikai tulajdonságok 

II. Gyúlékonyság 
III. Kémiai tulajdonságok 

IV. Elektromos tulajdonságok 
V. Higiénia 

VI. Radioaktivitás 
 

3. melléklet a 38/2011. (X. 5.) NGM rendelethez 
EK–MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

4. melléklet a 38/2011. (X. 5.) NGM rendelethez 
MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

5. melléklet a 38/2011. (X. 5.) NGM rendelethez 
FIGYELMEZTETÉSEK 

 
5. Korcsolyák, görkorcsolyák, egysoros görkorcsolyák, gördeszkák, rollerek és gyermekek 

számára készült játékbiciklik. 
5.1. Amennyiben ezek a játékok játékként kerülnek kereskedelmi forgalomba, a következő 
figyelmeztetéssel kell ellátni őket: „Védőfelszereléssel használandó! Közúti forgalomban 

nem szabad használni.” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Változások 
 
317/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és 
elektronizálása érdekében szükséges kormányrendelet-módosításokról 
 
Megjelent: MK 157/2020. (07.01.) Hatályos: 2020. 07. 01. 
 
 
Többek között módosítja a 1/1975. (II. 5.) KPM—BM együttes rendeletet a közúti közlekedés 
szabályairól 
 
Megjelent: MK 157/2020. (07.01.) Módosítja: 317/2020. (VII. 1.) Korm. r Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
4. § (1) Járművet az vezethet, aki 
a) a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes vezetői engedéllyel vagy az engedély-
nyilvántartásba bejegyzett érvényes vezetési jogosultsággal rendelkezik, 
b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá 
c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs 
szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. 
(2) A jármű vezetését az üzembentartó nem engedheti meg, illetőleg a vezető nem engedheti át 
olyan személynek, aki az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel meg. 
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott engedélyt, ha azt külföldi hatóság állította ki, a 
vezetőnek vezetés közben magánál kell tartania. 
 

 
Többek között módosítja a 167/2010. (V. 11.) Korm. rendeletet az országos nukleárisbaleset-
elhárítási rendszerről 

 
Megjelent: MK 157/2020. (07.01.) Módosítja: 317/2020. (VII. 1.) Korm. r Hatályos: 2020. 07. 01. 21 
órától. 
 
 
(4) Az üzemeltetési engedéllyel rendelkező atomerőmű engedélyesének a 14. § c) pontjában 
meghatározott kötelezés alapján a lakosság riasztását és tájékoztatását biztosító rendszer 
működőképességének fenntartása érdekében annak időszakos felújításához, karbantartásához 
pénzügyi hozzájárulást kell biztosítania. 
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Többek között módosítja a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletet a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 
 
Megjelent: MK 157/2020. (07.01.) Módosítja: 317/2020. (VII. 1.) Korm. r Hatályos: 2020. 07. 01. 21 
órától. 
 
Lásd a kiemeltekben. 
 
Többek között módosítja a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletet a közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 
 
Megjelent: MK 157/2020. (07.01.) Módosítja: 317/2020. (VII. 1.) Korm. r Hatályos: 2020. 07. 01. 21 
órától. 
 

 2020-07-01 

 
1/C. § A Központi Okmányiroda 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 elektronikus úton indított, az ügyfél személyes megjelenése nélkül intézhető, az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti 
automatikus döntéshozatali eljárásban lefolytatandó közlekedési igazgatási ügyekkel, 

2020-09-01 

 
(3) Szünetel a vezetésre való jogosultság: 
a) a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság jogerős vagy végleges megállapításának napjától az 
alkalmasság igazolásának a közlekedési igazgatási hatóság előtti bemutatás időpontjáig, ha a 
járművezető vagy járművezető jelölt a járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból 
alkalmatlan, 
d) az alkalmas minősítésű igazolás közlekedés igazgatási hatóság előtti bemutatásáig 
da) az alkalmatlanság megállapításának a napjától, ha a járművezetőt vagy a járművezető 
jelöltet egészségi, pályaalkalmassági szempontból járművezetésre alkalmatlannak minősítették, 
db) az eljáró hatóság értesítése alapján az elmulasztott határnaptól, ha a soron kívül elrendelt 
vagy kezdeményezett egészségi, vagy rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton a járművezető 
vagy járművezető jelölt önhibájából nem jelent meg, 
 
41. § (1) Az eljáró hatóság soron kívüli orvosi vizsgálatot kezdeményez, ha 
a) a járművezető vagy járművezető jelölt a közúti közlekedés szabályainak megszegésével 
halállal, tömegszerencsétlenséggel járó balesetet okozott, 
b) a közlekedési bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésével gyanúsítható járművezető 
vagy járművezető jelölt a járművezetést hátrányosan befolyásoló egészségi állapotára vagy 
gyógyszer hatására hivatkozik, 
c) az eljárás során a járművezető vagy járművezető jelölt betegségére, testi vagy szellemi, vagy 
érzékszervi fogyatékosságára vonatkozóan olyan tény merül fel, amely őt a járművezetésre 
egészségi szempontból alkalmatlanná teheti, 
d) a járművezetőt vagy a járművezető jelöltet a bíróság cselekvőképességet részlegesen 
korlátozó gondnokság alá helyezte. 
(2) Az eljáró hatóság a járművezető vagy járművezető jelölt rendkívüli pályaalkalmassági 
vizsgálatát kezdeményezi, 
a) ha a járművezető vagy járművezető jelölt az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
balesetet okozott, vagy 
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2021-03-01 

22. A jármű forgalomból történő kivonása 

100. § (1) A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonását, meghosszabbítását és forgalomba 
történő visszahelyezését kizárólag a Kknyt. 2. § 9. pontja szerinti üzemben tartó kérheti. 
A közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű 
ideiglenes forgalomból történő kivonásáról, meghosszabbításáról és forgalomba történő 
visszahelyezéséről. 
(1a) Az (1) bekezdés szerinti bejegyzés során a közlekedési igazgatási hatóság az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén az 
automatikus döntéshozatali eljárás szabályai szerint jár el. 
(2) A jármű közúti forgalomból történő ideiglenes kivonása esetén a közlekedési igazgatási 
hatóság a kérelemben meghatározott időtartamra, de legfeljebb hat hónapra bejegyzi a kivonás 
időtartamát a járműnyilvántartásba. A kivonás időtartama újabb kérelemre, a kérelem 
benyújtásától vagy a kérelemben megjelölt időponttól számított legfeljebb 6 hónapra, ismételten 
meghosszabbítható. A forgalomból kivonás kezdő időpontjaként a kérelem benyújtásánál 
korábbi időpont nem vehető nyilvántartásba. 
(3)320 
(4)321 
(5) A forgalomból – kérelemre vagy hivatalból – ideiglenesen kivont járművel a kivonás 
időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni. 
(6) A Kknyt. 2. § 9. pontja szerinti üzemben tartó a (2) bekezdés szerinti határidő lejárta előtt 
kérelmezheti a jármű forgalomba történő visszahelyezését. Ebben az esetben a közlekedési 
igazgatási hatóság a járművet a járműnyilvántartásba tett bejegyzéssel visszahelyezi a 
forgalomba. A jármű a forgalomba történő visszahelyezés nyilvántartásba való bejegyzésének 
napjától vehet részt a közúti forgalomban, feltéve hogy a forgalomban tartásához szükséges, 
jogszabályban előírt feltételek fennállnak. 
(7)323 

2021-05-23 
 

(3b) Legalább két éve érvényes „B” kategóriájú vezetői engedéllyel – amely nem kezdő vezetői 
engedély – a 2. mellékletben a „B” kategória meghatározásától eltérően, belföldön a 3500 kg-ot 
meghaladó, de 4250 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű, pótkocsi 
nélküli, alternatív üzemanyaggal működő jármű is vezethető, feltéve, hogy 
a) a 3500 kg feletti tömeg a meghajtó rendszernek az ugyanolyan méretű, külső gyújtású vagy 
kompressziós gyújtású hagyományos belső égésű motorral ellátott jármű meghajtórendszeréhez 
viszonyított többlettömegének eredménye, valamint 
b) a teherbíró kapacitás ugyanezen nem alternatív üzemanyagú járműhöz viszonyítva nem 
nagyobb. 
………………………………………………………………………………………………………… 

319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. 
(II. 7.) Korm. rendelet módosításáról  
 
Megjelent: MK 157/2020. (07.01.) Hatályos: 2020. 07. 01. 21 órától 

 
2020. 07. 01 
 

2. § (1) A szakképző intézmény annak, aki a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult, 
ingyenesen biztosítja 

a) a szakmai oktatáshoz, illetve a szakmai képzéshez közvetlenül kapcsolódó foglalkozást, 
b) a képzési és kimeneti követelményekhez, illetve a programkövetelményhez kapcsolódó 
tananyag megismerését és feldolgozását, 
c) a mindennapos testnevelést, 
d) az osztályozó vizsgát, a különbözeti vizsgát, valamint az ezekhez kapcsolódó javító- és 
pótlóvizsgát (a továbbiakban együtt: tanulmányok alatti vizsga) és 
e) - az e rendeletben meghatározott kivétellel – ugyanazon évfolyam megismétlését. 

 
(3) A szakképző intézmény ingyenesen biztosítja a tanuló, illetve – a 4. § (2a) bekezdésében 
meghatározott eltéréssel – a képzésben részt vevő személy számára a szakmai oktatás, illetve a 
szakmai képzés során a képzésben részt vevő személy által felhasznált szakmai anyagokat. 
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4. § (1) A térítési díjat és a tandíjat az igazgató, a szakképzési centrum részeként működő szakképző 
intézmény esetében a kancellár a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony létrejötte előtt 
állapítja meg, és hozza a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tudomására. A szakképző 
intézmény nem szedhet térítési díjat és tandíjat a szakirányú oktatás szakképzési munkaszerződés 
keretében folyó része után. 
(2) A szakképző intézmény térítési díj ellenében biztosítja 

a) a 2. és 3. §-ban meg nem határozott egyéb foglalkozásokat, 
b) a felnőttképzési jogviszonyban a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam 
megismétlését  

(2a) A szakképző intézmény – az olyan képzésben részt vevő személy kivételével, aki 
közfoglalkoztatási jogviszonyban áll vagy foglalkoztatást elősegítő képzésben vesz részt – dönthet 
úgy, hogy térítési díj ellenében biztosítja a képzésben részt vevő személy számára a szakmai oktatás, 
illetve a szakmai képzés során a képzésben részt vevő személy által felhasznált szakmai anyagokat. 
A térítési díj összegét a szakképző intézmény a képzésben részt vevő személy számára visszafizeti, 
ha a képzésben részt vevő személy szakmát vagy szakképesítést szerez, illetve annak megszerzése 
a képzésben részt vevő személy számára fel nem róható okból nem lehetséges. 
 
13. § (1) A programtantervet a képzési és kimeneti követelmények alapján – a Kormány adott 
ágazatért felelős tagjának egyetértésével – a szakképzésért felelős miniszter dolgozza ki, és az Szkt. 
11. § (2)–(4) bekezdése szerint teszi közzé. 
(2) A szakma azonosítására szolgáló alapadatokon kívül a programtanterv tartalmazza 

a) a tananyagegységeket, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt 
időkeretet, 
b) az egyes tananyagegységek 
ba) évfolyamonkénti ajánlott megoszlását, 
bb) oktatójának képesítési követelményeit és 
bc) alkalmazott képzési módszereit, 

 
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően – az ágazatért felelős miniszter kezdeményezésére – a 
szakképzésért felelős miniszter a programkövetelményt indokolt esetben akkor is nyilvántartásba 
veheti, ha a szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményében 
meghatározott szakmai kompetenciák vonatkozásában harminc százaléknál nagyobb azonosságot 
vagy hasonlóságot mutatnak. 
 
(6) A nem elektronikus iratként előállított nyomtatványt körbélyegzővel kell hitelesíteni. Csak olyan 
körbélyegző használható, amely külső ívén a szakképző intézmény megnevezését és székhelyét, 
közepén állami szakképző intézmény esetén Magyarország címerét tartalmazza. 
(2) A szakképző intézmény hivatalos neve a szakképző intézmény azonosítására és más jogi 
személytől való megkülönböztetésére alkalmas, jogszabály szerinti olyan megnevezésből álló egyedi 
elnevezésből és az ellátott alapfeladatot tükröző megjelölésből álló név, amely kifejezi azt a 
tevékenységet, amelyre az adott szakképző intézményt létrehozták. Az ellátott alapfeladatot a 
hivatalos névben több szakképzési alapfeladat ellátása, illetve többcélú szakképző intézmény esetén 
a legjellemzőbb szakképzési alapfeladatra, illetve köznevelési alapfeladatra utalással lehet megjelölni. 
63. § (1) A szakképzési centrum és a költségvetési szervként működő szakképző intézmény a 
törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával kéri OM azonosítójának megállapítását. 
A szakképzési centrumnak és a költségvetési szervként működő szakképző intézménynek a 
szakképzési államigazgatási szerv által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges 
adatait a kincstár továbbítja a szakképzési államigazgatási szervnek. A szakképzési államigazgatási 
szerv a szakképzési centrum, illetve a költségvetési szervként működő szakképző intézmény 
nyilvántartásba vételét és OM azonosítójának megállapítását követően a szakképzési centrum és a 
költségvetési szervként működő szakképző intézmény OM azonosítóját a kincstár útján közli. 
(2) A nem költségvetési szervként működő szakképző intézmény OM azonosítóját a szakképzési 
államigazgatási szerv a nem költségvetési szervként működő szakképző intézmény nyilvántartásba 
vétele keretében állapítja meg. 
70. § A szakképző intézmény átalakításáról módosító okiratban kell rendelkezni. A 69. §-t az általános 
jogutódlással történő megszűnés esetén a módosító okiratra is alkalmazni kell azzal, hogy megszűnés 
alatt az átalakítást kell érteni. 
256. § (1) A tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett. 
(2) Az érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben, ha a képzésben 
részt vevő személy sikertelen ágazati alapvizsgát tett, a javítóvizsgát a tanév második félévében teheti 
le. A javítóvizsgán is sikertelen ágazati alapvizsgát tett képzésben részt vevő személy a tanév végén 
nem minősíthető, és a tanulmányait az ágazati alapoktatás megismétlésével folytatja. 
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(3) Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek kell tekinteni 
annak a tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek, aki korábbi tanulmányai, előzetesen 
megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha 
beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit. Ebben az 
esetben a szakmai vizsga eredményét – az ágazati alapvizsga eredményének figyelmen kívül 
hagyásával – a szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek egymáshoz viszonyított súlyozásának 
megfelelően kell megállapítani. 
 

2021-01-01 
 

174. § (1) Az ösztöndíj, az egyszeri pályakezdési juttatás és a támogatás tanuló részére történő 
folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a foglalkoztatási programokkal 
kapcsolatos elkülönített állami pénzalap képzési alaprésze terhére gondoskodik. 
 

95. Az Szkt. 93. § (5) bekezdéséhez 

288. § A szakmai vizsga díja vizsgázónként legfeljebb huszonháromezer forintnak az adott szakma 
ágazatához kapcsolódóan a 332/A. §-ban, illetve a 4/A. mellékletben meghatározott súlyszorzóval 
számított összege. 

 
304. § A szakképzési államigazgatási szerv 
1. a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap képzési alaprésze 
tekintetében jogszabályban meghatározottak szerint ellátja a kezelő szerv feladatait, 

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE 

XLI. FEJEZET 

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

109/A. Az Szkt. 107. § (2) bekezdéséhez 

332/A. § (1) A szakirányú oktatás arányosított önköltségének adott évfolyamra meghatározott 
összege a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 
önköltségének a szakmánként alkalmazandó súlyszorzó szorzataként számított mértéke. A 
szakmánként alkalmazandó súlyszorzót a (2) bekezdés szerinti szakmaszorzó és a (3) bekezdés 
szerinti évfolyami szorzó szorzataként kell meghatározni. 
(2) A szakmaszorzó 
1. a bányászat és kohászat ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42, 
2. az egészségügyi technika ágazatba tartozó szakmák esetében 2,85, 
3. az egészségügy ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20, 
4. az elektronika és elektrotechnika ágazatba tartozó szakmák esetében 
a) 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5, 
b) 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4, 
5. az élelmiszeripar ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20, 
6. az építőipar ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42, 
7. az épületgépészet ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42, 
8. a fa- és bútoripar ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42, 
9. a gazdálkodás és menedzsment ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20, 
10. a gépészet ágazatba tartozó szakmák esetében 
a) 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5, 
b) 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4, 
11. a honvédelem ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20, 
12. az informatika és távközlés ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20, 
13. a kereskedelem ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20, 
14. a környezetvédelem és vízügy ágazatba tartozó szakmák esetében 
a) 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5, 
b) 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4, 
15. a közlekedés és szállítmányozás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20, 
16. a kreatív ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42, 
17. a mezőgazdaság és erdészet ágazatba tartozó szakmák esetében 
a) 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5, 
b) 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4, 
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18. a rendészet és közszolgálat ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20, 
19. a specializált gép- és járműgyártás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,85, 
20. a sport ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20, 
21. a szépészet ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42, 
22. a szociális ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20, 
23. a turizmus-vendéglátás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20, 
24. a vegyipar ágazatba tartozó szakmák esetében 
a) 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5, 
b) 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4. 
(3) Az évfolyami szorzó, ha a szakirányú oktatás képzési ideje 
a) legfeljebb 1 év, 1,00, 
b) legfeljebb 2 év 
ba) az első évfolyamon 1,20, 
bb) a második évfolyamon 0,80, 
c) legfeljebb 3 év 
ca) az első évfolyamon 1,20, 
cb) a második évfolyamon 1,00, 
cc) a harmadik évfolyamon 0,80. 
332/B. § A 2020. január 1-jét megelőzően érvényes Országos Képzési Jegyzékben meghatározott 
szakképesítések kifutó rendszerben alkalmazandó súlyszorzóját a 4/A. melléklet szerint kell 
figyelembe venni. 
332/C. § A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti duális képzés esetén az alapnormatíva 
alkalmazandó súlyszorzója 
a) a szociális munka alapképzési szakon és a gazdaságtudományok képzési területen 3,60, 
b) a műszaki, informatika, az agrár- és a természettudomány képzési területen 4,81. 

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

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

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

334. § (1) Az állami adóhatóság a szakképzési hozzájárulást naponta átutalja a foglalkoztatási 
programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap pénzforgalmának lebonyolítására szolgáló 
fizetési számlára. 
(2) Az állami adóhatóság 

a) a szakképzési hozzájárulásra kötelezett szakképzési hozzájárulási alapjáról és mértékéről, 
b) a csökkentő tételekről – csökkentő tételenként, létszám és összeg adatok tekintetében –, 
c) a visszaigényelt összegekről, 
d) a szakképzési munkaszerződéses tanulók, illetve képzésben részt vevő személyek létszámáról 
és az utánuk megfizetett szociális hozzájárulási adóról és 
e) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy által fizetendő nyugdíjbiztosítási és 
egészségbiztosítási járulékról 
a bevallási időszakot követően a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami 
pénzalap képzési alaprészének kezelő szervével kötött megállapodása alapján adatot szolgáltat. 

 
336. § (1) A foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap képzési 
alaprészéből – erre irányuló támogatási kérelem alapján – támogatás nyújtható 
 
337. § (1) A foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap képzési 
alaprészéből – erre irányuló támogatási kérelem alapján – a szakképzési hozzájárulásra kötelezett 
részére támogatás nyújtható a saját munkavállaló részére szervezett, 
 
338. § (1) A foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap képzési 
alaprészéből nem nyújtható költségvetési támogatás annak, 

a) aki az ugyanazon támogatótól korábban kapott költségvetési támogatásra vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének nem tett eleget, 
b) akinek a támogatási kérelem benyújtásakor 
ba) a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap képzési alaprész javára 
elszámolandó lejárt esedékességű és nem teljesített kötelezettsége áll fenn, vagy 



12 
 

12 
 

bb) esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati 
adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. 
(2)A foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap képzési alaprésze terhére 
a 335. § 1. pont b) és c) alpontja, 2. pont b)–d) és f) alpontja, valamint 2. és 3. pontja alapján nyújtott 
költségvetési támogatás kedvezményezettjének a költségvetési támogatás felhasználásával 
összefüggésben felmerülő működtetési költségei finanszírozására a költségvetési támogatás 
legfeljebb öt százaléka használható fel. 

339. § (1) A foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap képzési alaprésze 
terhére nyújtott költségvetési támogatásra az Ávr. VI. Fejezetét az e §-ban meghatározott eltérésekkel 
kell alkalmazni. 
340. § (1) A foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap képzési 
alaprészének felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátását a Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal kezelő szervként végzi, ennek keretében ellátja az Áht. 6/B. § (3) 
bekezdésében a kezelő szervnek meghatározott feladatokat. 

(2) A kezelő szervi feladatok ellátásának előirányzati fedezetét a Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal költségvetésében kell megtervezni és elszámolni. 
(3) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a kezelő szervi feladatok ellátására lebonyolító 
szervet vehet igénybe. A lebonyolító szerv ezzel összefüggő feladatainak ellátására a foglalkoztatási 
programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap képzési alaprésze költségvetési kiadási 
előirányzatának legfeljebb a fejezetet irányító szerv által meghatározott része használható fel. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
320/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 
27.) Korm. rendelet módosításáról 

 
Megjelent: MK 157/2020. (07.01.) Hatályos: 2020. 07. 01. 21 órától. 

 
16. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 17. § 

(3) bekezdésében meghatározott beruházások előkészítése tekintetében a 2. § (3) bekezdését nem 
kell alkalmazni. 

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó beruházások tekintetében az előkészítésért felelős személy 
és a Beruházási Ügynökség köteles együttműködni. Ennek keretében az előkészítésért felelős 
személy az előkészítést elrendelő kormánydöntést követően negyedévente tájékoztató jelentést készít 
a Beruházási Ügynökség számára az előkészítés helyzetéről, továbbá tájékoztatás céljából megküldi 
a Beruházási Ügynökség részére a tervezési programot és a végleges építési engedélyt. 

(3) Az együttműködés keretében a Beruházási Ügynökség a kivitelezés során negyedévente 
tájékoztató jelentést készít az előkészítésért felelős személy részére, illetve külön is tájékoztatja, ha a 
teljesítési határidőt befolyásoló körülmény merül fel. A Beruházási Ügynökség továbbá a 
döntéshozatal előtt kikéri az előkészítésért felelős személy indokolt véleményét a műszaki tartalom 
változására, illetve a szerződés módosítására vonatkozó döntés meghozatalát megelőzően. 

 
19. § E rendeletnek az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 320/2020. (VII. 1.) Korm. rendelettel megállapított 16. §-át nem kell alkalmazni 
azon beruházások esetében, amelyek előkészítésének megkezdéséről a Kormány 2020. február 27. 
napját megelőzően határozott. 

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

 
315/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet egyes közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 157/2020. (07.01.) Hatályos: 2020. 07. 02. 
 
Többek között módosítja a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátá-
sairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 157/2020. (07.01.) Módosítja: 315/2020. (VII. 1.) K Hatályos: 2020. 07. 02. 
 
2020-07-02 
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p) keresőtevékenység: a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fede-
zetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-ában meghatározott biztosítási jog-
viszonyban, valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett személyes tevékenység. 
(8) A 38/A. § (1) és (3) bekezdésében, a 40. § (2) bekezdésében, a 49. § (2) bekezdésében, a 49/A. 
§-ában, valamint az Ebtv. 72. § (2) bekezdésében, 77. § (3) bekezdésében, 81. § (1) és (2) bekezdé-
sében foglalt esetekben a kormányhivatalok, mint kifizetőhelyek, valamint a Tbj. 2. melléklet 6–8. 
pontja szerinti szervek kifizetőhelyei tekintetében a Központ jár el. 
 
(13) A kormányhivatalnak az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, az üzemi balesettel és a bal-
eseti táppénzzel kapcsolatos hatósági ügyeiben a Központ jár el felügyeleti szervként, és e közigazga-
tási hatósági ügyekkel összefüggésben gyakorolja a központi államigazgatási szervekről, valamint a 
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 
2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) be-kezdés g) 
pontjában meghatározott hatásköröket. 

(9) A Tbj. 22. §-a (1) bekezdésének i) és m) pontja alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult kül-
földi tekintetében a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény vagy a felsőoktatási intézmény, a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar hatóság által ideiglenes hatállyal elhelyezett, otthont 
nyújtó ellátás keretében átmeneti és tartós nevelésbe vett külföldi kiskorú személy tekintetében pedig 
az elhelyezésében eljáró intézmény a külföldi részére történő TAJ igénylés során a (8) bekezdés sze-
rinti foglalkoztatónak minősül. 
 

(12) Az (1) és (8) bekezdésében foglalt azon személyek – ide nem értve a Tbj. 6. §-a szerint biztosított 
személyeket –, akik a TAJ igénylés előtt EGT tagállamban, Svájcban, illetve nemzetközi egyezmény 
hatálya alá tartozó államban rendelkeztek biztosítási jogviszonnyal, kötelesek a TAJ igénylést közvet-
lenül megelőző biztosítás helye szerinti tagállam biztosítója által kiadott, a szociális biztonsági rend-
szerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatványt 
vagy hatósági igazolást csatolni a biztosítási időszakról. Ha az igazolás becsatolására nem kerül sor, 
a TAJ nem állítható ki addig, amíg azt a magyar egészségbiztosítási szerv az igénylő által megadott 
másik tagállami illetékes hatóságtól be nem szerzi. 

(4) Ha a jogosultsági ellenőrzésnek alávetett személynek az ellenőrzés eredménye alapján a NEAK 
nyilvántartása szerint érvényes a TAJ-a, azonban rendezetlen a jogviszonya, illetve a Tbj. 46. § (2) 
bekezdése alapján érvénytelen a TAJ-a, akkor az ellenőrzést végző szolgáltató a NEAK honlapjáról 
letölthető értesítést átadja az érintett személynek. 
(8) Az ellenőrzés eredménye nem érinti 

a) az egészségügyi szolgáltatás biztosításának kötelezettségét az érvényes TAJ-jal rendelkező sze-
mélyek esetében, valamint 

b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § i) pontja szerinti sürgős szükség esetén nyúj-
tott ellátás és mentés biztosításának kötelezettségét a Tbj. 46. § (2) bekezdése alapján érvénytelen 
TAJ-jal rendelkező személyek esetében. 
Vhr. 26. § Ha a csecsemőgondozási díjat, az örökbefogadói díjat, illetve az Ebtv. 42/A. § (1) be-
kezdése és 42/G. § (1) bekezdése alapján a gyermekgondozási díjat a Tbj. 6. § (1) bekezdés c) pont-
jában meghatározott biztosított részére állapítják meg, az ellátás összegét a jogosultság kezdő napján 
érvényes minimálbér alapján kell kiszámítani, azonban az ellátás naptári napi alapja nem haladhatja 
meg az álláskeresési támogatás alapját képező összeg harmincad részét. 

Vhr. 31. § (1) A pénzbeli ellátás, valamint a baleseti táppénz összegének megállapításakor a jövede-
lemadó előleg megállapításához bevallott társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelmet arra 
a hónapra, illetve időszakra kell figyelembe venni, amely hónapra, illetve időszakra a bevallás készült. 
(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően a Tbj. 6. § (1) bekezdés f) pontja szerinti biztosított pénzbeli el-látás, 
valamint baleseti táppénz iránti kérelmének elbírálása során a pénzbeli egészségbiztosítási járulék-
alapot képező jövedelmet arra az időszakra kell figyelembe venni, amely időszakra tekintettel az kifi-
zetésre került. 

(2) A naptári napi alap megállapításánál a számítási időszakra bevallott társadalombiztosítási járulék-
alapot képező jövedelmet el kell osztani a számítási időszak naptári napjainak a számával. 
Vhr. 31/A. § Az Ebtv. 50. § (1) bekezdése szerinti méltányossági jogkörben kizárólag a Tbj. 6. §-a 
szerint biztosítottnak minősülő személy részére engedélyezhető pénzbeli ellátás. 

Vhr. 32. § (1) A Tbj. 21. §-a szerinti baleseti egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szempont-
jából üzemi balesetnek számít: 
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(2) Az (1) bekezdés d) pontja alkalmazásában közcélú munka a Tbj. 21. § d) pontjában foglaltakon túl 
az állami szerv vagy önkormányzat, illetőleg a munkáltató által kezdeményezett, irányított vagy jóvá-
hagyott társadalmi munka. 
Vhr. 38/A. § (1) A társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató a kifizetett pénzbeli ellá-
tásokról, baleseti táppénzről, továbbá a kifizetőhelyet megillető egyszázalékos mértékű költségtérítés 
összegéről havonta – az erre rendszeresített nyomtatványon – elszámolást nyújt be a foglalkoztató 
székhelye szerinti kormányhivatalhoz. Az elszámolást a kormányhivatal, mint kifizető-hely, valamint a 
Tbj. 2. melléklet 6–8. pontja szerinti szervek kifizetőhelyei a Központhoz nyújtja be. Az elszámoláson 
kell feltüntetni a táppénz-hozzájárulás összegét is. A kormányhivatal és a Központ az elszámolást – a 
beérkezésétől számított nyolc napon belül – felülvizsgálja, és az elszámolt táppénz-hozzájárulással 
csökkentett összegre vonatkozóan intézkedik az átutalásról. 
(2) A tájékoztatóban foglaltak betartását a kormányhivatal, illetve a kormányhivatalok, mint kifizetőhe-
lyek és a Tbj. 2. melléklet 6–8. pontja szerinti szervek kifizetőhelyei tekintetében a Központ ellenőrzi. 

Vhr. 44. § (1) A Tbj. 6. § (1) bekezdés d), e), f), h) és i) pontjában, (2) bekezdésében, valamint 87. § 
(1) bekezdésében meghatározott személy által elszenvedett balesetet – bejelentése alapján – a bale-
setet szenvedett személy lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal kivizsgálja, és felveszi az üzemi 
baleseti jegyzőkönyvet. Szükség esetén a munkavégzés helye szerinti kormányhivatal a vizsgálatban 
közreműködik. 
 2021-01-01 
(1a) A beutalót az EESZT útján kell kiállítani, ha a beutalás 
a) a 2. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja – ide nem értve a fogorvos által kezdeményezett szakkonzíli-
umot –, 
b) a 3. § (4) bekezdés b) pontja vagy 
c) a 3. § (5)–(7) bekezdése alapján történik. 
(1b) Az (1a) bekezdés nem alkalmazható, ha a beutalás időpontjában az EESZT nem elérhető. 
(2) Az EESZT útján kiállított beutaló esetében a beutaló orvos a beteg kérésére papíralapú igazolást 
állít ki a beutalóról. Az igazolás az elektronikus beutaló adattartalmát és az elektronikus beutaló 
EESZT azonosítóját tartalmazza vonalkódos és szövegesen olvasható formában. 
(3) Az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a beutalót az EESZT útján tekinti meg és ellenőrzi, 
valamint az EESZT útján rögzíti az ellátás megtörténtét. Ha az adatok rögzítése bármely okból sikerte-
len, az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az ellátást követő 24 órán belül köteles az adatokat 
rögzíteni. 
(3a) Az EESZT útján kiállított beutaló esetén, ha az EESZT üzemszünet vagy üzemzavar miatt nem 
elérhető, az ellátás a (2) bekezdés szerinti papíralapú igazolás alapján is nyújtható. Ilyen esetben az 
adatok rögzítésére vonatkozó kötelezettséget az üzemszünet esetén annak végét, üzemzavar esetén 
annak tényleges megszűnését követő négy napon belül kell teljesíteni. 

(20) A 4/A. § (2) bekezdésétől eltérően 2021. december 31-ig minden, az EESZT útján kiállított beuta-
ló esetében kötelező papíralapú igazolást készíteni, és azt a beteg részére átadni. 
 
Többek között módosítja a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
 
Megjelent: MK 157/2020. (07.01.) Módosítja: 315/2020. (VII. 1.) K Hatályos: 2020. 07. 02. 
 

2020-07-02 

 
 10. § (1) Az elektronikus mappában lévő kérelem automatikusan ÉTDR-azonosítót kap, amely 

alkalmas a beérkezett irat és mellékletei azonosítására, valamint tartalmazza az ügy azonosítóját, 
amely biztosítja az ügyhöz később csatolt dokumentumok azonosíthatóságát. Az ÉTDR az azonosí-
tókról a kérelem és mellékletei feltöltésekor automatikusan értesítést küld a kérelmezőnek, építtetőnek 

 (3) Az eljáró hatóság – a 11. § (2) bekezdés kivételével – az ÉTDR-ben kiállított dokumentummal az 
ügyfél által megjelölt kapcsolattartási forma alkalmazásával értesíti az eljárás megindulásáról az épít-
tetőt és a már ismert ügyfelet. 

(7) Ha az építésügyi hatóság a (6) és (6a) bekezdés szerinti határidőben a használatbavételt nem 
tiltja meg, a használatbavételt hallgatással tudomásul veszi, és az építmény az eljárás megindulásától 
számított 15 nap elteltével használatba vehető. 

(7a) A használatbavétel (7) bekezdés szerinti tudomásulvételét a (6) és (6a) bekezdés szerinti 
határidőben meghozott érdemi döntésnek kell tekinteni. 
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(4) Az építésügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti kérelemben az eljárás megindulásától számított 
nyolc napon belül az előírt feltételek fennállása esetén 

a) az elutasításról határozatban dönt, vagy 
b) a szabálytalanságot – bírság kiszabásának mellőzésével – hallgatással tudomásul veszi. 
(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti tudomásulvételt a (4) bekezdés szerinti határidőben meghozott 

érdemi döntésnek kell tekinteni. 
 
2020-07-24 

1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez 

Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek 
32. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése. 
33. A lakó rendeltetést bemutató épület építése, amely a nemzetközi innovációs házépítő verseny 

keretében vagy kutatási, kiállítási célból valósul meg. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
334/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 159/2020. (07.02.) Hatályos: 2020. 07. 03. 

 

2020-07-03 

 
42. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 334/2020. (VII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr34.) megállapított 2. 
mellékletben foglalt táblázat 47. sorát a Módr34. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási 
hatósági ügyekben is alkalmazni kell. 
 

47
. 

Telephely 
bővítésére és 
fejlesztésére 
irányuló 
beruházás 
Maklár 
belterületén 

Maklár közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti belterület 
1106 helyrajzi számú ingatlan 

Heves Megyei 
Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott 

 
2020-07-31 

 
2. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez 

21
. 

Élelmiszeripari, 
illetve kapcsolódó 
logisztikai 
beruházás Szeged 
II. kerület 
külterületén 

Szeged közigazgatási 
területén elhelyezkedő, az 
ingatlan-nyilvántartás szerinti II. 
kerület külterület 01387, 
01385/4, 01383/7, 01379/12, 
01386 és 01380 helyrajzi számú 
ingatlanok. 

Csongrád-Csanád 
Megyei Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízott 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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25/2020. (VII. 3.) ITM rendelet a piacfelügyelettel összefüggő egyes miniszteri rendeletek 
módosításáról 
 
Megjelent: MK 160/2020. (07.03.) Hatályos: 2020. 07. 16. 
 
Többek között módosítja a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági 
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 
 
Megjelent: MK 160/2020. (07.03.) Módosítja: 25/2020. (VII. 3.) ITM r. Hatályos: 2021. 07. 16 

 
Értelmező rendelkezések 
2. § E rendelet alkalmazásában 
7. gép: 
8.gyártó vagy meghatalmazott képviselő: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint 
a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. 
június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 8. és 12. pontjában 
meghatározott személy; 
 
Többek között módosítja a 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletet a szállítható nyomástartó 
berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról 
 
Megjelent: MK 160/2020. (07.03.) Módosítja: 25/2020. (VII. 3.) ITM r. Hatályos: 2021. 07. 16 
 
2. Értelmező rendelkezések 
2. § E rendelet alkalmazásában 
5. forgalomba hozatal: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK 
irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i 
(EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/1020 rendelet] 3. 
cikk 2. pontjában meghatározott fogalom; 
6. forgalmazás: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom; 
7. használat: szállítható nyomástartó berendezés feltöltése, szállítással összefüggő ideiglenes 
tárolása, ürítése és újratöltése; 
8. forgalomból történő kivonás: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 23. pontjában meghatározott 
fogalom; 
9. visszahívás: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 22. pontjában meghatározott fogalom; 
10. gyártó: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 8. pontjában meghatározott fogalom; 
11. meghatalmazott képviselő: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 12. pontjában meghatározott 
fogalom; 
 
17. § (1) A vizsgáló szervezet kijelölés iránti kérelmet nyújt be a kijelölő hatósághoz. 
(2) A kérelemhez mellékelni kell 
a) a megfelelőség értékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 6. § (3) 
bekezdés a) pontja szerint a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által a a termékek forgalmazása 
tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 10. 
pontja szerint kiállított akkreditálási okiratot; 
 
 
Többek között módosítja a 21/2016. (VII. 12.) NFM rendeletet a kedvtelési célú vízi járművek és a 
motoros vízi sporteszközök alapvető biztonsági követelményeiről 
 
Megjelent: MK 160/2020. (07.03.) Módosítja: 25/2020. (VII. 3.) ITM r. Hatályos: 2021. 07. 16 
 
3. § E rendelet alkalmazásában 
1. akkreditálás: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról 
és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 
2. cikk 10. pontjában meghatározott fogalom; 
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Többek között módosítja a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendeletet a meghatározott feszültséghatáron 
belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági 
követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről 
 
Megjelent: MK 160/2020. (07.03.) Módosítja: 25/2020. (VII. 3.) ITM r. Hatályos: 2021. 07. 16 

 
1. § A rendelet hatálya az 50 és 1000 V tartományba eső, váltakozó áramú, illetve 75 és 1500 V 
tartományba eső egyenáramú felhasználásra tervezett a villamossági termék (a továbbiakban: 
villamossági termék) tervezésére, gyártására, megfelelőségének értékelésére, forgalomba hozatalára 
és forgalmazására terjed ki az 1. mellékletben meghatározott berendezések és jelenségek kivételével. 
 
(2) A villamossági termék forgalomba hozatalát megelőzően az importőr köteles ellenőrizni, hogy a 
gyártó 
a) elvégezte a vonatkozó megfelelőségértékelési eljárást, 
b) elkészítette az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt, 
c) a villamossági terméken feltüntette a CE megfelelőségi jelölést, és mellékelte hozzá a műszaki 
dokumentációt, valamint 
d) teljesíti az 5. § (6) és (7) bekezdésében meghatározott követelményeket. 
 
(2) A forgalmazó a villamossági termék forgalmazását megelőzően köteles ellenőrizni, hogy a 
villamossági terméken fel van-e tüntetve a CE megfelelőségi jelölés, mellékelték-e hozzá az előírt 
dokumentációt, a használati és kezelési útmutatót magyar nyelven, továbbá hogy a gyártó az (6) és 
(7) bekezdésében, az importőr a 7. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeket teljesítette-e. 
15. § A CE megfelelőségi jelölésre az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és 
a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet) 30. cikkében meghatározott 
általános elvek irányadóak. 
 
(3) A CE-jelölés a CE kezdőbetűkből áll a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. 
mellékletében foglalt mintának megfelelően. 
 
 
Többek között módosítja a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendeletet a felvonók és a felvonókhoz készült 
biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 
 
Megjelent: MK 160/2020. (07.03.) Módosítja: 25/2020. (VII. 3.) ITM r. Hatályos: 2021. 07. 16 
 
2. § E rendelet alkalmazásában 
1. akkreditálás: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításá-ról 
és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK euró-pai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet) 2. cikk 10. pontjában 
meghatározott akkreditálás; 
 
20. piacfelügyeleti hatóság: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 
2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. 
június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 4. pontjában meghatározott 
fogalom. 
 
 
Többek között módosítja a 35/2016. (IX. 27.) NGM rendeletet a potenciálisan robbanásveszélyes 
környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és 
tanúsításáról 
 
Megjelent: MK 160/2020. (07.03.) Módosítja: 25/2020. (VII. 3.) ITM r. Hatályos: 2021. 07. 16 
 
2020-07-31 
 
• 13. § (1) A berendezések, és az 1. § b) pontja szerinti eszközök esetén az alábbi 
megfelelőségértékelési eljárásokat kell alkalmazni: 
• a) az I. és a II. alkalmazási csoport M1. és 1. kategóriájába tartozó berendezések esetén az 
alkalmazási csoportra és kategóriára vonatkozó EU-típusvizsgálati eljárás (3. melléklet, B modul), 
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kiegészülve a gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségi eljárással (4. melléklet, D 
modul) vagy a termékhitelesítésen alapuló típusmegfelelőségi eljárással (5. melléklet, F modul); 
• b) az I. és a II. alkalmazási csoport M2. és 2. kategóriájába tartozó belső égésű motorok és 
villamos berendezések esetén az alkalmazási csoportra és kategóriára vonatkozó EU-típusvizsgálati 
eljárás (3. melléklet, B. modul), kiegészülve a belső gyártásellenőrzésen és felügyelt 
termékvizsgálaton alapuló típusmegfelelőségi eljárással (6. melléklet, C1 modul) vagy a termék 
minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségi eljárással (7. melléklet, E modul). Az ezekbe az 
alkalmazási csoportokba és kategóriákba tartozó egyéb berendezések esetében a gyártónak a belső 
gyártásellenőrzés eljárást kell alkalmaznia (8. melléklet, A modul), és átadni a 8. melléklet 3. 
pontjában megjelölt műszaki dokumentációt a bejelentett szervezetnek, amely a lehető legrövidebb 
időn belül igazolja annak átvételét és megőrzését; 
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3. § E rendelet alkalmazásában 
• 1. akkreditálás: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak 
megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 
765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet) 2. cikk 10. pontjában meghatározott akkreditálás; 
15. § (1) A CE megfelelőségi jelölésre a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. 
cikkében meghatározott általános elvek vonatkoznak. 
1.0.5. Megjelölés. Minden berendezésen és védelmi rendszeren olvasható és letörölhetetlen módon 
legalább a következő jelöléseket kell feltüntetni: 
• a) a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye, és címe, 
• b) a CE megfelelőségi jelölés (lásd a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. 
mellékletét) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
2020. évi LXXIV. törvény az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében 
szükséges egyes törvénymódosításokról 
 
Megjelent: MK 163/2020. (07.08.) Hatályos: 2020. 07. 16 
 
Többek között módosítja a 2012. évi C. törvényt a Büntető Törvénykönyvről 
Megjelent: MK 163/2020. (07.08.) Módosítja: 25/2020. (VII. 3.) ITM r. Hatályos: 2021. 07. 16 
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• 28. § (1) Az elévülést félbeszakítja a bíróságnak, az ügyészségnek, a nyomozó hatóságnak, 
illetve nemzetközi vonatkozású ügyekben az igazságügyért felelős miniszternek vagy a külföldi 
hatóságnak az elkövető ellen a bűncselekmény miatt foganatosított büntetőeljárási cselekménye. A 
félbeszakítás napján az elévülés határideje ismét elkezdődik. 
• (1a) Ha az erős felindulásban elkövetett emberölés, a háromévi szabadságvesztésnél 
súlyosabban büntetendő szándékos súlyos testi sértés, az emberrablás, az emberkereskedelem és 
kényszermunka, a személyi szabadság megsértése, illetve – a 26. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt 
kivétellel – a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény sértettje a bűncselekmény 
elkövetésekor a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, az elévülés határidejébe nem számít be 
az a tartam, amíg a tizennyolcadik életévét be nem tölti vagy be nem töltötte volna. 
37. § (1) A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata fogház, ha azt vétség miatt szabták ki, 
kivéve, ha az elítélt visszaeső. 
(2) A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata börtön, ha azt 
 
ad) emberölés, kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, emberrablás, emberkereskedelem és 
kényszermunka, szexuális erőszak, közveszély okozása, nemzetközi gazdasági tilalom megszegése 
vagy rablás súlyosabban minősülő esetei [160. § (2) bekezdés, 176. § (2)–(3) bekezdés, 177. § (1)–
(2) bekezdés, 178. § (2) bekezdés, 179. § (2) bekezdés, 190. § (2)–(4) bekezdés, 192. § (1)–(6) be-
kezdés, 197. § (2)–(4) bekezdés, 322. § (2)–(3) bekezdés, 327. § (3) bekezdés, 365. § (3)–(4) 
bekezdés] miatt szabták ki, 
44. § (1) Életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a bíróság a feltételes szabadságra 
bocsátás lehetőségét csak az alábbi bűncselekmények miatt zárhatja ki 
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j) emberkereskedelem és kényszermunka súlyosabban minősülő esete [192. § (6) bekezdés], 
 
(2) Az ellenkező bizonyításáig vagyonelkobzás alá eső vagyonnak kell tekinteni, és vagyonelkobzást 
kell elrendelni arra a vagyonra is, amelyet 
a) a kábítószer forgalomba hozatala, illetve az azzal való kereskedés [176. § (1)–(4) és (6) bekezdés, 
177. § (1) bekezdés b) pont, c) pont cb) alpont és (2)–(3) és (5) bekezdés], kábítószer termesztése, 
előállítása, az ország területére behozatala, kivitele, átszállítása [178. § (1)–(5) bekezdés és 179. §], a 
kábítószer készítésének elősegítése [182. § (1)–(4) bekezdés], a kábítószerprekurzor forgalomba 
hozatala, szállítása, azzal közvetítői tevékenység végzése [183. § (1) bekezdés a) pont], 
b) az új pszichoaktív anyag előállítása, az ország területére behozatala, kivitele, átszállítása, 
forgalomba hozatala, illetve az azzal való kereskedés [184. § (1)–(3) és (5) bekezdés, 184/A. § (1) 
bekezdés b) pont és c) pont cb) alpont, (2)–(3) és (5) bekezdés, 184/B. § (1) bekezdés a) pont, (2)–(5) 
be-kezdés, 184/C. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont, b) pont ba) alpont, (2)–(5) bekezdés], 
c) az emberkereskedelem és kényszermunka [192. § (1)–(7) bekezdés], 
143. § (1) Aki a lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadás részeként 
a) emberölést követ el, 
b) a lakosságot vagy annak egy részét olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy annak 
egyes tagjait pusztulással fenyegetik, 
c) a lakosságot vagy annak egy részét jogszerű tartózkodási helyéről kitelepíti, 
d) emberkereskedelem és kényszermunkát követ el, 
 
Bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. 
Emberkereskedelem és kényszermunka 
192. § (1) Aki mást 
a) elad, megvásárol, elcserél, ellenszolgáltatásként átad, átvesz, vagy 
b) az a) pontban meghatározott cselekmény megvalósítása érdekében szállít, elszállásol, elrejt, vagy 
másnak megszerez, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Aki mást rendszeres előny szerzése céljából munkavégzésre, munka jellegű tevékenység 
végzésére, egyéb szolgáltatásra, vagy jogellenes cselekmény folytatására 
a) megtévesztéssel, a sértett nevelésével, felügyeletével, gondozásával, gyógykezelésével 
kapcsolatos, illetve a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyával 
visszaélve, vagy a sértett kiszolgáltatott helyzetét kihasználva rábír, vagy 
b) erőszakkal vagy fenyegetéssel kényszerít, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(3) Aki mást a (2) bekezdésben meghatározott cselekmény megvalósítása érdekében toboroz, átad, 
átvesz, elad, megvásárol, elcserél, ellenszolgáltatásként átad vagy átvesz, másnak megszerez, szállít, 
elszállásol, elrejt, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(4) Aki a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekményt szexuális cselekmény végzése 
vagy emberi test tiltott felhasználása érdekében követi el, bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(5) A büntetés a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekmény esetén öt évtől tíz évig 
terjedő szabadságvesztés, a (4) bekezdésben meghatározott bűncselekmény esetén öt évtől tizenöt 
évig terjedő szabadságvesztés, ha azt 
a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, 
b) a sértett sanyargatásával, 
c) hivatalos személyként, e minőséget felhasználva, vagy 
d) több ember sérelmére követik el. 
(6) A büntetés a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekmény esetén öt évtől tizenöt 
évig terjedő szabadságvesztés, a (4) bekezdésben meghatározott bűncselekmény esetén öt évtől 
húsz évig vagy életfogytig terjedő szabadságvesztés, ha azt 
a) tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére, vagy 
b) életveszélyt vagy különösen súlyos hátrányt okozva követik el. 
(7) Aki emberkereskedelem és kényszermunkára irányuló előkészületet követ el, az (1) bekezdésben 
meghatározott esetben vétség miatt egy évig, a (2) vagy (3) bekezdésben meghatározott esetben 
bűntett miatt három évig, a (4) bekezdésben meghatározott esetben egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(8) Aki 
a) a (2) bekezdésben meghatározott emberkereskedelem és kényszermunka sértettjének munkáját, 
munka jellegű tevékenységét, egyéb szolgáltatását vagy jogellenes cselekményét igénybe veszi vagy 
felhasználja, három évig terjedő szabadságvesztéssel, 
b) az a) pontban meghatározott bűncselekményt szexuális cselekmény igénybevételével vagy emberi 
test tiltott felhasználása érdekében követi el, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 
193. §133 
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282. § (1) Aki anélkül, hogy a bűncselekmény elkövetőjével az elkövetés előtt megegyezett volna, 
• (3) A büntetés egytől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűnpártolást 
• a) a XIII., a XIV. vagy a XXIV. Fejezetben meghatározott bűncselekménnyel [kivéve az állam 
elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztása (263. § (1) bekezdés], 
• b) emberöléssel [160. § (1)–(3) és (5) bekezdés], emberrablással [190. § (1)–(4) bekezdés], 
emberkereskedelem és kényszermunkával [192. § (1)–(6) bekezdés], terrorcselekménnyel [314. § 
(1)–(2) bekezdés], terrorizmus finanszírozásával [318. § és 318/A. §], jármű hatalomba kerítésével 
[320. § (1)–(2) bekezdés], 
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12. közfeladatot ellátó személy: 
o) az egyetemes postai szolgáltatónál ügyfélkapcsolati feladatot ellátó személy e tevékenysége során, 
p) az iskolaőr a Rendőrségről szóló törvényben meghatározott tevékenysége körében. 
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A gyermekkor 
• 16. § Nem büntethető, aki a büntetendő cselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét 
nem töltötte be, kivéve 
• a) az emberölés [160. § (1)–(2) bekezdés], 
• b) az erős felindulásban elkövetett emberölés (161. §), 
• c) a testi sértés [164. § (8) bekezdés], 
• d) a hivatalos személy elleni erőszak [310. § (1)–(3) bekezdés], 
• e) a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak [311. §, ha a 310. § (1)–(3) bekezdése szerint 
minősül], 
• f) a hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak [312. §, ha a 
310. § (1)–(3) bekezdése szerint minősül], 
• g) a terrorcselekmény [314. § (1)–(2) bekezdés], 
• h) a rablás [365. § (1)–(4) bekezdés], és 
• i) a kifosztás [366. § (2)–(3) bekezdés] 
• Elkövetőjét, ha a bűncselekmény elkövetésekor a tizenkettedik életévét betöltötte, és az 
elkövetéskor rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges 
belátással. 
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(3) Az (1)–(2) bekezdés alkalmazásának nincs helye, ha az elkövető 
e) korábban szándékos bűncselekménye miatt közvetítői eljárásban vett részt, és ennek 
eredményeként vele szemben az (1) vagy (2) bekezdést alkalmazták, feltéve, hogy a további 
jogorvoslattal nem támadható határozat keltétől az újabb szándékos bűncselekmény elkövetéséig két 
év még nem telt el. 
(2) Nem utasítható ki az, aki számára Magyarország menedékjogot biztosít. 
(2a) A határzár tiltott átlépése (352/A. §), a határzár megrongálása (352/B. §), a határzárral 
kapcsolatos építési munka akadályozása (352/C. §), valamint az embercsempészés (353. §) esetén 
kiszabott szabadságvesztés mellett a kiutasítás – az 59. § (2) és (4) bekezdése szerinti esetek 
kivételével – nem mellőzhető. Határozott tartamú kiutasítás esetén annak tartama a kiszabott 
szabadságvesztés tartamának kétszerese, de legalább két év. A kiutasítás tartamát években, 
hónapokban és napokban is meg lehet állapítani. E bekezdés alkalmazása esetén az 50. § (2) 
bekezdése alkalmazásának nincs helye. 
(2) Az ellenkező bizonyításáig vagyonelkobzás alá eső vagyonnak kell tekinteni, és vagyonelkobzást 
kell elrendelni arra a vagyonra is, amelyet 
j) az embercsempészés (353. §), a jogellenes tartózkodás elősegítése (354. §), 
A már végrehajtott büntetés vagy intézkedés beszámítására vonatkozó szabályok 
92/B. § (1) Ha a perújítás, a felülvizsgálat, a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat, vagy a 
megismételt eljárás eredményeként hozott ítélet az alapügyben hozott határozatot megváltoztatja, az 
alapügyben kiszabott és végrehajtott büntetést vagy intézkedést be kell számítani. Ha a büntetés vagy 
az intézkedés neme eltér, a beszámításra a (2) bekezdésben foglaltak az irányadók. 
A büntetés kiszabása egyezség esetén 
124/A. § (1) Ha az egyezség jóváhagyására olyan, a bűncselekmény elkövetésekor tizenhatodik 
életévét be nem töltött fiatalkorú esetében kerül sor, aki az ügy, illetve más büntetőügy bizonyításához 
hozzájárulva az ügyészséggel, illetve a nyomozó hatósággal jelentős mértékben együttműködött, a 
kiszabható szabadságvesztés mértéke 
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2) Ha az egyezség jóváhagyására olyan, a bűncselekmény elkövetésekor tizenhatodik életévét 
betöltött fiatalkorú esetében kerül sor, aki az ügy, illetve más büntetőügy bizonyításához hozzájárulva 
az ügyészséggel, illetve a nyomozó hatósággal jelentős mértékben együttműködött, a kiszabható 
szabadságvesztés mértéke 
Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 
(4) E § alkalmazásában foglalkozási szabály a működőképes lőfegyver, a robbantószer és a 
robbanóanyag használatára és kezelésére vonatkozó szabály is. 
(2a) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős 
menynyiségű új pszichoaktív anyagra követik el. 
(3) Az (1)–(2a) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez 
anyagi eszközöket szolgáltat. 
(5) Aki az (1)–(2a) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, 
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
 
2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 
a) bűnszövetségben, 
b) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva, 
c) jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyagra követik el. 
(2a) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős 
mennyiségű új pszichoaktív anyagra követik el. 
(2b) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt különösen jelentős 
mennyiségű új pszichoaktív anyagra követik el. 
(3) Az (1)–(2b) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez 
anyagi eszközöket szolgáltat. 
(4) Aki az (1)–(2b) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet 
követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés 
325. § (1) Aki 
a) működőképes lőfegyvert engedély nélkül megszerez vagy tart, 
b) lőfegyvert engedély nélkül készít vagy forgalomba hoz, 
c) működőképes lőfegyvert engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve az ország területére 
behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, 
d) a lőfegyver készítésére, kereskedelmére, illetve a működőképes lőfegyver megszerzésére, tar-
tására vonatkozó engedély kereteit túllépi, 
e) a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy 
büntetés során alkalmazható árun egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen 
vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 2019. 
január 16-i (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelet (e fejezet alkalmazásában a 
továbbiakban: (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelet) II. mellékletében meghatározott 
árut kell érteni. 
399. § (1) Aki a büntetendő cselekményből származó vagyon eredetét, a vagyonon fennálló jogot, a 
vagyon helyét, ezek változását elfedi vagy elleplezi, pénzmosást követ el. 
(2) Pénzmosást követ el az is, aki a büntetendő cselekményből származó vagyon eredetének, a 
vagyonon fennálló jognak, a vagyon helyének, ezek változásának elfedése vagy elleplezése céljából a 
vagyont mástól átveszi, elrejti, átalakítja, átruházza, elidegenítésében közreműködik, felhasználja, 
azzal összefüggésben pénzügyi tevékenységet végez, pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe, vagy arról 
rendelkezik. 
(3) Pénzmosást követ el az is, aki a büntetendő cselekményből származó vagyon mástól való 
átvételével, elrejtésével, átalakításával, átruházásával, elidegenítésében való közreműködéssel, 
felhasználásával, az azzal összefüggésben végzett pénzügyi tevékenységgel, pénzügyi szolgáltatás 
igénybevételével, vagy az arról való rendelkezéssel 
a) közreműködik a mással szembeni vagyonelkobzás, illetve vagyonvisszaszerzés meghiúsításában, 
vagy 
b) a mással szembeni vagyonelkobzás, illetve vagyonvisszaszerzés meghiúsítására törekszik. 
(4) Pénzmosást követ el az is, aki a más által elkövetett büntetendő cselekményből származó vagyont 
a) megszerzi, felette rendelkezési jogosultságot szerez, vagy 
b) megőrzi, elrejti, kezeli, használja, felhasználja, átalakítja, átruházza, elidegenítésében 
közreműködik. 
(5) A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a pénzmosást jelentős értéket meg 
nem haladó értékre követik el. 
(6) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a pénzmosást 
a) különösen nagy értékre, vagy 
b) jelentős értékre 
ba) üzletszerűen, 
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bb) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
törvényben meghatározott szolgáltatóként, annak tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként a 
szolgáltató tevékenységével összefüggésben, vagy 
bc) hivatalos személyként követik el. 
(7) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a pénzmosást 
a) különösen jelentős értékre, vagy 
b) különösen nagy értékre 
ba) üzletszerűen, 
bb) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
törvényben meghatározott szolgáltatóként, annak tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként a 
szolgáltató tevékenységével összefüggésben, vagy 
bc) hivatalos személyként követik el. 
(8) Aki pénzmosásra irányuló előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(9) Nem büntethető a felbujtó vagy a bűnsegéd, ha a (3) vagy a (4) bekezdésben meghatározott 
bűncselekményt az általa elkövetetett büntetendő cselekményből származó vagyonra követi el. 
400. § (1) Aki a más által elkövetett büntetendő cselekményből származó vagyont elrejti, átalakítja, 
átruházza, elidegenítésében közreműködik, felhasználja, azzal összefüggésben pénzügyi 
tevékenységet végez, pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe vagy arról rendelkezik, és gondatlanságból 
nem tud a vagyon eredetéről, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés vétség miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben 
meghatározott bűncselekményt 
a) különösen nagy vagy azt meghaladó értékre, 
b) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
törvényben meghatározott szolgáltatóként, annak tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként a 
szolgáltató tevékenységével összefüggésben, vagy 
c) hivatalos személyként követik el. 
(3) Nem büntethető az (1) és (2) bekezdésben meghatározott pénzmosás miatt, aki a hatóságnál 
önként feljelentést tesz, és az elkövetés körülményeit feltárja, feltéve, hogy a bűncselekményt még 
nem vagy csak részben fedezték fel. 
461. § (1) A 176–180. § alkalmazásában a kábítószer csekély mennyiségű, ha 
5) A 184–184/C. § alkalmazásában az új pszichoaktív anyag csekély mennyiségű, ha annak tiszta 
hatóanyag-tartalma 
a) az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 
30.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet] 1. mellékletében szereplő 
jegyzék 1. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 0,5 gramm, 
b) az 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletében szereplő jegyzék 2. pontja szerinti 
vegyületcsoport esetében az 1,5 gramm, 
c) az 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletében szereplő jegyzék 3. pontja szerinti 
vegyületcsoport esetében a 2 gramm, 
d) az 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletében szereplő jegyzék 4. pontja szerinti 
vegyületcsoport esetében az 1 gramm, 
e) az 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletében szereplő jegyzék 4a. pontja szerinti 
vegyületcsoport esetében a 0,1 gramm, 
f) az 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletében szereplő jegyzék 5. pontja szerinti anyagok 
esetében a 2 gramm mennyiséget nem haladja meg. 
(6) A 184–184/C. § alkalmazásában az új pszichoaktív anyag jelentős mennyiségű, ha annak tiszta 
hatóanyag-tartalma a csekély mennyiség felső határának húszszoros mértékét meghaladja. 
(7) A 184/B. és 184/C. § alkalmazásában az új pszichoaktív anyag különösen jelentős mennyiségű, ha 
annak tiszta hatóanyag-tartalma a csekély mennyiség felső határának kétszázszoros mértékét 
meghaladja. 
(8) Só formában előforduló vegyületek esetén tiszta hatóanyag-tartalom alatt a bázis formában 
megadott hatóanyag-tartalmat kell érteni. 
2) Nem bűncselekmény, hanem szabálysértés valósul meg, ha 
a) a rongálást és a csalást ötvenezer forintot meg nem haladó kárt okozva, 
b) a lopást, a sikkasztást és a jogtalan elsajátítást ötvenezer forintot meg nem haladó értékre, 
c) a hűtlen kezelést ötvenezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva, 
d) a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértését százezer forintot meg nem haladó 
da) üreshordozói díjra, illetve reprográfiai díjra nézve, 
db) vagyoni hátrányt okozva, 
e) az iparjogvédelmi jogok megsértését százezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva, 
f) a rossz minőségű termék forgalomba hozatalát vagy a versenytárs utánzását százezer forintot meg 
nem haladó értékre, 
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g) a pénzmosást ötvenezer forintot meg nem haladó értékre, a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 177. § (1a) be-
kezdésében meghatározottak szerint követik el. 
(3) Nem valósul meg bűncselekmény, illetve vámszabálysértés valósul meg, ha a költségvetési 
csalással okozott vagyoni hátrány az ötszázezer forintot nem haladja meg. 
(4) Bűncselekmény valósul meg, ha az ugyanazon elkövető által, egy éven belül elkövetett és 
együttesen elbírált 
a) ugyanolyan tulajdon elleni szabálysértés esetén a dolog értéke, az okozott kár, illetve az oko-zott 
vagyoni hátrány a (2) bekezdés a)–c) vagy g) pontjában meghatározott összeget, 
 
2023-01-01 
56. § (1) A járművezetéstől eltiltás határozott ideig tart, vagy végleges hatályú. 
(2) A járművezetéstől eltiltás tartamába be kell számítani azt az időt, amelynek tartamára az elkövető 
vezetői engedélyét – a járművezetéstől eltiltásra ítélését megelőzően – a bűncselekménnyel 
összefüggésben a helyszínen elvették, azt a hatóságnál leadta, vagy a vezetési jogosultság azonnali 
felfüggesztését az engedély-nyilvántartásba a helyszínen bejegyezték. 
 
Többek között módosítja a 2015. évi XLII. törvényt a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
Megjelent: MK 163/2020. (07.08.) Módosítja: 25/2020. (VII. 3.) ITM r. Hatályos: 2021. 07. 16 
 
2020-07-01 

61. § (1) A hivatásos állomány tagja a rendvédelmi szerv hatékony működéséhez szükséges 

szolgálatszervezési okból, ideiglenesen az eredetei szolgálati beosztásához tartozó feladatok helyett 

a szervezeti egységen belül más szolgálati feladatok ellátására vagy szervezeti egységen belül 

azonos szolgálati feladatok más szolgálatteljesítési helyen történő ellátására rendelhető át (a 

továbbiakban: ideiglenes átrendelés), az eredeti szolgálati beosztásában való megtartása mellett. 

 
102. § (1) A hivatásos állomány tagja a szolgálat ellátásával összefüggésben köteles 
a) az előírt helyen és időben, szolgálatképes állapotban megjelenni, ezt az állapotot a szolgálat 

teljes ideje alatt fenntartani és feladatát teljesíteni, valamint e célból rendelkezésre állni, 
b) a szolgálati feladatait a törvényes előírásoknak, a parancsoknak és intézkedéseknek megfelelően 

– szükség esetén a veszély vállalásával –, az elvárható szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul 
és igazságosan végrehajtani, 

c) a munkatársaival együttműködni, munkáját úgy végezni és általában olyan magatartást 
tanúsítani, hogy az – kivéve, ha ez a feladat végrehajtásával elkerülhetetlenül együtt jár – más 
egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, anyagi károsodását ne idézze elő, 

d) a számára meghatározott oktatásban, képzésben részt venni, és az előírt vizsgákat letenni, 

69. Képesítési követelmények 

128. § (1) A vezetői és a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba kinevezéshez 
felsőfokú végzettség, a tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba 
kinevezéshez pedig érettségi végzettség szükséges. Jogszabályban meghatározott tiszthelyettesi 
besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásoknál szakképző iskolai végzettség esetén az 
érettségi végzettségtől el lehet tekinteni. 

(2) A rendvédelmi szervnél szolgálati beosztást betöltőnek a rendvédelmi szerv 
alaptevékenységének megfelelő rendészeti tárgyú felsőfokú szakképzettséggel, szakképzettséggel 
vagy szakképesítéssel, ha ilyen nincs, az előírt szakmai képzettséggel kell rendelkezni. A hivatásos 
állomány tagja ennek hiányában a rendvédelmi szerv 

a) alaptevékenységébe tartozó szolgálati beosztásba akkor nevezhető ki, ha a tanulmányait 
legkésőbb a hivatásos állományba vétellel egyidejűleg megkezdi azzal, hogy annak teljesítését 
határidő kitűzésével, 

b) nem alaptevékenységébe tartozó szolgálati beosztásába kinevezhető azzal, hogy annak 
teljesítését határidő kitűzésével elő kell írni. Ha a hivatásos állomány tagja az előírt képzési 
kötelezettségének neki felróható okból határidőben nem tesz eleget, a szolgálati viszonya a 82. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján a törvény erejénél fogva megszűnik. A hivatásos állomány tagja a 
rendészeti tárgyú felsőfokú szakképzettség, rendészeti tárgyú szakképzettség vagy rendészeti tárgyú 
szakképesítés megszerzéséig önálló intézkedésre nem jogosult. 
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129. § A miniszter rendeletben állapítja meg a rendvédelmi szerv vezetői és a tiszti besorolási 
osztályba tartozó szolgálati beosztásainak betöltéséhez elfogadható felsőfokú végzettségeket, az 
egyes szolgálati beosztások ellátásához szükséges szakképzettségeket, szakképesítéseket, alap-, 
közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket. 

 
(3) A hivatásos állomány (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó tagjának a túlszolgálattal azonos 
tartamú szabadidőt kell biztosítani. Ha a túlszolgálatot heti pihenőnapon, munkaszüneti napon, illetve 
húsvét- vagy pünkösdvasárnapon teljesítették, a túlszolgálat kétszeresének megfelelő szabadidő jár. 

82/A. Az otthoni munkavégzés 

153/A. § (1) A hivatásos állomány tagja az állományilletékes parancsnokával történt megállapodása 
esetén szolgálati feladatait a szolgálati helyétől eltérően lakó-, illetve tartózkodási helyén, saját 
eszközeivel is végezheti. 

(2) A hivatásos állomány tagja az otthoni munkavégzésre irányuló megállapodás megkötését az 
állományilletékes parancsnoknál kezdeményezheti. 

(3) Az otthoni munkavégzésre abban az esetben kerülhet sor, ha a szolgálati feladatok jellege azt 
lehetővé teszi, valamint a szolgálati helyen ellátandó feladat körében kezelt – keletkező, felhasznált, 
feldolgozott és továbbításra kerülő – adatok védelmére, biztonságára vonatkozó követelmények 
lehetővé teszik azoknak információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel történő 
továbbítását. 

(4) A szolgálatteljesítési idő nyilvántartását az otthoni munkavégzésre irányuló megállapodás 
mellékletét képező táblázatban kell vezetni. 

(5) Az otthoni munkavégzésre irányuló megállapodásban rögzíteni kell az otthoni munkavégzés 
idejét, az egyedileg elvégzendő szolgálati feladatokat, a rendvédelmi szerv által a munkavégzéshez 
biztosított eszközöket, valamint a hivatásos állomány tagja saját eszközével történő munkavégzését, 
továbbá a kapcsolattartás és az elvégzett munka leadásának módját és idejét. 

(6) A rendvédelmi szerv által biztosított vagy a hivatásos állomány tagja saját eszközével történő 
otthoni munkavégzése esetén a hivatásos állomány tagja köteles biztosítani, hogy az általa használt 
eszközhöz, illetve az azon tárolt adatokhoz más ne férhessen hozzá. A szolgálatteljesítés 
felfüggesztésekor a hivatásos állomány tagja köteles a felhasználói profilját zárolni, vagy az 
informatikai eszközt kikapcsolni, ezzel is megakadályozva az illetéktelen hozzáférést. 

(7) Az otthoni munkavégzés részletes szabályait a rendvédelmi szerv szabályzatban állapítja meg. 

 
(3) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya vonatkozásában az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (2) 
bekezdésében meghatározott adatok, valamint a (2) bekezdésben foglalt adatok a keletkezésüktől 
kezdődően a szolgálati viszony megszűnését követő harminc évig nemzetbiztonsági érdekből nem 
minősülnek nyilvánosnak. Ezen adatok megismerését a nemzetbiztonsági érdek mérlegelésével a 
miniszter engedélyezheti. 

(3a) A rendőrség 318. § szerinti állománya, valamint titkos információgyűjtést végrehajtó vagy 
leplezett eszközt alkalmazó állománya vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (2) bekezdésében meghatározott adatok, 
valamint a (2) bekezdésben foglalt adatok a keletkezésüktől kezdődően a szolgálati viszony 
megszűnését követő harminc évig a bűncselekmények üldözéséhez fűződő érdekből nem minősülnek 
nyilvánosnak. Ezen adatok megismerését a bűncselekmények üldözéséhez fűződő érdek 
mérlegelésével a miniszter engedélyezheti. 

(3b) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal titkos információgyűjtést végrehajtó vagy leplezett eszközt 
alkalmazó állománya vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (2) bekezdésében meghatározott adatok, 
valamint a (2) bekezdésben foglalt adatok a keletkezésüktől kezdődően a szolgálati viszony 
megszűnését követő harminc évig a bűncselekmények üldözéséhez fűződő érdekből nem minősülnek 
nyilvánosnak. Ezen adatok megismerését a bűncselekmények üldözéséhez fűződő érdek 
mérlegelésével a miniszter engedélyezheti. 

(4) A (3), (3a) vagy (3b) bekezdés szerinti adat megismerésére irányuló igény – az ott 
meghatározott időtartamon belül – akkor engedélyezhető, ha az adat megismerése a polgári 
nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal törvényes működési 
rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, valamint a (3) 
bekezdés esetén a nemzetbiztonsági, a (3a) vagy (3b) bekezdés esetén a bűncselekmények 
üldözéséhez fűződő érdekeket nem veszélyezteti. 
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287/O. § (1) Az igazgatási jogviszony kinevezéssel és annak elfogadásával határozatlan vagy e 
törvény rendelkezése alapján határozott időre létesül. 

(1a) Igazgatási jogviszony határozott időre történő kinevezéssel 
a) helyettesítés céljából, vagy 
b) meghatározott munka elvégésére vagy feladat ellátására létesíthető. A határozott idejű igazgatási 

jogviszony időtartamát naptárilag vagy más alkalmas módon – így különösen meghatározott munka 
elvégzéséhez, feladat ellátásához vagy esemény bekövetkeztéhez kötődően – kell meghatározni. 

288/F. § (1) A rendvédelmi alkalmazott igazgatási jogviszonya felmentéssel megszüntethető, ha 
a) az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter vagy a rendvédelmi szerv vezetőjének döntése alapján 

a rendvédelmi szervnél létszámcsökkentést kell végrehajtani és emiatt továbbfoglalkoztatására nincs 
lehetőség, 

b) átszervezés következtében munkaköre megszűnt, és a számára felajánlott, a végzettségének és 
képzettségének megfelelő más munkakört nem fogadta el, 

c) a rendvédelmi alkalmazott teljesítményértékelése alapján munkáját nem végzi megfelelően. 
(5a) A rendvédelmi alkalmazottat akkor lehet felmenteni nem megfelelő munkavégzés miatt, ha őt az 
utolsó egyéni teljesítményértékelése során elfogadhatatlan teljesítményfokozattal értékelték. 

2020-07-15 

 
48. § Az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő 
személy hivatásos állományba való visszavételéről, valamint a szolgálati járandóságban részesülő 
személy szenior állományba vételéről az állományilletékes parancsnok – az öregségi nyugdíjnak, a 
korhatár előtti ellátásnak vagy a szolgálati járandóságnak a Tny. 83/C. § (1) bekezdése, valamint a 
Knytv. 11/A. §-a szerinti szüneteltetése érdekében, az érintett személy nevének és 
társadalombiztosítási azonosító jelének megküldésével – haladéktalanul értesíti a nyugdíjfolyósító 
szervet. 

2020-07-16 

 
(12) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az általa a nevelési-oktatási 
intézmények rendjének fenntartása érdekében foglalkoztatott munkavállalói (a továbbiakban: 
iskolaőr) vonatkozásában 

a) hivatalból kiállítja, visszavonja, ideiglenesen bevonja, és nyilvántartja a szolgálati igazolványt, 
b) kiadja a szolgálati jelvényt, 
c) beszerzi, kiadja, nyilvántartja és bevonja a formaruhát, 
d) elkészíti az iskolaőrség őrutasítását, meghatározza az őrszolgálati feladatokat, 
e) ellenőrzi a szolgálatellátását, 
f) kezdeményezi az iskolaőri szolgálat megerősítését, 
g) ellenőrzi az iskolaőr alkalmassága elbírálásához szükséges adatokat, 
h) gondoskodik az iskolaőrök elméleti és gyakorlati képzéséről, továbbképzéséről, 
vizsgáztatásáról. 

(13) Az iskolaőrség őrutasítása tartalmazza a kijelölt nevelési-oktatási intézmény rendjének 
fenntartására, a pedagógusok, oktatók, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 
alkalmazottak védelmének végrehajtására vonatkozó szabályokat, továbbá a szolgálat ellátásának 
módját. 
(14) Iskolaőr az a cselekvőképes magyar állampolgár lehet, akinek a vonatkozásában nem áll fenn a 
(15) bekezdésben meghatározott foglalkoztatást kizáró ok. 
(15) Nem lehet iskolaőr, aki 

a) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 24/A. alcímében meghatározott, a 
munkaviszony létesítésére vonatkozó különös feltételeknek nem felel meg, 
b) a rendvédelmi szerv hivatásos állománya tagjának foglalkoztatását kizáró foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt áll. 

(16) A jogviszony létesítésekor a (15) bekezdés szerinti alkalmassági feltételeket az érintett igazolja. 
(17) A (12) bekezdés g) pontja szerinti ellenőrzés során az általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szerv a bűntettesek nyilvántartásából, a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, 
büntetlen előéletű személyek nyilvántartásából, valamint a büntetőeljárás hatálya alatt állók 
nyilvántartásából jogosult a (15) bekezdésben meghatározott feltételekre vonatkozó adatokat 
közvetlen hozzáféréssel átvenni és kezelni. 
(18) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a foglalkoztatási jogviszony 
fennállása alatt az ellenőrzést évente lefolytatja. Ha az ellenőrzés során a rendőrség megállapítja, 
hogy az iskolaőrrel a (15) bekezdés szerinti foglalkoztatást kizáró ok áll fenn, az ellenőrzés alá vont 
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iskolaőrnek, valamint a nevelési-oktatási intézménynek a kizáró ok fennállásának tényére vonatkozó 
egyidejű tájékoztatása mellett intézkedik az iskolaőr szolgálati igazolványának visszavonására. 
(19) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az ellenőrzés során a (17) 
bekezdés szerint átvett adatokat 

a) az ellenőrzés befejezéséig kezelheti, az ellenőrzést követően az adatokat törli, majd az 
ellenőrzés irataira az ellenőrzés tényét és időpontját feljegyzi, vagy 
b) ha az iskolaőr szolgálati igazolványának visszavonására eljárást indított, az eljárás végleges 
befejezéséig, vagy – ha az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv döntését 
közigazgatási perben megtámadták – a közigazgatási per jogerős lezárásáig kezelheti. 

(20) Ha az iskolaőrrel szemben szándékos bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárás indul, az 
általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az iskolaőrt a szolgálatellátás alól 
ideiglenesen – a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált 
nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, illetve az ügyészségnek vagy a nyomozó 
hatóságnak a feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről 
szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig 
tartó – felfüggeszti. 
(21) Az iskolaőrrel akkor létesíthető jogviszony, ha 

a) megfelel az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott 
feltételeknek, valamint 
b) teljesíti a jogszabályban meghatározott pszichológiai alkalmassági és fizikai állóképességi 
követelményeket. 

(22) Az iskolaőr a nevelési, oktatási intézményben az iskolaőri feladatok ellátását akkor kezdheti 
meg, ha – a munkáltató által meghatározott határidőn, de legfeljebb a munkaviszony létesítésétől 
számított kilencven napon belül – sikeres iskolaőri vizsgát tett 

a) a törvényben részére meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazásával 
kapcsolatos elméleti ismeretekből, azok gyakorlati alkalmazásából, 
b) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló törvényben, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott 
rendelkezések ismeretéből, valamint 
c) alapvető pedagógiai és gyermekpszichológiai ismeretekből. 

(23) A (22) bekezdés szerinti vizsga elméleti és gyakorlati részből áll, amelyet az iskolaőr az e 
törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet szerinti képzésen sajátít el. A vizsga részletes 
tartalmi feltételeit, valamint a vizsgaszabályzatot az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
rendelet állapítja meg. 
(24) Az e törvény szerinti képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és 
képzettségek jegyzékét az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet állapítja meg. 
(25) Az iskolaőr a (23) bekezdésben meghatározott képzés elvégzését követően ötévente kiegészítő 
képzésen és vizsgán köteles részt venni, amelyek során a jogszabályi változásokból és azok 
gyakorlati alkalmazhatóságából, valamint a kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos 
elméleti és gyakorlati ismeretekből tesz vizsgát. 
(26) Az iskolaőr elméleti és gyakorlati felkészültségét, valamint fizikai állóképességét a rendőrség 
kétévente ellenőrzi. 
(27) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az iskolaőr szolgálati igazolványát 
haladéktalanul 

a) visszavonja, ha 
aa) az iskolaőr foglalkoztatási jogviszonya megszűnt, 
ab) a szolgálati igazolvány kiadásának feltételei megszűntek, 
ac) az iskolaőr a továbbképzési kötelezettségének nem tesz eleget, nem teljesíti a fizikai 
állóképességi követelményeket, vagy 
ad) a szolgálati igazolványban szereplő adatok megváltoztak, 
b) bevonja, ha az iskolaőrt a szolgálatellátás alól ideiglenesen felfüggesztették. 

(28) Ha a (27) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a szolgálatellátás felfüggesztésének oka 
megszűnt, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a szolgálati igazolványt 
visszaadja. 
(29) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a szolgálati igazolvány 
visszavonásának vagy bevonásának tényéről a szolgálatteljesítés helyéül kijelölt oktatási-nevelési 
intézményt haladéktalanul tájékoztatja. 
(30) Az iskolaőröket formaruhával és szolgálati jelvénnyel kell ellátni. 
(31) Az iskolaőrt szolgálati igazolványa és jelvénye igazolja. A formaruhán iskolaőr feliratot kell 
elhelyezni, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervhez tartozás a formaruha 
karrészén jelezhető. 
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(32) Az iskolaőr szolgálati igazolványa tartalmazza: 

a) az iskolaőr arcképmását, 
b) az iskolaőrség feliratot, 
c) a foglalkoztató rendőri szerv megnevezését, 
d) az iskolaőr nevét, 
e) az érvényességi idejét, 
f) a szolgálati igazolvány kiállításának helyét és időpontját, 
g) a szolgálati igazolványt kiállító rendőri szerv és a munkáltató rendőri szerv érvényesítő 
aláírását, bélyegzőlenyomatát. 

(33) Az iskolaőrség tagjait – jogszabályban meghatározottaknak megfelelően az e törvény hatálya 
alá tartozó rendőri szerveknél rendszeresített vagy alkalmazott és a Rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény 10/C. § (2) bekezdésében felsorolt – kényszerítő eszközzel az általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szerv látja el. 
 
342/B. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az iskolaőrök tekintetében rendeletben határozza 
meg 

a) a ruházati ellátásra, valamint szolgálati igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel való ellátásra 
vonatkozó részletes szabályokat, 
b) az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a képzés, kiegészítő képzés és vizsga részletes 
tartalmi elemeit, a vizsgaszabályzatot, a képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú 
képesítések és képzettségek jegyzékét, 
c) a pszichológiai alkalmasság és a fizikai állóképesség követelményeit, a pszichológiai és fizikai 
alkalmassági követelmények felmérésének szabályait, a felmérést végző szervezetek kijelölését, 
az alkalmassági vizsgálatok eljárási rendjét, valamint414 

2020-09-01 
i) az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítására irányuló eljárás alatt az eljárás 
során elfogadott szolgálati beosztásba vagy nem hivatásos munkakörbe helyezéséig, vagy ha 
erre nem kerül sor, az egészségkárosodási ellátásra jogosultság tárgyában hozott döntés 
meghozataláig, 
j) a jogszabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában – az örökbe fogadható 
gyermekkel történő személyes találkozás céljából – évente legfeljebb tíz munkanapra. 
(1a) Az (1) bekezdés j) pontja szerinti esetben a hivatásos állomány tagját a kérésének 
megfelelő időpontban – az örökbefogadást elősegítő szervezet által kiállított igazolás alapján, a 
kiállításától számított kilencven napon belül – kell mentesíteni. Az igénybevételről a hivatásos 
állomány tagja legalább öt munkanappal korábban tájékoztatja a munkáltatói jogkört gyakorlót. 

2021-01-01 
38. § (1) A rendvédelmi szerv a 37. § szerinti határozott idejű szolgálati viszonyba visszavehető 
személyekkel való kapcsolattartás, valamint a hivatásos állományba visszavétel megkönnyítése 
érdekében tartalékos-nyilvántartást vezet. 
(2) A tartalékos-nyilvántartásba azt lehet felvenni, aki 
a) szolgálati viszonya megszűnésekor a rendvédelmi szervnél legalább öt év tényleges 
szolgálati idővel rendelkezett, 
b) a hivatásos szolgálatra a szolgálati viszony megszűnésekor egészségi, pszichológiai és fizikai 
szempontból alkalmas volt, 

39. § (1) Akinek szolgálati viszonya a 82. § (1) bekezdés b) pontja alapján szűnt meg, azt 
mandátumának lejárta, tisztségének megszűnése után – tizenöt napon belül előterjesztett kérelmére 
– a hivatásos állományba vissza kell venni, ha nem esik a szolgálati viszony létesítését kizáró 
körülmények hatálya alá. 

(2) Akinek rokkantsági, megváltozott munkaképességű személyek ellátását a felülvizsgálat 
során megszüntették, azt a hivatásos állományba akkor lehet visszavenni, ha egyébként 
megfelel a szolgálati viszony létesítéséhez szükséges egészségi, pszichológiai és fizikai 
alkalmassági követelményeknek. 

33. § (1) Szolgálati viszony azzal az önként jelentkező, cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel 
rendelkező magyar állampolgárral létesíthető, 

a) aki a tizennyolcadik életévét betöltötte, és életkora – az e törvényben meghatározott 
kivételekkel – a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb, 
b) aki rendelkezik a tervezett szolgálati beosztás besorolási osztálya szerint meghatározott 
iskolai végzettséggel és szolgálati viszonyra vonatkozó szabályban a szolgálati viszony 
létesítésének feltételeként meghatározott felsőfokú szakképzettséggel, szakképzettséggel vagy 
szakképesítéssel, 
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c) aki a hivatásos szolgálatra és a tervezett szolgálati beosztására egészségi, pszichológiai és 
fizikai szempontból alkalmas, 

77. § (1) A rendvédelmi szerv hivatásos állományába tartozó, de a rendvédelmi szervnél szolgálati 
beosztást be nem töltő személyt rendelkezési állományba kell helyezni. Ennek megfelelően a 
rendvédelmi szerv rendelkezési állományába tartozik: 
 
e) aki egészségi, pszichológiai vagy fizikai állapota miatt eredeti szolgálati beosztását tartósan 
képtelen ellátni, de felgyógyulása várható, az általa ellátható más szolgálati beosztásba helyezéséig, 
de legfeljebb egy évig, 

(2) A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonyát – az (5) és (6) bekezdésben foglalt 
korlátozás figyelembevételével – felmentéssel meg kell szüntetni, ha 
a) minősítése, pszichológiai, fizikai vagy – a 82/A. §-ban foglalt személyi kör kivételével – egészségi 
állapota alapján 
aa) a hivatásos szolgálatra alkalmatlanná vált, vagy 

 
Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben, valamint ha a (2) bekezdés a) pontjában 
meghatározott alkalmatlanság nem önhibából bekövetkezett egészségi, pszichológiai vagy fizikai ok 
következménye, a rendvédelmi szerv köteles a hivatásos állomány tagja állapotának, 
képzettségének, végzettségének megfelelő másik szolgálati beosztást, ennek hiányában másik, az 
állapotának, képzettségének, végzettségének megfelelő nem hivatásos munkakört felajánlani. 
(6) A hivatásos állomány tagját akkor lehet felmenteni, ha 
a) a nem önhibából bekövetkezett egészségi, pszichológiai vagy fizikai alkalmatlanság esetén 
(4) A végkielégítés összegének felére jogosult a hivatásos állomány tagja, ha 
a) azért mentették fel, mert a 86. § (6) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezéshez nem járult hozzá, 
kivéve, ha a hozzájárulását alapos indokkal – így különösen a közeli hozzátartozó elhelyezkedési, 
iskoláztatási, gondozási lehetetlensége, lakhatási feltételek nehézségei miatt – tagadta meg, 
b) a 91. § (1) bekezdésében szabályozott tartalékállomány tartama alatt a végzettségének, 
képzettségének, egészségi, pszichológiai és fizikai állapotának megfelelő felajánlott munkakört nem 
fogadja el, vagy 
c) a 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalékállomány tartama alatt az együttműködési 
kötelezettségének nem tesz eleget vagy a végzettségének, képzettségének, egészségi, 
pszichológiai és fizikai állapotának megfelelő felajánlott álláshelyet nem fogadja el. 
(6) Végkielégítésre nem jogosult a hivatásos állomány tagja, ha 
a) a szolgálati viszony megszűnésekor a (8) bekezdés alapján nyugdíjasnak minősül vagy szolgálati 
járandóságra jogosult, 
b) a 86. § (3) bekezdése alapján a felmentését maga kérte, 
c) alkalmatlansága vagy méltatlansága miatt mentették fel, kivéve azt, aki egészségi, pszichológiai 
vagy fizikai alkalmatlanság miatt került felmentésre, 
(2) A hivatásos állomány tagját kérelmére a szolgálati viszony megszűnése után is 
tartalékállományban kell tartani a továbbfoglalkoztatás megkezdéséig, de legfeljebb egy évig, ha 
a) a 86. § (2) bekezdés a) pontja alapján egészségi, pszichológiai vagy fizikai alkalmatlanság miatt 
mentették fel, 
b) az (1) bekezdés szerinti tartalékállomány tartama alatt részére a rendvédelmi szervnél, más 
rendvédelmi vagy egyéb költségvetési szervnél a képzettségének, végzettségének, egészségi, 
pszichológiai és fizikai állapotának megfelelő hivatásos, rendvédelmi igazgatási szolgálati, 
kormányzati szolgálati, közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony alá tartozó munkakör nem 
volt biztosítható 
d) a felajánlott – végzettségének, képzettségének, egészségi, pszichológiai és fizikai állapotának 
megfelelő – állás elfogadása. 
(7) Nem minősül a (6) bekezdés d) pontja szerinti együttműködési kötelezettség megszegésének, 
ha a (2) bekezdés szerinti tartalékállományban tartás első hat hónapjában a tartalékállományban 
tartott nem fogadja el a neki felajánlott állást. 
(8) Aki a (2) bekezdésben foglaltak szerint kéri a tartalékállományban tartását, az végkielégítésre – 
a (9) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak a tartalékállomány időtartamának lejártakor válik 
jogosulttá. Ha a tartalékállomány a tartalékállományban tartott végzettségének, képzettségének, 
egészségi, pszichológiai és fizikai állapotának megfelelő állás felajánlása nélkül fejeződik be, a 
tartalékállományban tartott a végkielégítés teljes összegére jogosult. 

102. § (1) A hivatásos állomány tagja a szolgálat ellátásával összefüggésben köteles 
e) az egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmassági követelményeknek eleget tenni, és az ezek 
ellenőrzése érdekében szükséges, a miniszter által meghatározott felméréseknek, szűréseknek és 
vizsgálatoknak magát alávetni, egészségének megóvása, valamint gyógyulása érdekében az előírt 
orvosi utasításokat betartani, 
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63. Egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmasság 

106. § (1) A hivatásos állomány tagjának meg kell felelnie a miniszter által meghatározott, a szolgálati 
beosztásának és életkorának megfelelő egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmassági 
követelményeknek. 
(1a) Az alkalmasság vizsgálata a betöltendő vagy betöltött szolgálati beosztáshoz igazodik. Az egyes 
szolgálati beosztások okozta egészségi, pszichológiai és fizikai megterhelés alapján a miniszter 
határozza meg az alkalmasságvizsgálati kategóriákat. Az egyes alkalmasságvizsgálati kategóriákba 
tartozó szolgálati beosztásokat az országos parancsnok vagy országos főigazgató közjogi 
szervezetszabályozó eszközben, az Országgyűlési Őrség parancsnoka belső szabályzatban 
határozza meg. 
(1b) Az alkalmasság vizsgálata során a miniszter által meghatározott esetekben pszichológiai 
kompetenciavizsgálatot kell végezni, amelynek részletes szabályait a miniszter határozza meg. 
(2) Az előmenetel általános feltételei: 

a) az előírt képzési és továbbképzési kötelezettség teljesítése, 
b) a jogszabályban meghatározott, elvárt teljesítményszint, 
c) az egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmasság, 
d) az előírt fizetési várakozási idő kitöltése, 
 

………………………………………………………………………………… 
 
337/2020. (VII. 9.) Korm. rendelet egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról 

 
Megjelent: MK 164/2020. (07.09.) Hatályos: 2020. 07. 17 
 
Többek között módosítja a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendeletet a szakterületek ágazati 
követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben 
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről 
 
Megjelent: MK 164/2020. (07.09.) Módosítja: 337/2020. (VII. 9.) Korm. rend. Hatályos: 2021. 07. 17. 
 
Hatályos: 2020.07.17 - 2020.07.30 

 

3. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez 

Szakvélemény adására elsősorban feljogosított szervek 

  A B 

  A szakkérdés (vizsgálat) megjelölése Illetékes állami szerv 

1. Okmányszakértői vizsgálatok:  

  
a) külföldi hatóság által kibocsátott, határátlépést lehetővé tevő okmányok 

vizsgálata 
Nemzetbiztonsági 

Szakszolgálat Szakértői 
Intézete 

  
b) nemzetbiztonsági, honvédelmi vagy rendőrségi szempontból kiemelt 

fontosságú szervek által biztonsági okmányként kiadott igazolványok, 
engedélyek vizsgálata 

Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat Szakértői 
Intézete 

  
c) a biztonsági okmányok védelméről szóló 86/1996. 

(VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 
II. részében felsorolt okmányok vizsgálata 

Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat Szakértői 
Intézete 

 
 

10. Munkabiztonsági vizsgálatok:   

  a) súlyos munkabalesetek vizsgálata foglalkoztatáspolitiká
ért felelős miniszter 

  
b) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 2016/425 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet I. melléklete alapján a II. és III. kategóriába tartozó egyéni védőeszközök 

foglalkoztatáspolitiká
ért felelős miniszter 
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megfelelőségének vizsgálata 
 

Hatályos: 2020.07.31 – 
 

Szakvélemény adására kizárólagosan feljogosított szervek 

 A szakkérdés 
(vizsgálat) 

megjelölése 

Illetékes állami szerv 

1
. 

Halottakkal 
kapcsolatos 
vizsgálatok: 

  

 a) igazságügyi 
boncolás 

Magyarország egész területén, országos illetékességgel: Nemzeti Szakértői 
és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK) 

Budapest, valamint Pest és Nógrád megye területén: Semmelweis Egyetem 
Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Orvostani 
Intézete 

Baranya, Somogy és Tolna megye területén: 
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi 

Orvostani Intézete 
Csongrád-Csanád megye területén: 
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi 

Orvostani Intézete 
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén: 
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani 

Intézete 

  

 
Többek között módosítja a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletet az állami foglalkoztatási szerv, a 
munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más 
feladatainak ellátásáról 
 
Megjelent: MK 164/2020. (07.09.) Módosítja: 337/2020. (VII. 9.) Korm. rend. Hatályos: 2021. 07. 
17., 2020. 07. 30. 

2020-07-17 
5. § A miniszter ellátja a munkavédelmi hatósági hatáskörében és munkaügyi hatósági hatáskörében 
eljáró kormányhivatal munkavédelmi hatóságként, valamint munkaügyi hatóságként folytatott 
tevékenységének szakmai irányítását. Ennek keretében 
d) elemzi és értékeli a kormányhivatal munkavédelmi hatósági, valamint munkaügyi hatósági 
tevékenységével kapcsolatos panaszokat, 
6. § A miniszter ellátja a munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányításával kapcsolatos 
feladatokat. Ennek keretében 
d) ellátja az Mvt. 78. §-ában megjelölt Országos Munkavédelmi Bizottság titkársági, adminisztratív 
teendőit, 
 
(3) A munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal gyakorolja az Mvt. 81. §-ában 
meghatározott feladat- és hatásköröket. A munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal 
ellátja továbbá mindazon munkavédelmi hatósági ellenőrzési feladatokat, amelyeket jogszabály 
nevesítve feladat- és hatáskörébe utal. 
15. § (3) A munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatal a Met. 3. §-a szerinti 
hatáskörében ellátja a Met. 4–7/A. §-ában meghatározott munkaügyi hatósági feladatait, továbbá a 
Met. 1. § (5), (6) és (8) bekezdésében, 7/B. §-ában, 8/B. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint 8/D–
8/G. §-ában meghatározott feladatot. 
 

2020-07-30 

15. Az Európai Unió jogának való megfelelés 

24. § (1) Ez a rendelet 
a) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv 
érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási 
együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2014. május 
15-i 2014/67/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, 
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b) a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok 
gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről szóló, 2014. április 16-ai 2014/54/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek, 
c) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
2020. évi XCI. törvény egyes egyszer használatos műanyagok forgalomba hozatalának 
betiltásáról 
 
Megjelent: MK 170/2020. (07.15.). Hatályos: 2021. 07. 01. 

Többek között módosítja az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános 
szabályairól 
 
Megjelent: MK 170/2020. (07.15.) Módosítja: 2020. évi XCI. törvény. Hatályos: 2021. 07. 01. 
 
2020-07-01 
Kt.48/E. § (1) A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, sajátosságaival és 
gazdasági lehetőségeivel összhangban – a 48/B. § (2) bekezdésben foglaltakon túl – tartalmaznia kell 
• a) a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel, 
• b) a zaj és rezgés elleni védelemmel, valamint a stratégiai zajtérképekre épülő intézkedési 
tervekkel, 
Kt.49/B. § A klímavédelemért felelős hatóság az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 
2012. évi CCXVII. törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából jogosult az Információs 
Rendszer adataihoz való közvetlen hozzáférésre, továbbá az Információs Rendszerben adatok 
rögzítésére. 
Kt.50. § (1) A környezethasználó köteles a tevékenysége során okozott környezetterhelést, környezet-
igénybevételt — jogszabályban meghatározott módon — mérni, vagy technológiai számítással 
alátámasztani, nyilvántartani, nyilvántartását a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok 
rendelkezésére bocsátani, illetőleg adatszolgáltatást teljesíteni. 
(1a) A környezethasználó az Információs Rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeit 
elektronikus úton teljesíti. 
(1b) Az (1a) bekezdés szerinti adatszolgáltatás rendjét meghatározó tájékoztatót az 51/A. § szerinti 
publikus felületen közzé kell tenni. 
Kt.62. § (1) A környezetet vagy annak valamely elemét a felhasználása során vagy azt követően 
különösen terhelő, vagy veszélyeztető egyes termékek előállítását, behozatalát, forgalmazását, 
egyszeri termékdíj fizetési kötelezettség terheli. 
(5) A termékdíj fizetési kötelezettség alá tartozó egyes elhasználódott termékek visszafogadására és 
megfelelő kezelésére a termék előállítója, vagy forgalmazója, ideértve az importőrt is, jogszabály 
rendelkezése alapján kötelezhető. 
(3) Ha jogszabály közigazgatási hatósági eljárás során környezetvédelmi szakkérdés vizsgálatát írja 
elő, az eljárást lezáró döntés 
a) rendelkező része tartalmazza 
aa) a szakkérdés vizsgálatának tényét, 
ab) a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat, 
b) indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálata során tett részletes megállapításokat. 
Kt.70. § (1) Az egyes – külön jogszabályban megjelölt – tevékenységek környezetet terhelő 
kibocsátásainak megelőzésére, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre 
ható tényezők csökkentésére, vagy megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló 
intézkedéseket az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során kell megállapítani. 
Kt.72. § A környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt vagy az egységes 
környezethasználati engedélyt visszavonja, ha a véglegessé válástól számított öt éven belül a 
tevékenységet, illetve az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg, vagy ha a 
jogosult nyilatkozik arról, hogy a környezetvédelmi engedéllyel vagy az egységes környezethasználati 
engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen 
megváltoztak. 
(2) A környezetvédelmi hatóság az érdekeltet tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának 
feltárása érdekében – teljes körű vagy részleges – felülvizsgálatra kötelezi akkor is, ha 
a) környezetkárosítást észlel; 
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b) kiemelten védett, védett, vagy védőterületen (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természet-védelmi 
terület, természeti emlék, valamint ezek védőövezetei, vízminőség-védelmi terület, hidrogeológiai 
védőterület, valamint az ivó-, ásvány- és gyógyvízkivételek védőterületei), környezetet veszélyeztető, 
szennyező vagy károsító tevékenységet észlel; 
(3) Ha a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi felülvizsgálat alatt környezetveszélyeztetést 
vagy környezetkárosítást észlel, akkor az azt okozó feltárt tevékenységet a hatásterületen teljes 
körűen vagy részlegesen korlátozhatja, vagy felfüggesztheti. 
 
 2021-01-01 
(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: 
• a) a füstködriadó terv, 
• b)94 
Kt.79. § (1)230 A felülvizsgálat eredménye alapján a környezetvédelmi hatóság 
• a) engedélyezi a tevékenység folytatását (a továbbiakban: működési engedély); 
• b) az engedély megadásával egyidejűleg a szükséges környezetvédelmi intézkedések 
megtételére kötelezi az érdekeltet, ideértve a kormányrendeletben meghatározott biztosítékadási, 
illetve környezetvédelmi biztosítási kötelezettségeket is; 
• c) korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a tevékenység folytatását, vagy az erre hatáskörrel 
rendelkező szervnél azt kezdeményezi. 
(5) A környezetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő 
naptól számított huszonegy napon belül köteles megadni. 
(6)259 
(3) A (2) bekezdés a), illetve e) pontjában foglaltak elmaradása vagy eredménytelensége esetén a 
környezetvédelmi hatóság, vagy a más hatóság által engedélyezett tevékenység esetén a 
környezetvédelmi hatóság megkeresésére az engedélyező hatóság, illetve a bíróság – a 
környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosodás mértékétől függően – a környezetveszélyeztető, 
illetve környezetkárosító tevékenység folytatását korlátozza, az általa megállapított feltételek 
biztosításáig felfüggeszti vagy megtiltja. 
Kt.103. § (1) A környezet igénybevételével, vagy terhelésével járó tevékenységgel vagy mulasztással 
másnak okozott kár környezetveszélyeztető tevékenységgel okozott kárnak minősül és arra a Polgári 
Törvénykönyvnek a fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 
40. a levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos hatósági eljárások és a nyilvántartásba vétel 
szabályait, valamint a nyilvántartásba vétel tartalmi követelményeit; 
41. az Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtásával és az állami felelősségi körbe 
tartozó területek kármentesítésével kapcsolatos feladatokat, valamint a barnamezős területek 
hasznosításával kapcsolatos részletes szabályokat, ideértve a barnamezős területekre vonatkozó 
adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjét. 
 
 2021-07-01 
Kt.30/A. § A környezetterhelés megelőzése vagy csökkentése érdekében – figyelemmel a 6. § (1) 
bekezdése szerinti követelményekre – a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletben 
korlátozhatja vagy megtilthatja azon termék gyártását, forgalomba hozatalát, felhasználását és 
kereskedelmét, amely jellemzően egyszeri használat után hulladékká válik, vagy ha e termék a 
környezetet kevésbé terhelő termékkel helyettesíthető. 
 
Kt.112/A. § A 30/A. § 
a) a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/720 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek és 
b) az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló, 2019. június 5-i 
(EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

Többek között módosítja a 2011. évi LXXXV. törvényt a környezetvédelmi termékdíjról 
 
Megjelent: MK 170/2020. (07.15.) Módosítja: 2020. évi XCI. törvény. Hatályos: 2021. 07. 01. 
 
5a. biológiailag lebomló műanyag: olyan műanyag, amely fizikai és biológiai bomlásra képes úgy, hogy 
végül szén-dioxiddá (CO2), biomasszává és vízzé bomoljon le, és amely a csomagolásra vonatkozó 
európai szabványokkal összhangban komposztálás és anaerob lebontás útján hasznosítható; 

 
bb) 300 kg – műanyag hordtasak nélkül számított – műanyagot, 
bc) 75 kg műanyag hordtasakot, 
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22. könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 50 mikronnál 
kevesebb; 

23.47 
24a. műanyag: a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 

(REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi 
irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 
5. pontja értelmében vett polimer, amelyhez esetleg adalékanyagokat vagy egyéb anyagokat is adtak 
és amely alkalmas a műanyag hordtasakok fő szerkezeti alkotóelemeként való felhasználásra, 
beleértve a biológiailag lebomló műanyagokat is; 

25. műanyag hordtasak: olyan, műanyagból készült, fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli hordtasak, 
amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére, a hajlékonyfalú 
műanyag hűtőtasak vagy hűtőtáska kivételével; 
25b. nagyon könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 15 
mikronnál kevesebb, és amelynek felhasználása higiéniai célokat szolgál, vagy amelyet ömlesztett 
élelmiszerek elsődleges csomagolására használnak azokban az esetekben, amikor az segít 
megelőzni az élelmiszer-pazarlást; 

30/A. Európai Unió jogának való megfelelés 

40/H. § Ez a törvény a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának 
csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 29-i 2015/720 európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

2. Műanyag (a műanyag hordtasak kivételével) 57 
3. Műanyag hordtasak a biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak kivételével 1900 
4. Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak 500 
5. Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) 57 
6. Társított rétegzett italkarton 19 
7. Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével) 19 
8. Fém ital-csomagolószer 57 
9. Papír 19 
10. Fa, természetes alapú anyag 19 
11. Üveg 19 
12. Egyéb  

 

b)    Csomagolószer 
 A B C 

1. Anyagáram 
qf felső 

hasznosítási 
arány 

qáhksz állami 
hulladékgazdálkodást közvetítő 

szervezet országos átlagos 
teljesítési hányad 

2. Műanyag (a műanyag hordtasak 
kivételével) 0,65 0,25 

3. 
Műanyag hordtasak a biológiailag lebomló 

műanyagból készült műanyag hordtasak 
kivételével 

0,65 0,15 

4. Biológiailag lebomló műanyagból készült 
műanyag hordtasak 0,65 0,15 

5. Társított (kivéve társított rétegzett 
italkarton) 0,65 0,40 

6. Társított rétegzett italkarton 0,65 0,20 
7. Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével) 0,65 0,60 
8. Papír 0,65 0,65 
9. Fa, természetes alapú anyag 0,65 0,15 
10. Üveg 0,65 0,60 
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11. Egyéb 0,65 0,25 
12. Fém ital-csomagolószer 0,17 0,17 

b)    Csomagolószer 
 A B 

1. Anyagáram 

Fajlagos 
rendszerirányítási 

alapköltség 
(Ft/kg) 

2. Műanyag (a műanyag hordtasak kivételével) 34 

3. Műanyag hordtasak a biológiailag lebomló műanyagból készült 
műanyag hordtasak kivételével 1300 

4. Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak 342 
5. Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) 34 
6. Társított rétegzett italkarton 12 
7. Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével) 12 
8. Fém ital-csomagolószer 34 
9. Papír 11,5 
10. Fa, természetes alapú anyag 14 
11. Üveg 12 
12. Egyéb 34 

 

1. Anyagáram 

Fajlagos 
externális 

alapköltség 
(Ft/kg) 

2. Műanyag (a műanyag hordtasak kivételével) 24 

3. Műanyag hordtasak a biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag 
hordtasak kivételével 774 

4. Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak 204 
5. Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) 24 
6. Társított rétegzett italkarton 7 
7. Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével) 8 
8. Fém ital-csomagolószer 24 
9. Papír 4 
10. Fa, természetes alapú anyag 4 
11. Üveg 6 
12. Egyéb 24 

……………………………………………………………………………………………… 

26/2020. (VII. 15.) BM rendelet egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 171/2020. (07.15.) Hatályos: 2020. 07. 16. 

Többek között módosítja a 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek 
módosításáról 
 
Megjelent: MK 171/2020. (07.15.) Módosítja: 26/2020. (VII. 15.) BM r. Hatályos: 2020. 07. 16. 

 2020-07-16 
(5) A bíróság és az általános szabálysértési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások 
vonatkozásában az (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában és b) pont bc) alpontjában, valamint az 
(1a) bekezdés c) pontjában meghatározott számlaszámokat és kódot az általános rendőrségi 
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feladatok ellátására létrehozott szerv területi szervei által kezelt központosított beszedési számla 
adatai alapján kell megadni. 
11/A. §(1)20 
(2) A bíróság a Szabs. tv. 141. § (2f) és (2j) bekezdése szerinti adattovábbítást az általa használt 
informatikai rendszer igénybevételével automatizált informatikai megoldással teljesíti a központi 
bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott központi bírságkezelő 
szerv (a továbbiakban: központi bírságkezelő szerv) által használt informatikai rendszer felé. 
22/A. § (1) Az általános szabálysértési hatóság a Szabs. tv. 39. § (2) bekezdés c)–i) pontjában 
meghatározottak által kiszabott helyszíni bírság végrehajtására folytatott eljárás során a 
felhívásához kitöltött csekkszelvényt mellékel. A csekkszelvény tartalmazza 
a) a végrehajtást foganatosító szabálysértési hatóság megnevezését, az ügy számát, 
b) a helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány sorszámát, 
c) a helyszíni bírság megfizetésére szolgáló számlaszámot, a nemzetközi fizetési számlaszámot 
(IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC) kódot és 
d) a helyszíni bírság összegét. 
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott számlaszámokat és kódot az általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szerv területi szervei által kezelt központosított beszedési számla 
adatai alapján kell megadni. 

2020-07-21 
 

22. § (1) A helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy a kitöltött nyomtatvány 
másodlati példányát a csekkszelvénnyel együtt az eljárás alá vont személynek átadja. Az átadott 
csekkszelvény tartalmazza a helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány sorszámát, a helyszíni 
bírság kiszabására jogosult megnevezését, a központosított beszedési számla számát, a 
nemzetközi fizetési számlaszámot (IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC) kódot és a helyszíni 
bírság összegét. 
(2) A kitöltött nyomtatvány eredeti példányát a helyszíni bírság kiszabására jogosult két évig 
megőrzi. 
(3)33 
23. § (1) Ha a helyszíni bírság készpénz-helyettesítő fizetési eszköz alkalmazásával történő 
megfizetésének feltételei fennállnak, a helyszíni bírság kiszabására jogosult tájékoztatja erről az 
eljárás alá vont személyt. 
(2) Ha az eljárás alá vont személy a helyszíni bírságot a helyszínen készpénz-helyettesítő fizetési 
eszköz alkalmazásával kívánja megfizetni, a helyszíni bírság kiszabására jogosult 
a) nem ad át csekkszelvényt, 
b) a POS-terminál által nyomtatott bizonylat másodlati példányát a sikeres befizetés után átadja az 
eljárás alá vont személynek, eredeti példányát pedig csatolja a kitöltött helyszíni bírság nyomtatvány 
eredeti példányához. 

………………………………………………………………………………… 

27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek 
jogharmonizációs és deregulációs célú módosításáról 
 
Megjelent: MK 172/2020. (07.16.) Hatályos: 2020. 07. 31. 

Többek között módosítja a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletet a játszótéri eszközök 
biztonságosságáról 
 
Megjelent: MK 172/2020. (07.16.) Módosítja: 27/2020. (VII. 16.) ITM r. Hatályos: 2020. 07. 31. 

        
1. § (1) E rendelet hatálya a játszótéri elhelyezésre szánt, valamint a játszótéren elhelyezett 

játszótéri eszközökre terjed ki. 
(2) Nem tartozik e rendelet hatálya alá a kizárólag saját, családi célra kialakított játszótéren 

elhelyezett játszótéri eszköz. 
2. § E rendelet alkalmazásában 
1. alapvonal: a gyártó által a játszótéri eszközön tartós formában megadott jelzés, amely a 

játszótérnek azt a felületét (síkját) jelöli, ahonnan a játszótéri eszköz használata megkezdődik; 
2. áttelepítés: a korábban már telepített eszköz ugyanazon játszótéren más helyre vagy másik 

játszótérre való áthelyezése; 
3. balesetveszélyes játszótéri eszköz: olyan játszótéri eszköz, amely az 1. melléklet 2. pontjában 

meghatározott követelményeket nem elégíti ki; 
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4. biztonságossági követelmények: az 1. mellékletben meghatározott követelmények; 
5. ellenőrzés: a telepített játszótéri eszköz vizsgálata és megfelelőségének megállapítása a 

biztonságossági követelmények alapján, elsősorban a vonatkozó szabvány figyelembevételével és 
szakmai értékítélet alapján értelmezett általános követelmények szerint; 

6. forgalmazás: a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény 2. § 5. pontja szerinti fogalom; 
7. forgalmazó: a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény 2. § 6. pontja szerinti fogalom. 
8. forgalomba hozatal: a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény 2. § 7. pontja szerinti fogalom; 
9. gyártó: a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény 2. § 11. pontja szerinti fogalom; 
10. használatbavétel előtti ellenőrzés: olyan telepített játszótéri eszközre vonatkozó ellenőrzés, 

amelyet kijelölt szervezet végez az eszköz használatbavétele előtt; 
11. használatbavétel: játszótéri eszköz felhasználók részére való rendelkezésre bocsátása a kijelölt 

szervezet által végzett ellenőrzést követően; 
12. időszakos ellenőrzés: olyan használatban lévő játszótéri eszközre vonatkozó ellenőrzés, 

amelyet kijelölt szervezet végez, az e rendeletben meghatározott rendszerességgel; 
13. importőr: a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény 2. § 15. pontja szerinti fogalom; 
14. játszótér: az a külső vagy belső tér, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére (telepítésére), 

illetve azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a létesítés építésügyi hatósági engedély 
hatálya alá tartozik-e vagy sem; 

15. játszótéri eszköz: játszótéri elhelyezésre szánt, valamint játszótéren elhelyezett olyan eszköz, 
beleértve az alkotórészeket és a szerkezeti elemeket is, melynek rendeltetése, hogy gyermekek játék 
céljára egyedül vagy csoportosan használják; 

16. kijelölt szervezet: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvényben 
meghatározott szervezet, amelynek kijelölt megfelelőségértékelési területe az e rendelet 2. § 15. 
pontjában meghatározott termék; 

17. telepítés: az új játszótéri eszköznek a játszótéren első alkalommal történő felállítása, 
felszerelése, üzembe helyezése a termékre vonatkozó használati és kezelési útmutató szerint; 

18. üzemeltetés: a már használatba vett játszótéri eszköz üzemeltető általi rendszeres ellenőrzése, 
karbantartása, szerelése, javítása, felülvizsgálata a biztonságossági követelmények 
figyelembevételével; 

19. üzemeltető: az a természetes vagy jogi személy, aki a játszótéri eszközzel rendelkezni jogosult, 
vagy akit a játszótéri eszközzel rendelkezni jogosult annak üzemeltetésére feljogosított. 

3. § (1) Játszótéri eszköz akkor hozható forgalomba, forgalmazható, telepíthető, illetve vehető 
használatba, ha az a rendeltetésszerű és a gyermekek szokásos viselkedését figyelembe vevő, 
előrelátható használata során a használók vagy más személyek biztonságát és egészségét nem 
veszélyezteti, és megfelel a biztonságossági követelményeknek. 

(2) A biztonságossági követelményeknek való megfelelést a gyártó a kijelölt szervezet által kiadott 
megfelelőségi tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű külföldi megfelelőségi tanúsítvánnyal igazolja. 

(3) Játszótéri eszközt telepítés után, valamint áttelepítést követően használatba venni a kijelölt 
szervezet által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést ellenőrző vizsgálatot 
követően lehet. A telepítés utáni ellenőrzés során a kijelölt szervezet a megfelelőségi tanúsítvány 
meglétét is ellenőrzi. 

(4)6 
(5)7 

 
5. § (1) A megfelelőségi tanúsítást a gyártó, az importőr vagy a forgalmazó az általa választott 

kijelölt szervezettel végezteti el. 
(2) A megfelelőségi tanúsítást kérvényező a kijelölt szervezetnek átadja: 
a) pontos nevét, címét, adószámát, cégjegyzékszámát, telefonszámát, e-mail címét, valamint 
6. § (1) A játszótéri eszközt a következő adatokat tartalmazó megjelöléssel ellátva kell forgalomba 

hozni és forgalmazni: 
a) a gyártó és az importőr neve, címe, 
b) a játszótéri eszköz megnevezése, a gyártó által adott azonosító jelölés, amely a játszótéri eszköz, 

valamint összeállítása egyedi azonosítására szolgál, 
c) ha a játszótéri eszköz valamely szabványnak megfelel, a szabvány jelzete, 
d) az ajánlott korcsoport, 
e) a gyártás éve, 
f) az alapvonal jelölése (amennyiben értelmezhető). 
(2) A játszótéri eszközt a következő dokumentumokkal ellátva kell forgalomba hozni és forgalmazni: 
a) a játszótéri eszköz általános terméktájékoztatója, telepítési, szerelési, használati, ellenőrzési és 

karbantartási utasítása magyar nyelven (a továbbiakban: használati és kezelési útmutató), 
b) a megfelelőségi tanúsítvány másolata. 
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7. § (1) A játszótéri eszközt a használati és kezelési útmutató előírásait figyelembe véve kell 

telepíteni és üzemeltetni. Az üzemeltető köteles a játszótéri eszközt üzemeltetni. 
(2) A játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését kijelölt 

szervezettel háromévenként kell elvégeztetnie. 
(3) A játszótéri eszközök kijelölt szervezet általi ellenőrzése a biztonságossági követelményeknek 

való megfelelőségre, azok állapotára, telepítési feltételeinek megfelelőségére irányul. 
(4) A kijelölt szervezet által végzett ellenőrzés során 
a) megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely megfelel a biztonságossági 

követelményeknek; 
b) nem megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely nem felel meg a biztonságossági 

követelményeknek; 
c) a használatbavétel előtti ellenőrzés során nem megfelelőnek kell értékelni azt az eszközt is, 

amely nem teljesíti a 6. §-ban meghatározott követelményeket. 
(5) A használatbavétel előtti és az időszakos ellenőrzésről a kijelölt szervezet ellenőrzési 

jegyzőkönyvet állít ki a kijelölő hatóság által meghatározott és honlapján közzétett tartalommal. 
(6) Kijelölt szervezet által nem megfelelőnek értékelt játszótéri eszköz nem vehető használatba. 
(7) A kijelölt szervezet által nem megfelelőnek értékelt vagy balesetveszélyessé vált játszótéri 

eszközt az üzemeltetőnek kell dokumentumokkal igazolt módon a biztonságossági követelményeknek 
megfelelő állapotúra kijavítani vagy elbontani, és annak elvégzéséig az eszköz használatát 
megakadályozni. 

(8) A játszótéri eszközökről, a kijelölt szervezet általi ellenőrzésekről, valamint az elvégzett 
javításokról az üzemeltetőnek nyilvántartást kell vezetnie a következő adattartalommal: 

a) a játszótér címe, 
b) a játszótéri eszközök száma, 
c) a játszótéri eszköz megnevezése, az azonosítást szolgáló adatok, 
d) a használatbavétel időpontja, 
e) az időszakos ellenőrzések időpontja, 
f) a javítás időpontja, 
g) a bontás időpontja. 
(9) A nyilvántartást és az intézkedéseket igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz 

üzemeltetőjének legalább 10 éven keresztül meg kell őriznie. 
(10) Az üzemeltető a játszótéren, külön táblán, jól látható és tartós módon feltünteti a nevét, 

székhelyének címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét, valamint az egységes európai 
segélyhívószámot. 

 
7/A. § (1) A 4. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek nem kell megfelelnie az olyan 

játszótéri eszköznek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak 
elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
valamely EFTA-államban állítottak elő az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az 
irányadó előírások a fogyasztók védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű 
védelmet nyújtanak. 

 
8. § (1) Ez a rendelet 2004. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit – a 7. §-ban foglaltak 

kivételével – a hatálybalépését követően forgalomba hozott, illetve telepítendő játszótéri eszközökre 
kell alkalmazni. 

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt forgalomba hozott játszótéri eszköz tekintetében a 4. § (1) 
bekezdésében hivatkozott szabványoknak való megfelelőséget igazoló magyar vagy külföldi 
tanúsítványt a 3. § (1) bekezdése szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal egyenértékűnek kell tekinteni. 

(3) Az egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs és deregulációs 
célú módosításáról szóló 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) 
megállapított 7. § (2) bekezdése szerinti háromévenkénti időszakos ellenőrzésre vonatkozó 
rendelkezést a Mód. rendelet hatálybalépése előtt telepített játszótéri eszközök esetében is alkalmazni 
kell a következő esedékes időszakos ellenőrzés határidejének lejártát vagy annak lefolytatását 
követően. 

A megfelelőségi tanúsítvány tartalmi követelményei 

1. A kijelölt szervezet neve, címe, valamint a megfelelőségértékelési tevékenység végzésére 
vonatkozó engedély száma. 

2. A gyártó és az importőr vagy a forgalomba hozó neve, címe. 
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Többek között módosítja a 35/2014. (XI. 19.) NGM rendeletet egyes szállítható nyomástartó 
berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a 
Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 
 
Megjelent: MK 172/2020. (07.16.) Módosítja: 27/2020. (VII. 16.) ITM r. Hatályos: 2020. 07. 31. 
 
3. § A gázpalack, a gázhordó és a palackköteg megfelelő minőségéért a gyártó, a gázpalack, a 
gázhordó és a palackköteg szelepének, szerelvényeinek megfelelő minőségéért a szelep és a 
szerelvény gyártója, a megfelelő minőségű szerelésért a szerelést végző gazdálkodó szervezet a 
felelős. A töltött gázpalack, gázhordó és palackköteg megfelelő minőségéért, valamint megfelelő 
állapotú és biztonságú szeleppel és szerelvényekkel történő ellátásáért a töltő gazdálkodó szervezet a 
felelős. A használónál lévő gázpalack, gázhordó és palackköteg biztonságos üzemeltetéséért, 
beleértve az időszakos biztonságtechnikai ellenőrzések 18. §-ban meghatározott ciklusidő szerinti 
elvégeztetését is, a gázpalack, gázhordó és palackköteg használója a felelős. 

 
8. § (1) Gázpalackot az a gazdálkodó szervezet tölthet, amely rendelkezik a nyomástartó 

berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 
kormányrendeletben vagy a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy 
palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről szóló 
kormányrendeletben meghatározott, működő és erre akkreditált, független tanúsító szervezet által 
tanúsított minőségirányítási rendszerrel, és a töltőlétesítmény vagy a propán-butángáz palacktöltő 
üzem használatbavételére engedélyt kapott. 

(2) A propán-butángáz átfejtése egyik gázpalackból a másikba töltésnek minősül, azt kizárólag a 
propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági Szabályzatáról szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott engedéllyel rendelkező szervezet végezheti. 
10. § (1) A gázpalackba a gyártóművi megfelelőségi nyilatkozatban meghatározottak szerint az 
adattáblán vagy a gázpalackon maradandóan megjelölt, valamint a 17. § (1) bekezdésében 
hivatkozott, biztonságtechnikai ellenőrzést végző szervezetek által meghatározott típusú és 
mennyiségű gáz tölthető. 

 
11. § Cseppfolyósított szénhidrogén gázokkal és keverékeikkel töltött gázpalackok kezelésére, 
tárolására és szállítására a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítési és 
üzemeltetési műszaki biztonsági szabályzata, a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei 
tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 
rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, valamint 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. rendelet előírásainak, 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. 
rendelet előírásainak és 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. rendelet 
előírásainak (a továbbiakban: veszélyes áruk szállítására vonatkozó hatályos előírások), más töltetű 
gázpalackokra az MSZ 6292 [Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése] szabvány vagy azzal 
egyenértékű műszaki biztonsági követelmények, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó 
hatályos előírások irányadók 
 

14. § (1) A gázpalackot jól olvasható és tartós megjelöléssel kell ellátni. A gázpalackon a 
megjelöléseket a vállrészen vagy a nyakgyűrű és a szelep közötti tesztgyűrűn kell elhelyezni. Ha a 
rendelkezésre álló hely vagy a vállrész falvastagsága ezt nem teszi lehetővé, akkor a fenék zömített 
részébe vagy a gázpalackhoz forrasztott, illetve szegecselt táblára vagy a gázpalackhoz hegesztéssel 
rögzített védőkosáron kell a megjelöléseket elhelyezni. Teljes felületen bevont kompozit palackon a 
hengeres részen vagy a vállrészen vagy a nyakgyűrű és a szelep közötti tesztgyűrűn, jól olvashatóan, 
címkén kell elhelyezni a megjelöléseket. 

(2)16 
(3)17 

15. § A gázpalack, a gázhordó és a palackköteg színjelzésére vonatkozó műszaki követelményeket a 
25. § (6) bekezdésében meghatározott szakági műszaki előírásban kell meghatározni. 

 
17. § (1) A gázhordóknak és a palackkötegeknek a Szabályzatban foglalt követelményeknek történő 

megfelelőségét, illetve nem megfelelőségét a fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági 
feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala állapítja meg meg. A gázpalackoknak és 
tartozékaiknak a Szabályzatban foglalt követelményeknek történő megfelelőségét, illetve nem 
megfelelőségét a biztonságtechnikai ellenőrzést végző szervezet állapítja meg. 



39 
 

39 
 

(2)21 
(3) A töltő gazdálkodó szervezet a gázpalackok időszakos biztonságtechnikai ellenőrzésre 

bocsátása előtt köteles a gázpalackot gázmentesíteni és a szennyeződésektől megtisztítani. 
a) annak megállapítására, hogy a gázpalackokat megfelelően előkészítették-e, beleértve annak 
ellenőrzését is, hogy a gázpalack gázmentesítését elvégezték-e és a szennyeződésektől 
megtisztították-e; 

 
(5) Az acetilén palackok időszakos biztonságtechnikai ellenőrzése kiterjed: 
a) annak megállapítására, hogy a porózus töltőanyag és az oldószer engedélyezett-e belföldi 

használatra; 
b) annak megállapítására, hogy a vizsgálatra kerülő gázpalackban lévő porózus töltőanyag 

típusengedélye, valamint az egyes gyártási tételek engedélye érvényes-e; 
c)24 annak megállapítására, hogy a gázpalackokat megfelelően előkészítették-e, beleértve annak 

ellenőrzését is, hogy a gázpalack gázmentesítését elvégezték-e és a szennyeződésektől 
megtisztították-e; 

18. § A gázpalack, a gázhordó és a palackköteg időszakos biztonságtechnikai ellenőrzésének 
ciklusidejét a 11. §-ban meghatározott veszélyes áruk szállítására vonatkozó hatályos előírások „P200 
csomagolási utasítás” alcíme alapján kell megállapítani. 

19. §27 
20. § (1) A palackkötegekbe csak az időszakos biztonságtechnikai ellenőrzésnél megfelelőnek 

minősített gázpalackokat szabad beépíteni. 
(2)28 
21. § (1) A gázpalackon végzett minden bejelentés-köteles javítás vagy átalakítás után a 17. § (1) 

bekezdésében megjelölt szervezet – függetlenül az időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés 
időszerűségétől – ellenőrzést végez. 

(2) Az ellenőrzés során a 17. § (1) bekezdésében megjelölt szervezet megállapítja, hogy a 
gázpalack megfelel-e a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben 
eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági 
hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 21/A. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti 
javítási vagy átalakítási műszaki dokumentációban foglaltaknak, továbbá hatósági határozatban 
megállapított előírásoknak és a (3) bekezdésben foglalt követelményeknek. Megfelelőség esetén a 
gázpalackra maradandóan el kell helyezni 
22. § (1) Az egyes szelepvédő tartozék típusok megfelelőségének ellenőrzését szakági műszaki 
előírásokban meghatározott követelmények szerint kell végezni. 

13. A szakági műszaki szakbizottság működése és feladatai 

25. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó gázpalackok, gázhordók és palackkötegek időszakos és 
rendkívüli biztonságtechnikai ellenőrzései tapasztalatainak figyelembevételével a műszaki biztonságot 
növelő alkalmazások széles körű elterjedésének elősegítése céljából az iparügyekért felelős miniszter 
(a továbbiakban: miniszter) szakági műszaki szakbizottságot (a továbbiakban: Szakbizottság) hoz 
létre. 

(2) A Szakbizottság az e rendelet hatálya alá tartozó gázpalackok, gázhordók és palackkötegek 
időszakos és rendkívüli biztonságtechnikai ellenőrzéseivel kapcsolatban szakági műszaki előírások 
formájában a Szabályzat követelményeit, az egészségvédelem magas szintjét kielégítő, valamint a 
műszaki-tudományos színvonallal és a gazdasági megfontolások alapján megvalósítható gyakorlattal 
összhangban álló műszaki megoldásokat dolgoz ki, azokat rendszeresen felülvizsgálja, és az adott 
időszak technikai színvonalának megfelelően frissíti. 

(3) A Szakbizottságba tagot a következő szervezetek javasolhatnak: 
a) a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (1 fő), 
b) Magyar PB-Gázipari Egyesület (2 fő), 
c) Magyar Ipari Gáz Szövetség (2 fő), 
d) Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség (2 fő), 
e) Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (1 fő), 
f) Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (1 fő), 
g) BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1 fő), 
h) a szakterületen működő egyéb, a miniszter által felkért civil szervezetek (1-1 fő). 
(4) A Szakbizottsági tagokat az miniszter öt év időtartamra bízza meg. 
(5) A Szakbizottság megalkotja a működési szabályzatát, és tagjai közül három év időtartamra 

megválasztja a Szakbizottság elnökét. 
(6) A Szakbizottság által elfogadott szakági műszaki előírásokat a kormányzati honlapon, valamint a 

termékinformációs pont honlapján közzé kell tenni. A szakági műszaki előírásokban foglalt műszaki 
megoldást úgy kell tekinteni, hogy az megfelel az adott kor technikai színvonalának. 
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1. melléklet a 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelethez 

Gázpalack Biztonsági Szabályzat 

1. A Szabályzat alkalmazási területe 
A Szabályzat az e rendelet hatálya alá tartozó szállítható nyomástartó berendezések (a 

továbbiakban: gázpalack) időszakos és rendkívüli biztonságtechnikai ellenőrzések követelményeit 
állapítja meg. 

2. Gázpalack azonosítására vonatkozó követelmények 
2.1. A biztonságtechnikai ellenőrzés során a gázpalackba beütött jelöléseket ellenőrizni kell, hogy 

azok: 
a) megfelelnek-e a hatóságok által kiadott gyártási típusengedélyeknek, 
b) a gázpalackok gyártó művi vagy első töltés előtti hatósági ellenőrzése megtörtént-e. 
2.2. Ha a gázpalackon található jelölés olvashatatlanná vált, de azonosítható, a megjelöléseket az 

eredetivel azonos betű- és számnagyságban fel kell újítani. 
2.3. Ha a gázpalackon található jelölés olvashatatlanná vált, és emiatt a gázpalack nem 

azonosítható, azt felújítani nem szabad, a gázpalackot selejtezni kell. 
2.4. A biztonságtechnikai ellenőrzés elvégzését megelőzően, az ellenőrzésre történő előkészítés 

során, a gázpalack teljes felületéről el kell távolítani a színjelzéseket, illetve veszélyességi bárcákat. 
2.5. A gázpalackok külső szerkezeti vizsgálatának elvégzését követően jól olvasható és tartós 

kivitelben el kell helyezni a 13. és 14. § szerinti jelöléseket a gázpalackokon. 
2.6. A biztonságtechnikai ellenőrzésnek a szerkezeti vizsgálat elvégzését követően ki kell terjednie a 

13. és 14. § szerinti jelölések meglétére és megfelelőségére. 
3. Gázpalack tömegének ellenőrzésére vonatkozó követelmények 
3.1. A kompozit palackok kivételével minden gázpalack üres tömegét legalább X(1) pontossági 

osztályú, érvényes hitelesítésű automatikus működésű adagoló mérlegen, vagy III pontossági 
osztályú, érvényes hitelesítésű nem-automatikus működésű mérlegen vagy XIII pontossági osztályú, 
érvényes hitelesítésű jelölő mérleggel kell ellenőrizni. 

3.2. Eltérés esetén a tényleges értéket az eredeti üres (tára-) tömeg megjelölés fölé vagy alá be kell 
ütni, ha 

a) az üres tömeg nem nagyobb, mint 3 kg, és az eltérés legalább 3%, 
b) az üres tömeg nagyobb, mint 3 kg, de kisebb, mint 25 kg, és az eltérés legalább 0,1 kg, vagy 
c) az üres tömeg legalább 25 kg, és az eltérés legalább 0,2 kg. 
3.3. Ha a tömeg csökkenése 3%-nál nagyobb, a gázpalackot a többitől különválasztva kell a 

biztonságtechnikai ellenőrzésre bocsátani. Ezeknek a gázpalackoknak a további használhatóságáról a 
17. § (1) bekezdésében megjelölt szervezet egyedi vizsgálat eredménye alapján dönt. 

4. Gázpalack külső és belső szerkezeti vizsgálatának követelményei 
4.1. A biztonságtechnikai ellenőrzésnek ki kell terjednie a palack teljes külső és belső felületének – 

ideértve a gázpalack-talpgyűrű, illetve a -nyakgyűrű meneteit is – szerkezeti vizsgálatára. 
4.2. A 17. § (1) bekezdésében megjelölt szervezet az általa elvégzett szerkezeti vizsgálat 

eredménye alapján a 6. pontban meghatározott nyilvántartási lap kiállítása során figyelembe veszi a 
következőket: 

a) a gázpalackon esetleges hőhatás nyomai láthatók-e, 
b) a gázpalack felületei és hegesztési varratai sérültek-e, repedtek-e, 
c) a horpadások, a szállításból, kezelésből, használatból eredő szúrt vagy éles bevágású hibák, a 

kopásból, korrózióból eredő falvastagság-csökkenések befolyásolják-e a biztonságos használatot, és 
d) a menetek nincsenek-e elmaródva, a menetek méretei az előírásoknak megfelelnek-e. 
4.3. Ha a gázpalack talpgyűrűje elhasználódott, repedt, nyakgyűrűje menethibás vagy fellazult, 

hiányos, védőkosara (védőburkolata) deformálódott vagy törött, a gázpalack biztonságtechnikai 
ellenőrzésre nem bocsátható, selejtezni kell. 

5. Nyomáspróba 
5.1. A nyomáspróbánál azt kell ellenőrizni, hogy a gázpalack a próbanyomást tömören tartja-e, és 

maradandó alakváltozást nem szenved-e. 
6. Dokumentálás 
6.1. A biztonságtechnikai ellenőrzésről a 17. § (1) bekezdésben megjelölt szervezet nyilvántartási 

lapot állít ki, amelyen rögzíti az ellenőrzések eredményét. 
6.2. A nyilvántartási lap kitöltése és tárolása elektronikus adathordozón is történhet. 
6.3. A nyilvántartási lapot a 17. § (1) bekezdésben megjelölt szervezet a 18. §-ban meghatározott 

ciklusidő lejártát követően legalább 10 évig megőrzi. 
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Többek között módosítja a 1/2016. (I. 5.) NGM rendeletet a veszélyes folyadékok vagy 
olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, 
hatósági felügyeletéről 
 
Megjelent: MK 172/2020. (07.16.) Módosítja: 27/2020. (VII. 16.) ITM r. Hatályos: 2020. 07. 31. 

 
(3) A Szakbizottságba tagot a következő szervezetek javasolhatnak: 
a) a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala: 1 fő, 
b) Magyar Ásványolaj Szövetség: 1 fő, 
c) Magyar Ipari Gáz Szövetség: 1 fő, 
d) Magyar Mérnöki Kamara: 1 fő, 
e) Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség: 2 fő, 

 
1. melléklet az 1/2016. (I. 5.) NGM rendelethez 

A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak műszaki biztonsági szabályzata 
1. Tárolótartályok, tároló-létesítmények tervezése 
1.1. Az e rendeletben foglalt műszaki biztonsági követelményeket teljesítettnek kell tekinteni, ha a 

tervezett műszaki megoldásra nemzeti szabvány vagy szakági műszaki előírás hivatkozik, és 
vonatkozásában a nemzeti szabvány vagy szakági műszaki előírás követelménye teljesül. 

2. Tárolótartályok gyártása, létesítése, kivitelezése 
2.1. A tervdokumentációban foglalt műszaki tervektől, műszaki megoldásoktól abban az esetben 

lehet eltérni, ha az eltérés nem érinti a tervezett létesítmény alaprajzát, elrendezését, rendeltetését, 
szerkezeti megoldását, nem csökkenti az élet-, vagyon- és környezetbiztonságot. Az eltérést a 
megvalósulási dokumentációban rögzíteni kell. 

3. Tárolótartályok, tároló-létesítmények üzemeltetésére és kezelésére vonatkozó követelmények 
3.1. A tároló-létesítményt és -tartályt, szerelvényeit, műszereit, kiszolgáló és védelmi berendezéseit, 

csatlakozó technológiai berendezéseit üzemeltetés során működőképes és üzemvitelre készre 
szerelten tömör állapotban kell tartani. 

3.2. A tárolótartály szerelvényeit, műszereit, kiszolgáló-, védelmi, jelzőberendezéseit működőképes 
és kifogástalan, hibamentes állapotban kell tartani. A veszélyes töltet tárolótartályának üzemeltetését 
hibátlan berendezéssel és szerelvényezéssel szabad folytatni. 

3.3. Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a tartályt kezelő személyzet részére legyen 
közelben, hozzáférhető helyen 

a) a tárolt töltet biztonsági adatlapja; 
b) szabályzat a veszélyes anyag kezelésére, tárolására; 
c) a tartály üzemeltetéséhez, a baleset személyzettől elvárható mértékű elhárítási intézkedéshez, a 

tárolt töltet és a hulladék ártalmatlanításához, a baleset elhárításhoz szükséges eszköz és 
védőfelszerelés. 

3.4. Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a kezelő személyzet legyen kiképezve a 
veszélyes anyag kezelési veszélyeire, a megteendő óvintézkedésekre és a szükséges 
balesetelhárítási intézkedésekre. Ismerje a vonatkozó szabályzatokat. 

3.5. Tárolótartályt, tároló-létesítményt a kezelő személyzet részére folyamatosan rendelkezésre álló 
kezelési utasítás szerint szabad üzemeltetni. A kezelési utasításnak tartalmaznia kell a 
tevékenységgel járó veszélyek azonosítását és a veszélyes események bekövetkezésének és 
veszélyes helyzetek kialakulásának megelőzésére és a bekövetkezett esemény, kialakult helyzet 
káros következményeinek mérséklésére vonatkozó alapvető ismereteket, a szükséges 
kezelőszemélyzet létszámát és a teendőket is. 

3.6. Tárolótartály, tároló-létesítmény kezelését csak olyan személy végezheti, akit előzőleg a 
biztonságos üzemeltetéssel és a hibaelhárítással kapcsolatos oktatásban részesítettek. Az oktatás 
megtörténtének tényét az üzemeltető jegyzőkönyvvel igazolja. Az oktatást a technológiai rendszer 
átalakításától vagy az üzemeltetés egyéb műszaki biztonsági feltételeinek lényeges megváltozásától 
függően, de legalább kétévente ismételni szükséges. 

3.7. Tárolótartály, tároló-létesítmény biztonsági jelző-, üzemviteli és védelmi rendszereit 
működőképes állapotban kell tartani. Meghibásodott biztonsági jelző- vagy védelmi rendszer esetén a 
tartályt üzemeltetni tilos. A gázinga benzingőzök szivárgásával járó meghibásodása esetén a tartályt 
üzemeltetni tilos. Egyéb, a biztonságos üzemeltetést befolyásoló berendezés 30 napon túli 
meghibásodása esetén a tartály használatát meg kell szüntetni, a tartályt le kell üríteni, ki kell 
tisztítani, és a kapcsolódó technológiai és villamos rendszerről biztonságos módon fizikálisan le kell 
választani. 
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3.8. A tárolótartály, tároló-létesítmény üzemeltetőjének hagyományos vagy elektronikus formátumú 
üzemeltetési naplót kell vezetnie, amelyben minden rendellenességet feljegyeznek akként, hogy a 
bejegyzés kelte és a bejegyzést tevő személye azonosítható és visszakereshető legyen. A 
hagyományos naplót számozott oldalakkal kell készíteni. Elektronikus formátum esetén napi mentést 
szükséges készíteni, és azt elérhető helyen kell tárolni. Az üzemeltetési napló karbantartásáról, 
megóvásáról az üzemeltető köteles gondoskodni. 

4. Tárolótartályok, tároló-létesítmények karbantartására vonatkozó követelmények 
4.1. A tárolótartályok, tároló-létesítmények karbantartásáról az üzemeltetőnek kell gondoskodnia 

úgy, hogy a tárolótartály és tároló-létesítmény, annak biztonsági berendezései, szerelvényei, 
kiegészítő elemei a biztonságos üzemeltetés e rendeletben meghatározott feltételeit mindenkor 
kielégítsék. 

4.2. Tárolótartályon munkát csak az arra jogosult személy végezhet. 
4.3. A tárolótartályban, tároló-létesítményben végzett munkák során a tárolt veszélyes anyag 

kezelésével kapcsolatos biztonsági követelményeket, valamint a műszaki biztonsági követelményeket 
be kell tartani. Beszállással járó tevékenységet kizárólag az üzemeltető által kiadott beszállási 
engedély birtokában, az üzemről megfelelően leválasztott tárolótartályon szabad végezni. 

4.4. Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a karbantartási munkák során veszélyesanyag-
kijutás ne történhessen. Az esetleges tömörtelenség folytán szabadra kerülő veszélyes anyag 
haladéktalan felfogásáról, feltakarításáról, közömbösítéséről és környezetszennyezést kizáró 
elhatárolásáról, elszállításáról a lehető legrövidebb időn belül intézkedni kell. 

4.5. Karbantartási munkák során a veszélyes anyaggal korábban szennyezett felületeket meg kell 
tisztítani. 

4.6. A tárolótartály tisztítása, megszüntetése során keletkező szennyezett anyagmaradványok 
biztonságos kezeléséről az üzemeltető köteles gondoskodni. 

4.7. A szivárgásjelző, szivárgásfigyelő rendszereket a gyártó vagy tervező előírásai szerint kell 
karbantartani. A szivárgásjelző rendszer működőképességének ellenőrzését gyártói előírás szerint, 
annak hiányában legalább évente egyszer el kell végeztetnie az üzemeltetőnek. 

5. A tárolótartályok, tároló-létesítmények időszakos vizsgálatának követelményei 
5.1. Tárolótartályon, tároló-létesítményen kötelezően elvégzendő ellenőrző vizsgálatok: 
a) üzembe helyezés (használatbavétel) előtti vizsgálatok, 
b) időszakos ellenőrző vizsgálatok, 
c) javítás vagy átalakítás utáni ismételt üzembe vétel előtti vizsgálatok, 
d) soron kívüli ellenőrző vizsgálatok. 
5.2. Az időszakos ellenőrző vizsgálatok módszerét úgy kell megválasztani, hogy az alkalmas legyen 

a vizsgálat tárgyának igazolására, és a módszer feltárja a tárolótartály további biztonságos 
használatát akadályozó tényeket, körülményeket. 

5.3. A tárolótartály biztonságos továbbüzemelése érdekében alkalmazott állapotellenőrzési és 
vizsgálati módszerek megválasztása az időszakos vizsgálatot végző tartályvizsgáló feladata és 
felelőssége. A tartályvizsgáló minden általa végzett vizsgálat alkalmával köteles meggyőződni a 
tárolótartály biztonsági és egyéb szerelvényei meglétéről, műszaki állapotuk megfelelőségéről. 

5.4. Tárolótartály külső és belső szerkezeti vizsgálata során kiemelt figyelmet kell fordítani a 
korróziós állapot ellenőrzésére. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a tartályt alkotó lemezek és 
hegesztett kötések állapotára. 

5.5. Tömörség-ellenőrzés során a vizsgálati módszert úgy kell megválasztani, hogy az biztosítsa a 
vizsgált tartály minden részelemére kiterjedő ellenőrzés lehetőségét. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie 
a tartálypalástnak, a tartályfenéknek, valamint a csatlakozó csonkok, kötések, karimák, fedelek, 
vizsgáló-, búvó- és tisztítónyílások, tömítések tömörségének vizsgálatára is. 

5.6. A kettős teret határoló elemek tömörsége igazolható szivárgásvizsgálattal és szivárgásfigyelő 
rendszer ellenőrzésével. 

5.7. A hűtéssel cseppfolyósított gáz tárolótartályának ciklusonként elvégzett időszakos ellenőrző 
vizsgálata során a belső tisztítás elvégzése akkor mellőzhető, ha a tárolótartály további biztonságos 
használatát akadályozó tények, körülmények a belső tisztítás elvégzése nélkül is teljeskörűen 
feltárhatók. 

Többek között módosítja a 2/2016. (I. 5.) NGM rendeletet a nyomástartó berendezések, a töltő 
berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági 
felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről 
 
Megjelent: MK 172/2020. (07.16.) Módosítja: 27/2020. (VII. 16.) ITM r. Hatályos: 2020. 07. 31. 
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(3) Ez a rendelet a 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az L kategóriájú 
gépjárművek töltőállomásai, a belvízi hajók part menti villamosenergia-ellátása és a vízi közlekedést 
szolgáló LNG-töltőállomások tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az irányelvnek a 
gépjárművek gáz-halmazállapotú hidrogénnel való töltésére szolgáló csatlakozók tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2017. november 17-i (EU) 2018/674 felhatalmazáson alapuló európai bizottsági 
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 

2. melléklet a 2/2016. (I. 5.) NGM rendelethez 
A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő 

berendezések műszaki biztonsági szabályzata 
1. Létesítési követelmények 
1.1. A nyomástartó berendezést úgy kell telepíteni, hogy a kezelésre, karbantartásra és tisztításra, 

kiürítési és mentési utak kialakítására, valamint üzemzavar esetén a szomszédos technológiai 
berendezésekre, rendszerekre veszélyt ne jelentsen, és a szükséges hűtési intézkedésekre megfelelő 
tér és távolság álljon rendelkezésre. 

1.2. Ha a töltet tulajdonságai miatt különleges korlátozás nincs, két szomszédos nyomástartó edény 
között vagy a nyomástartó edény legszélső pontja és a határoló épületfal, illetőleg egyéb létesítmény 
között legalább olyan elhelyezési távolságot kell biztosítani, amely lehetővé teszi a nyomástartó edény 
biztonságos szerelhetőségét, kezelését, karbantartását, továbbá az edény valamennyi szerkezeti 
elemének és szerelvényének biztonságos ellenőrzését. 

1.3. A zárt térben telepített nyomástartó berendezés környezetének szellőztetésével biztosítani kell, 
hogy veszélyes gázkoncentráció vagy oxigénhiány ne alakuljon ki. 

1.4. A nyomástartó berendezésnél a tűz-, robbanás- és mérgezési veszély jelzésére biztonságosan 
és könnyen megközelíthető távközlési lehetőséget kell biztosítani. 

1.5. Ha nincs állandó felügyelet, akkor a zárt térben telepített nyomástartó berendezésnél a 
vészhelyzet érzékelésére, jelzésére, továbbá az illetékesek riasztására alkalmas gázérzékelő 
rendszert kell telepíteni az 5000 liternél nagyobb hasznos űrtartalmú vagy a 3 tonnánál nagyobb 
töltetmennyiségű nyomástartó berendezések, létesítmények esetében. 

1.6. A zárt térben telepített, fokozottan tűz- és robbanásveszélyes töltetű nyomástartó 
berendezések, létesítmények esetében olyan észlelő- és jelzőrendszert kell alkalmazni az 5000 
liternél nagyobb hasznos űrtartalmú vagy a 3 tonnánál nagyobb töltetmennyiségű nyomástartó 
berendezések, létesítmények esetében, amely elvégzi a szükséges beavatkozásokat. 

1.7. A zárt térben telepített nyomástartó berendezés esetében a fulladást okozó, a nem veszélyes, a 
maró, valamint a mérgező gáz töltettel kapcsolatos veszélyhelyzet felismerését, jelzését és a 
beavatkozásra illetékesek riasztását emberi beavatkozás nélkül megvalósító műszaki megoldást kell 
alkalmazni. A határértékek meghatározásánál a mérgező gáz toxicitását figyelembe kell venni. 

1.8. A nyomástartó berendezést túlnyomás elleni védelemmel kell ellátni, ha a túlnyomás hatására 
olyan helyzet vagy esemény alakulhat ki, amely veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonságot. Ha a 
nyomástartó berendezésben láncreakció vagy robbanásszerűen lezajló folyamat okozta 
nyomásemelkedés léphet fel, annak megelőzéséül robbanás ellen védelmet nyújtó műszaki 
megoldást, vagy elválasztást kell alkalmazni. Az utóbbi esetben a kezelőhelyi és a helyszíni leolvasást 
igénylő műszereket a védelmet nyújtó térrészben kell elhelyezni. 

1.9. A nyomástartó berendezést olyan védelemmel kell ellátni, hogy a kiszabaduló töltettől tűz- vagy 
robbanásveszély ne alakuljon ki. 

1.10. Folyadék vagy levegőnél nehezebb gáz töltetű nyomástartó berendezés elhelyezésekor meg 
kell akadályozni, hogy a töltet aknába, csatornába, pincenyílásba vagy más helyiségek 
szellőzőnyílásába jusson. 

1.11. A veszélyes folyadék és cseppfolyósított veszélyes gáz töltetű, föld feletti nyomástartó 
berendezés védőtávolságán belül a terepviszonyokat úgy kell kialakítani, hogy a folyadék 
halmazállapotban kiszabaduló töltet ne hatoljon a környező talajba, és a berendezés alatt veszélyes 
mennyiségben ne gyűljön össze. 

1.12. A tervező a nyomástartó berendezés telepítési körülményeinek vizsgálata során gondoskodik 
a következőkről: 

a) a berendezés kiválasztása vagy a beruházó által már kiválasztott berendezés, készülék 
alkalmasságának ellenőrzése; 

b) használt berendezés alkalmasságának bizonyításához szükséges intézkedések megállapítása a 
használt berendezés rendelkezésre álló dokumentációjának figyelembevételével; 

c) az elhelyezési körülmények, a védő- és biztonsági távolságok, a kezelési és a menekülési utak 
megállapítása; 

d) a kezelési helyek kialakítására, az egyéni és a telepített védőeszközökre vonatkozó szabályok 
meghatározása; 
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e) a lehetséges veszélyforrások meghatározása a tervezett technológiai folyamatokból, a 
kapcsolódó rendszerekből és a védőtávolságon belüli külső hatásokból adódó körülményekre 
tekintettel; 

f) a vegyi folyamatok veszélyeinek megállapítása a lehetséges üzemzavarok, meghibásodások és a 
veszélyes anyag környezetbe jutása feltételezésével, ezekhez a szükséges ellenintézkedések 
megtervezése; 

g) a töltet üzemszerű környezetbe jutása esetén a láthatóságot akadályozó köd kialakulását 
megakadályozó műszaki megoldás kidolgozása; 

h) a vészvilágításhoz, a biztonsági szerelvények működtetéséhez szükséges energiaellátás 
követelményének meghatározása; 

i) az üzembevételi eljárást megelőző próbaüzemeltetés megkezdéséhez és végrehajtásához 
szükséges feltételek megállapítása; 

j) a kivitelezés közben végrehajtandó és a kivitelezés befejezése után szükséges ellenőrzések 
meghatározása és 

k) a nyomástartó rendszer tartozékainak kiválasztására, a veszélyt érzékelő, jelző és beavatkozó 
készülékek telepítésére, a nyomástartó rendszer telepítésének kivitelezésére vonatkozó szabályok 
meghatározása. 

1.13. Az autógáztároló tartály és az autógáz-töltőállomás létesítésére vonatkozó kiegészítő 
követelményeket a 4.1–4.28. alpont tartalmazza. 

2. Ellenőrző vizsgálatok 
2.1. Ellenőrzéssel kell megállapítani, hogy a nyomástartó berendezés az ellenőrzés időpontjában, 

rendeltetésszerű állapotban van-e, és feltételezhető-e, hogy a következő időszakos ellenőrzésig – a 
tervezett üzemmód mellett – ez az állapot nagy valószínűséggel nem változik a biztonságot 
veszélyeztető mértékben. 

2.2. Megbontás nélkül is végezhető vizsgálati eljárás kivételével a nyomástartó berendezést 
biztonságos leválasztással, nyomásmentesítéssel és tisztítással kell szerkezeti ellenőrzésre 
előkészíteni. 

2.3. Az ellenőrzés helyszínére kizárólag a töltet és a környezet besorolásának megfelelő villamos 
készülék vihető be, az erre vonatkozó követelményekről az üzembentartó köteles tájékoztatást adni 
az ellenőrzés helyszínére belépők részére. 

2.4. Az időszakos ellenőrző vizsgálatok munkaengedélyezési feltételeinek biztosítása az üzemeltető 
feladata. A tevékenység végzéséhez szükséges védőfelszerelést az ellenőrzést végző személy 
köteles biztosítani és használni. 

2.5. A szerelvények, biztonsági és segédberendezések működésének ellenőrzését az üzemeltető 
vagy az általa megbízott személy végezheti az ellenőrzést végző személy jelenlétében. 

2.6. Beszállással végzett munkára vonatkozó műszaki biztonsági követelményeket kell alkalmazni 
minden olyan tevékenység esetében, melyet a berendezésbe behajlással vagy annak belsejében való 
tartózkodással végeznek, ha ezt a teret nem emberi tartózkodásra tervezték. 

2.7. Az üzemeltetés közben végrehajtott működési próbák, valamint a túlnyomással végzett minden 
ellenőrzés időtartama alatt a berendezés környezetében csak a szükséges létszámú közreműködő 
tartózkodhat. Az ellenőrzést az üzem kiürítési útvonalainak ismeretében kell végezni. 

2.8. Szilárdsági ellenőrzést főszabályként időszakos szerkezeti ellenőrzés után és szükség szerint 
soron kívüli ellenőrzés során kell végezni, a szerkezeti épség (integritás) igazolására. 

2.9. A tömörségi nyomáspróbára a nyomáspróba biztonsági követelményeit kell alkalmazni. 
2.10. Soron kívüli ellenőrző vizsgálatot kell tartani, ha 
a) a nyomástartó berendezés javítása válik szükségessé az eredeti állapot visszaállításához; 
b) a nyomástartó berendezés átalakításával az eredeti állapotot az üzemeltető meg kívánja 

változtatni; 
c) az üzemeltető a nyomástartó berendezés időszakos ellenőrzési ciklusidejét meg kívánja 

változtatni; 
d) az üzemeltető kétségesnek ítéli meg a nyomástartó berendezés vagy annak valamely része 

biztonsági állapotát; vagy 
e) a nyomástartó berendezésben anyagi kárral, esetleg személyi sérüléssel járó rendkívüli esemény 

történt. 
2.11. A soron kívüli ellenőrzésen főszabályként az időszakos ellenőrzésekre vonatkozó biztonsági 

követelményeket kell megtartani. 
2.12. Vizsgálati tervet akkor kell készítenie a tervezőnek vagy a nyomástartó berendezés vizsgálatát 

végző személynek, ha 
a) a készülék üzembevétel után korlátozottan vizsgálható; 
b) a készüléken szemrevételezéses vizsgálat, szilárdsági nyomáspróba a rendelkezésre álló 

erőforrásokkal gazdaságosan nem hajtható végre; 
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c) a készülék üzemeltetése során ismételt ellenőrzésekkel kell egy károsodási folyamat 
előrehaladását igazolni; vagy 

d) a technológia sajátosságai alapján nem zárható ki olyan veszélyes károsodás, melynek 
kimutatására a szemrevételezéses vizsgálat nem alkalmas. 

3. A nyomástartó berendezés üzemeltetése 
3.1. A nyomástartó berendezést, a nyomástartó rendszert az üzemeltetési utasítás betartásával kell 

üzemeltetni. Az üzemeltetési utasítást a kezelők számára hozzáférhető helyen kell tartani. 
3.2. Az üzembentartónak meg kell követelnie a kezelőktől az üzemeltetési utasítás alkalmazás 

szintű ismeretét, gondoskodnia kell az ismeretek fenntartásáról. A kezelők oktatását a tevékenység 
megkezdése előtt kell megtartani, majd legalább évente meg kell ismételni. Üzemzavarnak minősített 
eseményeket követően soron kívüli oktatást kell tartani. 

3.3. Az illetéktelen beavatkozás, rongálás elleni védelmet az üzemeltetőnek folyamatosan fenn kell 
tartania, amíg a rendszerben túlnyomás vagy veszélyes töltet van. 

3.4. A kezelők oktatásának ki kell terjednie: 
a) a nyomástartó berendezés kezelésére, alapul véve az üzemeltetési utasítást, 
b) a nyomástartó berendezés üzemeltetésének sajátos veszélyeire, 
c) üzemzavarok, meghibásodások, sérülések és balesetek esetén követendő eljárásokra és 
d) a tűzoltó készülékek, berendezések és személyi védőfelszerelések használatára. 
3.5. Az oktatásról naplót kell vezetni, amelyben az oktatás tartalmát és időpontját rögzíteni kell. Az 

oktatás megtörténtét az érintettek aláírásával kell igazolni. 
3.6. A kezelők szakképzettségére és oktatására vonatkozó bizonylatokat a nyomástartó berendezés 

üzemi területén, hozzáférhető helyen kell tartani. 
3.7. A nyomástartó berendezés csak kifogástalan állapotú, a nyomástartó berendezéshez tervezett, 

méretezett, előírt műbizonylatokkal rendelkező, működőképes biztonsági szerelvényekkel 
üzemeltethető. 

3.8. A biztonsági és mérőberendezéseket – tekintettel a meghibásodás lehetőségére – az 
üzemeltetési utasításban meghatározott időközönként és módon ellenőrizni kell. 

3.9. Ha a biztonsági berendezés esetében fennáll a meghibásodás lehetősége és üzemi 
állapotában nem ellenőrizhető, akkor működőképességét az üzemeltető által meghatározott – a 
létesítmény üzemviszonyainak megfelelő – időszakonként, kiszerelve kell ellenőrizni. 

3.10. A segédenergiával működő biztonsági berendezés, a vészkikapcsoló rendszer, a vészvilágítás, 
a gázjelző berendezés működőképességét – és az ehhez szükséges biztonsági tartalék 
energiaellátást – üzemzavar, energiaellátási zavar esetén is fenn kell tartani. 

3.11. A részben vagy egészben szabadban lévő nyomástartó berendezést és szigetelését az 
időjárás és más káros tényezők hatásaitól védeni kell. A szigetelések meghibásodását haladéktalanul 
ki kell javítani. 

3.12. A nyomástartó berendezés csak azt követően tölthető fel, ha annak belsejéből minden idegen 
tárgyat eltávolítottak, az ürítő szerelvényt lezárták, az esetleges teletárcsákat eltávolították, minden 
oldható elemet tömören rögzítettek és leellenőrizték. 

3.13. A próbaüzemeltetés menetét, módszerét és a szükséges biztonsági intézkedéseket írásban 
kell rögzíteni. 

3.14. Az üzemeltető a próbaüzemeltetés irányításával felelős vezetőt bíz meg, aki a 
próbaüzemeltetés menetét részleteiben ismeri és rendellenesség, üzemzavar esetén is képes a 
veszélyhelyzet elhárítására. 

3.15. A nyomástartó berendezés normál üzemi állapotában biztosítani kell az üzemeltetési 
utasításnak megfelelő szakmai felügyeletet. 

3.16. A nyomástartó berendezések megközelíthetőségét folyamatosan biztosítani kell. 
3.17. Üzemelő nyomástartó berendezés helyiségének ajtóit tilos lezárni. 
3.18. A nyomástartó berendezést az üzemeltetési utasítás alapján készített intézkedési terv szerint 

lehet üzemen kívül helyezni (szüneteltetni az üzemeltetést). Az intézkedési tervnek tartalmaznia kell: 
a) a létesítményben levő töltet eltávolítására, semlegesítésére vagy leürítésére vonatkozó tervet; 
b) a leállított nyomástartó berendezés kiszakaszolásának, a többi, esetlegesen tovább működő 

berendezéstől való elhatárolásának módját; 
c) az üzemen kívül helyezett nyomástartó berendezés semlegesítését biztosító töltettel való 

feltöltését; 
d) a külső-belső károsodásmentes állapot fenntartásának módját és 
e) a kiszakaszolt berendezést tartalmazó technológiai folyamatábra módosítását. 
3.19. A kazánt le kell állítani a következő, üzemzavarnak minősülő esetekben: 
a) ha a biztonsági berendezések üzemképtelenek, 
b) ha a nyomástartó részeknél túlhevülés, alakváltozás, repedés, víz- vagy gőz-kifúvás jelentkezik, 
c) ha a tápberendezések a szükséges mennyiségű vizet nem biztosítják, 
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d) ha a tápvíz-ellátás kimarad, 
e) ha a tápvíz-minőség jelentősen leromlik, 
f) ha az üzemi nyomás – intézkedések ellenére – több mint 10%-kal nagyobb, mint a megengedhető 

legnagyobb nyomás, 
g) ha a vízszint, intézkedések ellenére is, gyorsan süllyed vagy emelkedik, 
h) ha a vízállásmutatók üzemképtelenné válnak, 
i) ha a tűztérben vagy huzamokban robbanás következik be, 
j) ha a kazán falazata, tetőzete, burkolata elmozdul, repedezik, tartószerkezetnél rendellenesség 

mutatkozik; több hibátlan vízállásmutató eltérő vízszintet jelez, 
k) ha a tűztérben a láng ismételten kialszik, huzatszabályozás ellenére is, 
l) ha a tüzelőberendezés vagy a tüzelőanyag-ellátó rendszer tömörtelensége vagy más 

rendellenessége esetén vagy 
m) ha a fogyasztás hirtelen lecsökken, feltéve, hogy ez veszélyt jelenthet. 
3.20. Az időszakosan felügyelt, állandó kezelői felügyelet nélkül üzemeltetett nyomástartó 

berendezés esetében a rendszeres ellenőrzés módjára és gyakoriságára a gyártó előírása irányadó, 
amelyet az üzemeltető köteles figyelembe venni és az üzemeltetési utasításban rögzíteni. 

3.21. Az üzemeltető gondoskodik arról, hogy a kezelő ismerje a nyomástartó berendezés üzemi 
területén intézkedni, utasítást adni jogosultak körét. A kezelő a nyomástartó berendezés, nyomástartó 
rendszer üzemeltetésével kapcsolatban csak a jogosultaktól fogadhat el utasítást. A kezelési feladatok 
végrehajtását akadályozó utasítást a kezelő nem hajthatja végre. 

3.22. A felelős vezető elérhetőségének módját a nyomástartó berendezés üzemi területén ki kell 
függeszteni. 

3.23. Ha a jogosult vezető utasítása a kezelő szakismerete és tapasztalata alapján veszélyt idézhet 
elő vagy kárt okozhat, köteles erre a vezető figyelmét felhívni. Az utasítást és az észrevételt naplózni 
vagy jegyzőkönyvezni kell. 

3.24. Ha a kezelő üzem közben olyan rendellenességet észlel, amelyet a szokásos módon és 
eszközökkel megszüntetni nem tud, azonnal értesíti a felelős vezetőt; ha erre nincs idő, önállóan 
intézkedik annak érdekében, hogy biztonságos állapotba hozza, szükség esetén leállítsa a 
nyomástartó berendezést. Az eseményt részletesen leírva naplóznia kell, és ezt követően a felelős 
műszaki vezetőt értesítenie kell. 

3.25. A nyomástartó berendezést, rendszert üzemzavar esetén le kell állítani az üzemeltetési 
utasítás erre vonatkozó szabályai szerint. Ismételten üzembe venni csak az üzemzavar okainak 
feltárása és a szükséges intézkedések megtétele után szabad. 

3.26. Az üzemzavarra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a következő feltételek közül egy 
vagy több egyidejűleg teljesül: 

a) ha a biztonsági berendezések üzemképtelenek; 
b) ha a nyomástartó részeknél túlhevülés, alakváltozás, repedés, töltetkifúvás jelentkezik; 
c) ha a tüzelőberendezésen vagy a tüzelőanyag-ellátó rendszeren tömörtelenség vagy más 

rendellenesség alakul ki; 
d) ha a tervezett technológiai folyamatokhoz szükséges töltetek minőségében a vegyi folyamatokra 

veszélyes vagy a nyomástartó rendszer szerkezeti anyagaiban káros elváltozás alakul ki; 
e) ha a technológiai folyamathoz szükséges térfogatáramokban veszélyes csökkenés következik be, 

ideértve a tűzoltáshoz és az inertizáláshoz szükséges biztonsági rendszerek kiesését is; 
f) ha a biztonságos üzemelésre a tervező által meghatározott nyomást, hőmérséklet vagy egyéb 

műszaki határértéket az üzemeltetési utasítás szerint megtehető intézkedések ellenére is több mint 
10%-kal meghaladják; 

g) ha a töltet tervező által előírt szintje az intézkedések ellenére is gyorsan süllyed vagy emelkedik; 
h) ha a tűztérben vagy huzamokban robbanás következik be; 
i) a berendezés falazata, tetőzete vagy burkolata elmozdul vagy repedezik, vagy a tartószerkezetnél 

rendellenesség mutatkozik, vagy több hibátlan vízállásmutató eltérő vízszintet jelez; 
j) ha a tüzelőberendezésekre vonatkozó üzemeltetési utasításban megadott számú gyújtási kísérlet 

sikertelen, vagy 
k) ha a fogyasztás hirtelen csökken, feltéve, hogy ez veszélyt jelenthet. 
3.27. A nem veszélyes töltetű vezetékek, szerelvények és egyéb berendezések szivárgása esetén, 

ha a meghibásodás mértéke azonnali leállást nem indokol, az esemény jelentése mellett a személyek 
védelmére a szükséges óvintézkedéseket az üzemeltető megteszi. Ennek során figyelembe veszi a 
meghibásodás esetleges terjedésének veszélyét is. 

3.28. A kezelők és külső karbantartó vállalatok által végzendő kötelező ellenőrzéseket a gyártó és a 
létesítést tervező utasítása alapján készített üzemeltetési utasításban rögzített terjedelemben, 
módszerrel és időpontokban végre kell hajtani. Az elvégzett ellenőrzéseket az üzemeltetőnek 
dokumentálnia kell. 
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3.29. A mobil nyomástartó berendezés akkor tölthető, ha a készüléken elhelyezett, a vizsgálatának 
érvényességét előíró jelölés szerinti dátum még nem múlt el, és a berendezésnek nincs külső 
szemrevételezéssel megállapítható sérülése, hiányossága. 

3.30. A mobil nyomástartó berendezés akkor tölthető, ha rendelkezik az e rendelet szerint 
üzembevételi engedéllyel, és az előírt ellenőrzés időpontja még nem múlt el, és nincs külső 
szemrevételezéssel megállapítható sérülése, hiányossága. 

3.31. A mobil nyomástartó berendezés csak a megadott töltettel és az adataiból (nyomás, súly vagy 
térfogat) adódó gázmennyiséggel tölthető. 

3.32. A töltőlétesítményben bármely hiányosság miatt kiselejtezett és a töltésre alkalmas mobil 
nyomástartó berendezéseket külön kell raktározni, kizárva az összecserélés lehetőségét. 

3.33. Az üzemeltető minden töltésről nyilvántartás vezet, amely tartalmazza: 
a) a töltés időpontját, 
b) a szállítható nyomástartó berendezés azonosítási adatait és az üzemeltető adatait, 
c) a legnagyobb megengedhető töltetmennyiséget az adattábla alapján, 
d) a töltetmennyiség meghatározásának módját, 
e) a ténylegesen betöltött mennyiséget a töltő- és ellenőrző-mérések alapján az ellenőrzéshez 

szükséges egyéb adatokkal együtt és 
f) az észlelt rendellenességekről és a megtett intézkedésekről szóló tájékoztatást. 
3.34. Ha a használaton kívül helyezett nyomástartó berendezés e rendelet szerint használaton kívüli 

állapotban is ellenőrzésre kötelezett, akkor az üzemeltetési utasítást ki kell egészíteni a használaton 
kívül helyezett berendezésen, tartószerkezetén meghatározott gyakorisággal végrehajtandó 
ellenőrzés követelményei tekintetében. Az üzemeltetési utasítás kiegészítését vagy módosítását akkor 
is el kell végezni, ha a készülék leválasztása a nyomástartó rendszerről az üzemben tartott egyéb 
készülékek üzemeltetésére is hatással van. 

3.35. A nyomástartó berendezés javításakor, ha eltértek a javítási terv előírásitól, az eltérést 
dokumentálni szükséges, és a tervezőnek nyilatkoznia kell a módosítások műszaki biztonsági 
szintjéről és a biztonságos üzemelés feltételeinek teljesüléséről. 

3.36. Javítás esetén a tervező feladata, hogy a nyomástartó berendezés műszaki biztonságának 
megfelelő szintjét eredményező javítási tervet, továbbá az üzemeltetési utasítás kiegészítését, a 
szükséges ellenőrző, szabályozó és biztonsági szerelvények alkalmazását megállapítsa. 

3.37. Karbantartási tevékenység végzéséhez az üzemeltetésért felelős vezető utasítása és 
engedélye szükséges. 

3.38. Tilos a nem nyomásmentesített, üzemelő berendezésen, rendszeren olyan munkát végezni, 
amely nyomástartó alkatrészen többlet igénybevételt okozhat. 

3.39. A karbantartás elvégzése után az üzemeltetésért felelős vezetőnek ellenőriznie kell a 
munkaterületet, melynek ki kell terjednie arra is, hogy nem maradtak-e a munkaterületen üzemeltetést 
akadályozó tárgyak, szennyeződések. 

4. Az autógáztároló tartályra és az autógáz-töltőállomásra vonatkozó sajátos követelmények 
4.1. A föld feletti cseppfolyós autógáztároló egységet méretezett szilárdságú, legalább 2 óra 

tűzállósági határértékű tartószerkezeten kell elhelyezni. 
4.2. A cseppfolyós autógáztároló tartály alatt vízszintes, nem éghető anyagú, a környező talajszinttől 

legalább 0,15 m-rel kiemelkedő, a berendezés függőleges vetületét minden irányban 0,5 m-rel 
túlnyúló, sztatikus feltöltődést nem okozó, szilárd burkolatot kell kialakítani. 

4.3. A cseppfolyós autógáztároló egységet, legszélső pontjától vízszintes irányban mért legalább 3 
m távolságban nem éghető anyagú, átszellőzést biztosító, legalább 1,5 m magas, zárható kerítéssel 
kell elkeríteni. 

4.4. A 4.3. alpontban említett 3 m távolságon belül közforgalmú töltőállomáson a tároló egységen 
kívül más berendezést, eszközt, anyagot tilos elhelyezni. 

4.5. A kimérő szerkezetet a közlekedési út szintjétől legalább 0,1 m-rel magasabban és az úttest 
szélétől legalább 0,3 m távolságra, szilárdan rögzítve kell elhelyezni. 

4.6. A kimérő szerkezet csak szabadban helyezhető el. 
4.7. A töltőállomást úgy kell kialakítani, hogy területén a közlekedés ne veszélyeztesse a kimérő 

szerkezetet és az autógáz töltő berendezés további egységeit. 
4.8. A töltőállomáson föld feletti, földdel nem fedett kivitelű tárolótartályban LPG esetén legfeljebb 10 

m3, LNG esetén legfeljebb 150 m3, sűrített H2 esetén legfeljebb 2 m3 autógáz tárolható. A 
tárolótartályok több tartályból álló rendszert is képezhetnek, de össztérfogatuk az LNG esetének 
kivételével nem haladhatja meg ezeket az értékeket. LNG töltet esetében a több tartályból álló 
rendszer össztérfogata legfeljebb 1200 m3 lehet. 

4.9. A töltőállomáson föld alatti kivitelű tárolótartályban LPG esetén legfeljebb 30 m3 autógáz 
tárolható. A tárolótartályok több tartályból álló rendszert is képezhetnek, de össztérfogatuk nem 
haladhatja meg ezeket az értékeket. 
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4.10. A rendeltetésszerűen feltölthető gépjárművekre vonatkozóan – a műszaki biztonság 
érdekében – megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a töltőállomáson a „Gépjármű-hajtóanyagok. A 
jármű-kompatibilitás azonosítása. A fogyasztói tájékoztatást szolgáló grafikai jelzések” című, MSZ EN 
16942:2017 szabvány szerinti vagy az azzal egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldások 
alkalmazásával kell nyújtani. 

4.11. A CNG-csatlakozóknak, -érzékelőknek meg kell felelniük az ENSZ-EGB 110. számú 
Előírásának. 

4.12. LPG és LNG esetében a tárolótartályba autógázt lefejteni csak a lefejtő helyre beállt tartályos 
szállító járműről szabad. 

4.13. A lefejtés ideje alatt – a kezelő nélküli töltőállomás esetét kivéve – a töltőállomás kezelőjén 
kívül a tartályos jármű személyzete is köteles a lefejtés helyén állandó felügyeletet tartani. 

4.14. LPG esetében az autógáz lefejtésekor a kiszolgálást akkor kell szüneteltetni, ha a lefejtés 
akadályozza a biztonságos autógáz tankolást. 

4.15. LPG esetében az autógázt szállító közúti tartályos jármű lefejtésekor a töltőállomáson 
üzemanyagot szállító más tartályos jármű nem tartózkodhat, amennyiben a biztonsági távolság 
megtartása nem biztosítható. 

4.16. Cseppfolyós autógázt tárolótartályból tölteni csak e célra kialakított, az ENSZ-EGB 67. számú 
Előírás követelményeit kielégítő tartályba, palackba lehet azután, hogy a motort leállították, és a 
járművet a kézifék behúzásával elgurulás ellen rögzítették. 

4.17. Az autógáz-töltőállomás üzemeltetője biztosítja, hogy az autógáz-töltőállomás kezelését a 
biztonságos üzemeltetés műszaki és biztonságtechnikai követelményeit ismerő és azokat alkalmazni 
tudó személy végezze. Az önkiszolgáló módon üzemeltethető autógáz-töltőállomáson gázüzemű 
jármű felhasználó által történő töltésére (tankolására) nem kell alkalmazni az autógáz-töltőállomás 
műszaki kezelésére vonatkozó követelményeket. 

4.18. Az önkiszolgáló módban üzemeltethető autógáz-töltőállomás esetét kivéve a töltőállomás 
kezelését antisztatikus egyéni védőeszközben kell végezni, és a töltéskor védőkesztyűt kell használni. 

4.19. A kizárólag önkiszolgáló módban üzemelő autógáz-töltőállomás kivételével az önkiszolgáló 
módban üzemeltethető autógáz-töltőállomáson az önkiszolgáló tankolást végző felhasználó 
felügyeletét az üzemanyag-töltőállomás vagy az autógáz-töltőállomás kezelője biztosítja. 

4.20. Az önkiszolgáló módban üzemeltethető autógáz-töltőállomás tervezése során a tervező által 
választott műszaki megoldásnak biztosítania kell a következő műszaki biztonsági feltételek 
teljesülését: 

a) a cseppfolyós gázt adagoló berendezés a töltés ideje alatt a vételező által folyamatosan 
bekapcsolt állapotban lévő biztonsági szeleppel, szerelvénnyel üzemel, melyeknél a folyamatos 
nyomás mellett a megszakító szelepek nyílnak, nyomás megszűnése estén a megszakító szelepek 
zárnak; 

b) üzemzavar esetén a cseppfolyós gázt adagoló berendezés hang- és fényjelet ad; 
c) a gépjárműhöz történő helytelen csatlakoztatás esetén a töltőfej (pisztoly) szelepe nem nyitható; 

és 
d) a töltőfej járműről történő leválasztása esetén a légtérbe legfeljebb 1 cm3 mennyiségű 

cseppfolyós gáz kerül. 
4.21. Autógáz szivárgás észlelése esetén gondoskodni kell a töltőállomás azonnali üzemen kívül 

helyezéséről és az elektromos hálózatról történő leválasztásáról. A töltőállomást ismételten üzembe 
helyezni csak a hiba szakszerű elhárítása után szabad. 

4.22. Sűrített gázt tárolótartályból csak e célra kialakított, az ENSZ-EGB 110. számú Előírás 
követelményeit kielégítő palackba lehet tölteni azután, hogy a motort leállították, és a járművet a 
kézifék behúzásával elgurulás ellen rögzítették. 

4.23. A sűrített gáz töltőberendezés névleges nyomásától alacsonyabb nyomástartományra vizsgált 
palackkal szerelt gépjárművet, munkagépet tölteni tilos. 

4.24. Autógáz-töltőállomáson autógázt palackos PB-gáz töltésére szolgáló gázpalackba tölteni tilos. 
4.25. A gépjárművek üzemanyagaként használt gáz halmazállapotú hidrogén töltésére szolgáló 

kültéri hidrogén-töltőállomásnak ki kell elégítenie a gáz-halmazállapotú hidrogén töltési előírásaira 
vonatkozó ISO/TS 19880 szabvány műszaki előírásait vagy az azzal egyenértékű biztonságot nyújtó 
műszaki megoldás követelményeit. 

4.26. A hidrogén-töltőállomásokon töltött hidrogén tisztaságának meg kell felelnie az ISO 14687-2 
szabványban foglalt műszaki előírásoknak vagy az azzal egyenértékű biztonságot nyújtó 
termékjellemzőknek. 

4.27. A hidrogén-töltőállomásokon a gáz-halmazállapotú hidrogén töltési előírásaira vonatkozó 
ISO/TS 19880 szabványnak vagy azzal egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldás 
követelményeinek megfelelő töltési algoritmusokat és berendezéseket kell alkalmazni. 

4.28. A gépjárművek gáz-halmazállapotú hidrogénnel való töltésére szolgáló csatlakozóknak ki kell 
elégíteniük a hidrogéngáz-üzemű szárazföldi járművek feltöltővezetékeire vonatkozó MSZ EN ISO 
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17268 szabvány műszaki előírásait vagy az azzal egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldás 
követelményeit. 

5. A kisteljesítményű lassú üzemű sűrített gáztöltő berendezésekre vonatkozó sajátos 
követelmények 

5.1. A kisteljesítményű lassú üzemű sűrített gáztöltő berendezést a közlekedési út szintjétől legalább 
0,1 m-rel magasabban és az úttest szélétől legalább 0,3 m távolságra, szilárdan rögzítve kell 
elhelyezni. 

5.2. Az egyedi berendezés kiegészítéseként puffer tároló egység nem telepíthető. 
5.3. A kisteljesítményű lassú üzemű sűrített gáztöltő berendezések létesítésére és üzemeltetésére 

vonatkozó feltételek kialakítása során figyelembe kell venni a szakági műszaki előírásokban 
meghatározott műszaki követelményeket is. 

6. A nyomástartó és töltő berendezés bejelentő- és nyilvántartó lapok adattartalma 
6.1. A nyomástartó berendezés bejelentő- és nyilvántartó lap adattartalma: 
a) a létesítési hely megnevezése és címe; 
b) az üzemeltető neve és címe; 
c) a tulajdonos neve és címe; 
d) a berendezés gyári száma, gyártási éve, gyártója, tanúsítója (engedélyezője), tanúsításának 

(gyártási engedélyének) száma, típusának megnevezése; besorolási nyomása [bar], besorolási 
térfogata [liter], besorolása; 

e) a nyomástartó edény tereinek száma, nyomása [bar], térfogata [liter], a töltetek megnevezése, 
besorolása [gáz vagy folyadék], veszélyessége [veszélyes vagy nem veszélyes]; 

f) kazán és fűtött nyomástartó edény töltete [gőz vagy forró víz vagy egyéb], teljesítménye [t/h vagy 
kW], kiegészítő fűtött felülete [tápvíz előmelegítő vagy gőztúlhevítő vagy levegő előmelegítő]; 

g) a nyomástartó berendezés bejelentő- és nyilvántartó pótlapok száma; 
h) a kitöltés kelte; 
i) az adatszolgáltatásért felelős személy neve, beosztása; 
j) bélyegzőlenyomat (papíralapú irat esetén); 
k) aláírás (papíralapú irat esetén); 
l) a berendezés besorolása; 
m) ciklusidők [év]; 
n) ellenőrzések fajtája, időpontja; 
o) hatósági döntések azonosítója; 
p) a kitöltés kelte hatóságnál; 
q) a műszaki biztonsági hatóság ügyintézőjének neve, azonosítója, aláírása (papíralapú irat esetén). 
6.2. A töltő berendezés bejelentő- és nyilvántartó lap adattartalma: 
a) a létesítési hely megnevezése és címe; 
b) az üzemeltető neve és címe; 
c) a tulajdonos neve és címe; 
d) a berendezés gyári száma, gyártási éve, gyártója, tanúsítója (engedélyezője), tanúsításának 

(gyártási engedélyének) száma, típusának megnevezése; 
e) szállítható vagy mobil nyomástartó berendezésbe töltő létesítmény töltési képessége [kg/h, m3/h]; 
f) telepített nyomástartó berendezésbe töltő létesítmény töltési képessége [kg/h, m3/h]; 
g) a töltött gáz megnevezése, halmazállapota [gáz vagy cseppfolyós], levegőhöz viszonyított 

sűrűsége [kisebb vagy nagyobb], veszélyessége [veszélyes vagy nem veszélyes]; 
h) a kitöltés kelte; 
i) az adatszolgáltatásért felelős személy neve, beosztása; 
j) bélyegzőlenyomat (papíralapú irat esetén); 
k) aláírás (papíralapú irat esetén); 
l) a berendezés besorolása; 
m) ciklusidők [év]; 
n) ellenőrzések fajtája, időpontja; 
o) hatósági döntések azonosítója; 
p) a kitöltés kelte hatóságnál; 
q) a műszaki biztonsági hatóság ügyintézőjének neve, azonosítója, aláírása (papíralapú irat esetén). 
6.3. A nyomástartó és töltő berendezés változás bejelentőlap adattartalma: 
a) a létesítési hely megnevezése és címe; 
b) az üzemeltető neve és címe; 
c) a tulajdonos neve és címe; 
d) a berendezés gyári száma, gyártási éve, gyártója, kivitelezője, típusának megnevezése, 

tanúsítója és tanúsításának száma; 
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e) a nyomástartó berendezés besorolási nyomása [bar], besorolási térfogata [liter], besorolása; 
f) szállítható vagy mobil nyomástartó berendezésbe töltő létesítmény töltési képessége [kg/h, m3/h]; 
g) telepített nyomástartó berendezésbe töltő létesítmény töltési képessége [kg/h, m3/h]; 
h) a bejelentés jellege [javítás, szüneteltetés, átalakítás, megszüntetés, létesítési feltételek 

megváltoztatása, üzemeltető-változás, áttelepítés, egyéb]; 
i) létesítmény [nyomástartó vagy kazán vagy töltő]; 
j) töltetek megnevezése; 
k) a kitöltés kelte bejelentőnél; 
l) az adatszolgáltatásért felelős személy neve, beosztása; 
m) bélyegzőlenyomat (papíralapú irat esetén); 
n) aláírás (papíralapú irat esetén); 
o) hatósági döntések azonosítója; 
p) a kitöltés kelte hatóságnál; 
q) a műszaki biztonsági hatóság ügyintézőjének aláírása (papíralapú irat esetén). 

 

Többek között módosítja a 35/2016. (IX. 27.) NGM rendeletet a potenciálisan robbanásveszélyes 
környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról 
és tanúsításáról 
 
Megjelent: MK 172/2020. (07.16.) Módosítja: 27/2020. (VII. 16.) ITM r. Hatályos: 2020. 07. 31. 

 

2020-07-31 
11. Megfelelőségértékelési eljárások 

13. § (1) A berendezések, és az 1. § b) pontja szerinti eszközök esetén az alábbi 
megfelelőségértékelési eljárásokat kell alkalmazni: 

a) az I. és a II. alkalmazási csoport M1. és 1. kategóriájába tartozó berendezések esetén az 
alkalmazási csoportra és kategóriára vonatkozó EU-típusvizsgálati eljárás (3. melléklet, B modul), 
kiegészülve a gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségi eljárással (4. melléklet, D 
modul) vagy a termékhitelesítésen alapuló típusmegfelelőségi eljárással (5. melléklet, F modul); 

b) az I. és a II. alkalmazási csoport M2. és 2. kategóriájába tartozó belső égésű motorok és villamos 
berendezések esetén az alkalmazási csoportra és kategóriára vonatkozó EU-típusvizsgálati eljárás (3. 
melléklet, B. modul), kiegészülve a belső gyártásellenőrzésen és felügyelt termékvizsgálaton alapuló 
típusmegfelelőségi eljárással (6. melléklet, C1 modul) vagy a termék minőségbiztosításán alapuló 
típusmegfelelőségi eljárással (7. melléklet, E modul). Az ezekbe az alkalmazási csoportokba és 
kategóriákba tartozó egyéb berendezések esetében a gyártónak a belső gyártásellenőrzés eljárást 
kell alkalmaznia (8. melléklet, A modul), és átadni a 8. melléklet 3. pontjában megjelölt műszaki 
dokumentációt a bejelentett szervezetnek, amely a lehető legrövidebb időn belül igazolja annak 
átvételét és megőrzését; 

 
2021-07-16 

 
3. § E rendelet alkalmazásában 
1. akkreditálás: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról 

és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 
2. cikk 10. pontjában meghatározott akkreditálás; 
15. § (1) A CE megfelelőségi jelölésre a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. 
cikkében meghatározott általános elvek vonatkoznak. 

 
1.0.5. Megjelölés. Minden berendezésen és védelmi rendszeren olvasható és letörölhetetlen módon 

legalább a következő jelöléseket kell feltüntetni: 
a) a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye, és címe, 
b) a CE megfelelőségi jelölés (lásd a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. 

mellékletét), 
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Többek között módosítja a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendeletet az összekötő és felhasználói 
berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos 
berendezésekről és védelmi rendszerekről 

 
Megjelent: MK 172/2020. (07.16.) Módosítja: 27/2020. (VII. 16.) ITM r. Hatályos: 2020. 07. 31. 
 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § E rendelet alkalmazásában: 
1. átalakítás: minden olyan beavatkozás, amely villamos berendezés eredeti funkciójának, műszaki 

kialakításának, technológiai paramétereinek megváltoztatását eredményezi; 
2. beruházó: az a természetes vagy jogi személy, aki felhasználó, a Vet. 74. § (1) bekezdése szerinti 

engedélyes, ezek meghatalmazottja, a felhasználási hely tulajdonosa, a felhasználási helyek 
kialakításának szervezője, és aki villamos berendezésekkel kapcsolatos beruházás ügyeinek 
intézésében anyagi felelősséggel eljár; 

3. egyenértékűségi nyilatkozat: a villamos tervező nyilatkozata arról, hogy szabványok előírásaitól 
eltérően a tervben alkalmazott műszaki megoldásokat biztonsági és műszaki szempontból a szabvány 
követelményeivel legalább egyenértékűnek nyilvánítja; 

4. egyéb épület: közvetlenül a közcélú elosztóhálózatra csatlakozó, alaprendeltetése szerint 
kommunális épület vagy lakóépület kategóriájába nem tartozó különálló épület, amelyhez tartozó 
felhasználási hely csatlakozási pontján vagy csatlakozási pontjain összesen 50 kVA-nél nem nagyobb 
teljesítmény áll rendelkezésre; 

5. ellenőrzés: az e rendelet hatálya alá tartozó villamos berendezés állapotának megfelelőségének 
vizsgálatára irányuló tevékenység a berendezésre vonatkozó jogszabályok és a villamos biztonsági 
szempontból követelményeket tartalmazó szabványok részletezése szerint; 

6. épület: e rendelet alkalmazásában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 10. pontjában meghatározott építmény; 

7. felhasználási hely: a Vet. 3. § 16. pontja szerinti fogalom; 
8. felhasználói belső szabályzat: az adott villamos berendezésre kidolgozott, a helyi sajátságokat 

tartalmazó magatartási és kezelési szabályzat, amelyet az üzemeltető dolgoz vagy dolgoztat ki, és 
amely az épület belső villamos felhasználói berendezésének a tervezője által kidolgozott üzemeltetési 
útmutatón alapul; 

9. feszültség alatti munkavégzés: minden olyan munka végzése, amelynek során a munkát végző 
személy testrészeivel, szerszámmal, szerkezettel vagy eszközzel szándékosan aktív részeket érint, 
vagy a feszültség alatti munkavégzés övezetébe hatol; 

10. feszültséghez közeli munkavégzés: minden olyan munka végzése, amelynek során a munkát 
végző személy a testrészével, szerszámmal vagy más tárggyal a feszültség alatti munkavégzés 
övezetének érintése nélkül behatol a közelítési övezetbe; 

11. javítás: minden olyan beavatkozás, amely a villamos berendezés üzembehelyezéskori eredeti 
állapotának visszaállítását célozza, és amelynek eredményeként a villamos berendezés biztonsági 
jellemzői az üzembehelyezési állapothoz képest nem változnak; 

12. jelentős villamos berendezés: 
a) a potenciálisan robbanásveszélyes létesítmény berendezése, 
b) a villamosműhöz, magánvezetékhez, termelői vezetékhez vagy közvetlen vezetékhez 1000 V 

váltakozó feszültségnél vagy 1500 V egyenfeszültségnél nagyobb névleges feszültségen csatlakozó 
felhasználói berendezés, 

c) a villamosműhöz, magánvezetékhez, termelői vezetékhez vagy közvetlen vezetékhez 1000 V 
váltakozó feszültségnél vagy 1500 V egyenfeszültségnél nem nagyobb feszültségen csatlakozó 
felhasználói berendezés, amelyben a berendezés áramának nagyságát fázisonként 32 A-nél nagyobb 
névleges áramerősségű túláramvédelem (olvadóbiztosító vagy kismegszakító) korlátozza, 

d) olyan összekötő berendezések, amelyek az a)–c) pontok szerinti villamos berendezéseket 
táplálnak; 

13. karbantartás: a villamos berendezések tervszerű, megelőző állagmegóvása, javítása, tisztítása, 
a szükséges cserék és pótlások elvégzése, esetenként az üzemi meghibásodás előzetes elhárítása, 
amely nem jelenti a villamos berendezés élettartamának növelését vagy kapacitásának számottevő 
bővítését, elmaradása pedig az élettartam csökkenését eredményezi; 

14. kezelési utasítás: az üzemeltető által az üzemi személyzet részére a villamos berendezéssel 
kapcsolatosan kiadott utasítás; 

15. kommunális épület: közvetlenül a közcélú elosztóhálózatra csatlakozó villamos berendezéseket 
tartalmazó, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. 
pontja szerinti közhasználatú építmény; 
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16. közeli felülvizsgálat: a robbanásveszélyes környezetben üzemelő berendezések esetén végzett 
olyan villamos biztonsági felülvizsgálat, amelynek módszere magában foglalja a szemrevételezés 
szempontjait, továbbá amely felfedi az olyan hibákat is, amelyek csak a hozzáférést elősegítő 
eszközök használatával észlelhetők; 

17. közvetlen vezeték: a Vet. 3. § 38. pontja szerinti fogalom; 
18. lakóépület: közvetlenül a közcélú elosztóhálózatra csatlakozó és alaprendeltetése szerint 

lakhatás, üdülés célját szolgáló építmény vagy lakóközösségbe szervezett, több lakásból álló egység 
és a hozzá tartozó, alaprendeltetéstől eltérő célra szolgáló helyiségek összessége, továbbá az 
előbbiek elhelyezésére szolgáló építmény vagy alkalmas telek; 

19. magánvezeték: a Vet. 3. § 44. pontja szerinti fogalom; 
20. megszüntetés: a villamos berendezés végleges üzemen kívül helyezése utáni leszerelése, 

lebontása, a terület újrahasznosításának lehetővé tétele; 
21. összekötő berendezés: a Vet. 3. § 49. pontja szerinti fogalom; 
22. rendeltetésszerű használat: a rendelet hatálya alá tartozó villamos berendezések műszaki 

leírásában, kezelési útmutatójában vagy termékismertetőjében meghatározottaknak, a tervezett 
célnak és az előírt üzemeltetési módnak megfelelő használat; 

23. részletes felülvizsgálat: a robbanásveszélyes környezetben üzemelő berendezések esetén 
végzett olyan villamos biztonsági felülvizsgálat, amelynek módszere magában foglalja a közeli 
felülvizsgálat szempontjait, továbbá felfedi az olyan hibákat, amelyek csak a tokozások felnyitásával 
vagy szükség esetén szerszámok és vizsgálókészülékek használatával észlelhetők; 

24. robbanásveszélyes térség: olyan háromdimenziós övezet vagy tér, amelyben robbanóképes 
gázközeg olyan mértékben van jelen, vagy várhatóan olyan mértékben fordul elő, hogy az a 
gyártmányok kialakításával, létesítésével és használatával kapcsolatosan különleges 
óvintézkedéseket igényel; 

25. szakképzett személy: az a személy, aki olyan, az adott munkaterületre vonatkozó, igazolt 
villamos szakmai képesítéssel, tudással és gyakorlattal rendelkezik, amely képessé teszi a 
villamosság által előidézhető kockázat értékelésére és a veszélyek elkerülésére; 

26. szemrevételezés: olyan villamos biztonsági felülvizsgálat, amely hozzáférést elősegítő eszközök 
vagy szerszámok használata nélkül felfedi a szemmel látható hibákat; 

27. üzembe helyezés: új vagy átalakításon átesett villamos berendezés csatlakoztatása a villamos 
hálózathoz, amely eljárási folyamat magában foglalja az üzemi próbákat megelőző műszaki 
vizsgálatokat és eljárásokat, az üzemi próbákat, a próbaüzemet és jogszabály rendelkezése esetén 
az üzembe helyezéssel kapcsolatos hatósági eljárást; 

28. üzemeltetési útmutató: a tervező vagy kivitelező által a villamos üzemi szabályzat 
kidolgozásának céljára készített műszaki összeállítás arról, hogy a tervek szerinti berendezés 
biztonságos kezeléséhez milyen szakképzettség, kioktatottság szükséges, továbbá milyen – a 
megkövetelt szakismereteken túlmenő – helyi követelményeknek kell megfelelni; 

29. üzemeltető: a villamos berendezés üzemeltetője, az a természetes személy vagy gazdasági 
társaság, aki, vagy amely a villamos berendezéssel rendelkezni jogosult, vagy akit a villamos 
berendezéssel rendelkezni jogosult annak üzemeltetésére feljogosított; 

30. üzemviteli megállapodás: két, egymással műszakilag összekapcsolható villamos hálózat 
különböző üzemeltetőjének egymás közti megállapodása arról, hogy saját üzemeltetésű hálózatukon 
hogyan és milyen feltételekkel végezhetnek olyan tevékenységet, amely a másik hálózat üzemvitelére 
is kihat, továbbá hogyan igényelhetik azt, hogy a kapcsolódó hálózaton a saját hálózatukra kiható 
tevékenységet végezzenek; 

31. vezetékhálózat: a villamos energia átvitelére szolgáló vezetékrendszer hozzá tartozó átalakító- 
és kapcsolóberendezésekkel együtt, valamint ezek tartószerkezetei; 

32. villamos berendezés: összehangolt jellemzőjű villamos szerkezetek meghatározott célra vagy 
célokra egymással összekötött együttese, beleértve az összes olyan villamos szerkezetet, amely a 
villamos energia termelésére, szállítására, átalakítására, elosztására, tárolására és felhasználására, 
az elsődleges és másodlagos villámáramok vezetésére szolgál, de nem minősül villamosműnek; 
továbbá a felhasználói berendezés, az elektromos gépjármű energiatárolójának villamos energiával 
történő feltöltésére alkalmas töltőállomás, a közvilágítási berendezés, a közvilágítási elosztóhálózat, 
valamint az összekötő berendezés; a villamos berendezés részét képezi a vele fémes vezetői 
összeköttetésben lévő villámvédelmi berendezés és annak részét képező földelőberendezés is; 

33. villamos biztonsági felülvizsgálat: a villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és 
azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos 
szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó 
szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások 
valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen 
ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a 
villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának (tűzvédelmi 
jellegű) vizsgálatát; 
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34. villamos szerkezet: minden olyan szerkezet és eszköz, amelyet a villamos energia előállítására, 
átalakítására, szállítására, elosztására vagy felhasználására alkalmaznak; 

35. villamos üzemi szabályzat: az általános, nem egy adott berendezés egyedi körülményeire 
kidolgozott, magatartási és kezelési szabályok gyűjteménye. 

4. A szakági műszaki szakbizottság működése és feladatai 

4. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó villamos berendezések és védelmi rendszerek létesítési és 
üzemeltetési tapasztalatainak figyelembevételével a műszaki biztonságot növelő alkalmazások széles 
körű elterjedésének elősegítése céljából az iparügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) 
szakági műszaki szakbizottságot (a továbbiakban: Szakbizottság) hoz létre. 

(2) A Szakbizottság az e rendelet hatálya alá tartozó villamos berendezések és védelmi rendszerek 
tervezésével, létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatban szakági műszaki előírások formájában a 
Műszaki Biztonsági Szabályzat követelményeit, az egészségvédelem magas szintjét kielégítő, 
valamint a műszaki-tudományos színvonallal és a gazdasági megfontolások alapján megvalósítható 
gyakorlattal összhangban álló műszaki megoldásokat dolgoz ki, azokat rendszeresen felülvizsgálja, és 
az adott időszak technikai színvonalának megfelelően frissíti. 

(3) A Szakbizottságba tagot a következő szervezetek javasolhatnak: 
a) a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (1 fő), 
b) Magyar Elektrotechnikai Egyesület (1 fő), 
c) Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége (1 fő), 
d) Magyar Mérnöki Kamara (1 fő), 
e) Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (1 fő), 
f) a szakterületen működő egyéb, a miniszter által felkért civil szervezetek (1-1 fő). 
(4) A Szakbizottság tagjait a miniszter öt év időtartamra bízza meg. 
(5) A Szakbizottság megalkotja a működési szabályzatát, és tagjai közül három év időtartamra 

megválasztja a Szakbizottság elnökét. 
(6) A Szakbizottság által elfogadott szakági műszaki előírásokat a kormányzati honlapon, valamint a 

termékinformációs pont honlapján közzé kell tenni. A szakági műszaki előírásokban foglalt műszaki 
megoldást úgy kell tekinteni, hogy az megfelel az adott kor technikai színvonalának. 

1. melléklet a 40/2017. (XII. 4. ) NGM rendelethez 

Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat 

1. Villamos berendezések műszaki biztonsági követelményei 
1.1. A villamos berendezés üzemeltetési útmutatójának tartalmaznia kell: 
a) azoknak az üzemeltetési tevékenységeknek tételes felsorolását, amelyek végzéséhez kioktatás 

vagy szakképzettség szükséges; 
b) az üzemeltetéshez szükséges azon biztonsági tudnivalókat, amelyek ismerete nem következik a 

megadott szakképzettségből (különösen a helyi körülményekből vagy észszerű megoldásokból adódó 
egyedi tudnivalókat); 

c) a karbantartások szükséges gyakoriságát; 
d) azoknak a karbantartásoknak és javításoknak meghatározását, amelyeket az üzemeltetők is 

elvégezhetnek, valamint külön azokét, amelyek elvégzése valamely erre feljogosított szervezet 
részére van fenntartva, vagy amelyek elvégzése speciális szakmai ismereteket igényel és 

e) az időszakos villamos biztonsági ellenőrzések gyakoriságát, ami nem lehet ritkább a hatályos 
jogszabályokban előírt gyakoriságnál. 

1.2. A tervezői egyenértékűségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell 
d) a betervezett villamossági termékek megfelelőségének igazolására vonatkozó nyilatkozatot és 
e) a tervező aláírását. 
1.3. A kivitelező felelős műszaki vezetője szabványossági nyilatkozatának tartalmaznia kell 
a) a tervekben nem részletezett megoldásoknál figyelembe vett, villamos biztonsági szempontból 

irányadó szabványok és Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek tételes – szám szerinti – felsorolását (a 
szabványok kiadási évszámának feltüntetésével); 

 
d) a kivitelező székhelyét, telephelyét és a felelős műszaki vezető nevét, kamarai nyilvántartási 

számát; 
e) a kivitelező által elvégzett vagy elvégeztetett ellenőrzések, vizsgálatok, mérések összefoglaló 

felsorolását és minősítését és 
f) cégszerű aláírást. 
1.4. A kivitelező vagy annak felelős műszaki vezetője a szabványossági nyilatkozatához csatolja 
c) a kábel- és vezetékhálózat részletes szigetelésmérési jegyzőkönyvét és 
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d) az átadásra kerülő berendezés jellegétől függően a berendezésre vonatkozó előírás vagy 
megrendelői követelmény alapján szükséges további mérési, vizsgálati jegyzőkönyveket, 
bizonylatokat (pl. a működési, üzemi jellemzők, védelmek, mesterséges megvilágítás értéke, 
elektromágneses összeférhetőség, harmonikustartalom ellenőrzéséről); 

e) a gyártási számmal ellátott, alkalmazott villamossági termékek megfelelőségét igazoló vonatkozó 
tanúsítványokat. 

1.5. A villamos berendezésre vonatkozó kezelési utasítást az üzemeltető – a tervező vagy ennek 
hiányában a kivitelező által biztosított üzemeltetési útmutató alapján – dolgozza vagy dolgoztatja ki és 
adja át a kezelésre feljogosított személynek vagy személyeknek. 

1.6. A villamos berendezésnek az e rendeletben meghatározott műszaki biztonsági 
követelményeknek megfelelő állapotát ellenőrizni kell 

 
c) átalakítás, javítás esetén annak üzembe helyezése előtt és 
d) időszakosan, az e berendezés fajtájára a jogszabályokban előírt gyakorisággal. 
1.7. Az 1.6. pont a) és d) alpontja szerinti esetben az ellenőrzésnek a teljes villamos berendezésre 

ki kell terjednie, míg a többi esetben elegendő a berendezésnek arra a részére elvégezni, amelynek 
biztonságos voltát a meghibásodás vagy a javítás, bővítés, átalakítás érintette. 

1.8. Az ellenőrzés elvégeztetése az 1.6. pont a) és c) alpontjai szerinti esetben a kivitelező, a 
b), d) alpontok szerinti esetben az üzemeltető kötelezettsége, kivéve, ha szerződésben e 
kötelezettséget más vállalta. 

1.9. Új berendezés kivitelezésekor, valamint a biztonságosság szempontjából lényeges bővítések, 
átalakítások alkalmával az érintett rész szabványos vagy azzal egyenértékű voltát kell ellenőrizni, és 
az 1.6. pontban meghatározott ellenőrzés eredményét, az 1.2. vagy 1.3. pontban meghatározott 
tartalmú nyilatkozattal, valamint az 1.4. pont szerinti mérési jegyzőkönyvekkel és bizonylatokkal kell 
igazolni. Kisfeszültségű berendezések esetében a kisfeszültségű villamos berendezések 
ellenőrzésére vonatkozó szabványban foglaltak az e rendeletben foglalt eltérésekkel alkalmazandók. 
Nagyfeszültségű berendezéseknél az 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű erősáramú 
berendezések tárgyú szabvány vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás ellenőrzési követelményeit 
kell figyelembe venni. 

1.10. A biztonságos állapot szempontjából veszélyhelyzetet jelentő meghibásodás észlelésekor 
olyan jellegű és mélységű vizsgálatot kell végezni, amely alkalmas a meghibásodás jellegének és 
helyének megállapítására, a veszély súlyosságának, valamint a javítás sürgősségének 
meghatározására. 

1.11. A biztonságot érintő javítás után olyan jellegű és mélységű ellenőrzést kell végezni, amely 
alkalmas az észlelt meghibásodás és az általa okozott veszély megszűnésének megállapítására. 

1.12. Az 1000 V váltakozó feszültségnél és az 1500 V egyenfeszültségnél nagyobb névleges 
feszültségű villamos berendezések villamos biztonsági felülvizsgálatát háromévente kell elvégezni. 

1.12.1. A felülvizsgálat során tapasztalt hiányosságok pótlásának határideje a villamos biztonsági 
felülvizsgálat végzője által a megbízóval egyeztetett minősítő iratban meghatározott időpont, kivéve, 
ha a hatóság ennél rövidebb határidőt állapít meg. 

1.13. A kisfeszültségű villamos berendezések villamos biztonsági felülvizsgálatát az 1.13.1–1.13.5. 
pontban meghatározott szempontok szerint kell elvégezni. 

1.13.1. A kisfeszültségű villamos berendezés szabványos állapotának első ellenőrzését a 
létesítéskor, az első üzembe helyezés előtt kell elvégezni. 

1.13.2. A használatbavételt követően időszakos villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzéséről az 
üzemeltető a következők szerint gondoskodik: 

a) legalább 6 havonta részletes felülvizsgálat végzése azokon a potenciálisan robbanásveszélyes 
környezetben működő nem helyhez kötött, fokozott igénybevételnek kitett tokozásokon, amelyeket 
gyakran ki kell nyitni; 

b) legalább évente legalább közeli felülvizsgálat végzése a potenciálisan robbanásveszélyes 
környezetben működő mozgatható (kézi, hordozható vagy szállítható) villamos gyártmányokon; 

c) legalább 3 évenként legalább közeli felülvizsgálat végzése a potenciálisan robbanásveszélyes 
környezetben működő villamos berendezésen; 

d) legalább 3 évenként villamos biztonsági felülvizsgálat végzése 
da) az épületnek nem minősülő műtárgy 50 kW-ot meghaladó csatlakozási teljesítményű villamos 

berendezésén, 
db) a fázisonként 32 A-nél nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelemmel korlátozott villamos 

berendezésen, 
dc) a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat szerint lakóépület, kommunális épület, valamint 

egyéb épület villamos berendezésén, ha az munkahelynek minősül; 
e) legalább 6 évenként villamos biztonsági felülvizsgálat végzése a lakóépületek villamos 

berendezésén az 1.13.3. pontban meghatározott kivétellel; 
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f) a lakóépületekben lévő lakások villamos berendezésén felülvizsgálat végzendő 
fa) bérbeadáskor és 
fb) tulajdonosváltáskor; 
g) legalább 6 évenként villamos biztonsági felülvizsgálat végzése az a)–f) pontban fel nem sorolt 

esetekben. 
1.13.3. Lakóépületekben lévő lakások villamos berendezésén a villamos biztonsági felülvizsgálat 

elhagyható, ha a következő két feltétel együttesen teljesül: 
a) fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem van, és 
b) 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védettek a felhasználói 

berendezések. 
1.13.4. A villamos berendezések felülvizsgálata a felülvizsgálat idején érvényes vonatkozó műszaki 

követelmények szerint történik. A villamos berendezések minősítése a létesítés idején érvényes 
vonatkozó műszaki követelmény szerint történik. 

1.13.5. Az e rendelet hatálybalépése előtt létesített – a vizsgálatkor érvényes műszaki előírásoknak 
meg nem felelő – berendezések esetében a felülvizsgálat során tapasztalt hiányosságok pótlása a 
villamos biztonsági felülvizsgálat végzője által a minősítő iratban meghatározott időpontban, ennek 
hiányában a villamos berendezés soron következő felújítása idején érvényes vonatkozó 
követelményeknek megfelelően végzendő el. 

1.14. A biztonságot érintő javítás után az érintett berendezésrész csak akkor helyezhető újra 
üzembe, ha a javítást követő vizsgálat a meghibásodás és a veszélyes helyzet vagy állapot 
megszüntetését igazolja. Ennek során figyelembe kell venni az 1.14.1–1.14.2. pontban foglaltakat. 

1.14.1. Ha a meghibásodás észlelésekor vagy időszakos ellenőrzéskor végzett vizsgálat közvetlen 
tűzveszélyt vagy közvetlen életveszélyt mutat ki, az érintett berendezésrészt haladéktalanul le kell 
választani, és csak a hiba kijavítása utáni eredményes vizsgálatot követően szabad újra bekapcsolni. 

1.14.2. Ha a meghibásodás észlelésekor vagy az időszakos ellenőrzéskor végzett vizsgálat olyan 
meghibásodást vagy hiányosságot mutat ki, amely nem okoz közvetlen tűz- vagy életveszélyt, akkor a 
veszély súlyosságának és a kijavítás lehetőségeinek mérlegelése alapján a javításra ütemtervet kell 
készíteni, s ezt írásban kell rögzíteni. Ha az ütemtervben rögzített határidőre a javítás nem készül el, 
akkor legkésőbb e határidő napján az érintett berendezésrészt le kell választani a hálózatról, s ezt 
csak a meghibásodás elhárítása vagy a hiányosság kiküszöbölése utáni eredményes vizsgálatot 
követően szabad visszakapcsolni. 

2. A jelentős villamos berendezésekre vonatkozó kiegészítő követelmények 
2.1. A jelentős villamos berendezésekre vonatkozóan a villamos biztonsági követelmények 

teljesítését e Szabályzat előírásai szerint kell igazolni. 
2.2. A jelentős villamos berendezés üzembe helyezése megkezdésének feltétele, hogy a villamos 

berendezés rendelkezzen 
a) üzembehelyezési programmal és 
b) az üzembehelyezési állapotot tükröző, a kivitelezés során módosított, kiegészített 

tervdokumentációval. 
2.3. A jelentős villamos berendezés első üzembe helyezésekor vagy átadásakor az üzemeltető 

számára át kell adni 
a) a villamos berendezések kezeléséhez, karbantartásához, javításához és hibakereséséhez 

szükséges villamos terveket (megvalósulási terv); 
b) az üzemeltetési útmutatót (használati, kezelési és karbantartási útmutató); 
c) a tervező, a tervellenőr és a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a 

villamos berendezés kielégíti az e rendeletben meghatározott villamos biztonsági követelményeket; 
d) a villamos biztonsági szempontból mértékadó szabványos követelményeket tartalmazó 

szabványoktól való eltérés esetén a tervező egyenértékűségi nyilatkozatát és 
e) a villamos berendezéssel kapcsolatos mérési jegyzőkönyveket, minősítő iratokat, 

tanúsítványokat. 
2.4. Új jelentős villamos berendezés, valamint bővítéssel, átalakítással megváltoztatott jelentős 

villamos berendezés csak akkor helyezhető üzembe, ha a bővítést, átalakítást követő felülvizsgálat az 
érintett rész szabványosságát vagy azzal egyenértékűségét igazolja. 

3. Összekötő berendezésekre vonatkozó követelmények 
3.1. Átkapcsolható vezetékszakaszoknál biztosítani kell, hogy az átkapcsolás következtében a 

fázissorrend (forgásirány) ne változzék meg. 
3.2. Ha az egymással összekapcsolható hálózatok fázishelyzete nem azonos, akkor műszaki 

eszközökkel meg kell akadályozni a párhuzamos kapcsolást. 
3.3. Ha a nem azonos fázishelyzetű hálózatok összekötési lehetősége elzárt kezelőtérben vagy 

elzárt kapcsolószekrényben van, akkor műszaki intézkedés helyett a párhuzamos kapcsolást 
elegendő megfelelő felirattal megtiltani. 
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3.4. Elzárással kell megakadályozni azt, hogy illetéktelenek működtethessék az általuk hozzáférhető 
kapcsolószerkezeteket. A hozzáférés megakadályozására szolgáló megoldásnak lehetővé kell tennie 
a kapcsolószerkezet veszélyhelyzetben szükségessé váló működtetésének lehetőségét. 

3.5. A nagyfeszültségű összekötő berendezések minden olyan közterületről elérhető egységét, 
amelyben vagy amellyel kapcsolás történhet, el kell látni a kezelés helyéről jól látható névvel vagy 
azonosító számmal. 

3.6. Ha az összekötő berendezések üzemeltetőjének tudomására jut, hogy az áramütés elleni 
védelem céljára szolgáló valamely szerkezet megsérült vagy hiányzik, haladéktalanul intézkednie kell 
annak javításáról vagy pótlásáról. 

3.7. Ha a sérülés vagy hiány véletlen érintést is lehetővé tesz, akkor a véletlen érintés lehetőségét 
haladéktalanul – legalább ideiglenes megoldással – meg kell szüntetni. 

3.8. Ha az összekötő berendezések üzemeltetőjének olyan üzemzavar vagy a berendezésének, 
illetve hálózatának közelében történő olyan esemény jut a tudomására, amelynek következtében 
hálózata közvetlen életveszélyt okozhat, a veszély jellegéhez és mértékéhez igazodóan azonnal, de 
legfeljebb 2 órán belül meg kell kezdenie az életveszély elhárítására szolgáló intézkedéseket. Ezek 
folytatását csak akkor szabad szüneteltetni, ha ennek megtételében az időjárási viszonyok vagy más, 
általa el nem hárítható körülmények jelentősen akadályozzák. 

3.9. Ha az összekötő berendezések üzemeltetőjének olyan üzemzavar vagy olyan, az áramellátás 
biztonságát veszélyeztető rongálás jut tudomására, amelynek következtében hálózata közvetlen 
életveszélyt nem okozhat, az elhárítási munkákat rangsorolhatja, de a bejelentés, észlelés időpontját 
az üzemi naplóban rögzítenie kell. 

3.10. Minden összekötő berendezésre külön vagy üzemeltető szervezetenként közös, felhasználói 
belső szabályzatot kell készíteni. Ennek – az 1.1. pontban felsoroltakon túlmenően – tartalmaznia kell 

 
g) a közvetlen vezetékek és fogyasztói vezetékek ellenőrzésének előírt gyakoriságát és 
h) a közterületi fogyasztói hálózat kezelési határpontjait, és azt, hogy e határpontok érintése esetén 

kivel, milyen módon kell az összeköttetést felvenni. 
3.11. A nagyfeszültségű összekötő berendezések üzemeltetőinek a 4.10. pontban meghatározott 

felhasználói belső szabályzatban rögzíteniük kell az üzemi személyzet munkakörének ellátásához 
szükséges helyi ismeretek összeállítására, közlésére, valamint ezek oktatására és elsajátításának 
ellenőrzésére vonatkozó előírásokat. 

3.12. A nagyfeszültségű összekötő berendezések üzemeltetőjének gondoskodnia kell 
a) a villamos berendezésein a rájuk vonatkozó szabványok által előírt figyelmeztető táblák, 
b) a nyitott kábelárkoknál „erősáramú kábel” feliratú jelzőszalagok  
3.13. A nagyfeszültségű összekötő berendezések üzemeltetőjének rendszeres karbantartással 

gondoskodnia kell a 3.12. pont szerinti jelzések megfelelő karbantartásáról és – esetleges hiányuk 
esetén – pótlásukról. A jelzés indokának megszűnésekor az elavult jelzéseket meg kell szüntetnie, a 
hozzájárulása nélkül felszerelt táblákat a tudomására jutástól számított 8 napon belül el kell 
távolítania. 

3.14. A nagyfeszültségű összekötő berendezések üzemeltetőjének a berendezés biztonsági 
övezetében felügyeletet igénylő tevékenység esetén – felkérésre vagy más módon szerzett értesülés 
alapján – a szükséges felügyeletet a megrendelő költségére biztosítania kell. 

3.15. A nagyfeszültségű összekötő berendezések üzemeltetőjének a villamos berendezését ki kell 
kapcsolnia és üzemen kívül helyeznie, ha 

c) a tűzoltásvezető tűzoltás vagy műszaki mentés céljából kéri a berendezés kikapcsolását vagy 
d) árvíz vagy katasztrófa esetén az árvízvédelmi vagy katasztrófaelhárító szervek kérik a 

kikapcsolást. 
3.16. Az 1000 V-nál nem nagyobb névleges feszültségű összekötő berendezésekre annak 

üzemeltetőjének kezelési utasítást kell készítenie. Ennek tartalmaznia kell 
 

d) átkapcsolható hálózat esetén az átkapcsolás szabályait, továbbá közcélú hálózatra való 
csatlakozás esetén az ennek engedélyesével való kapcsolattartás szabályait és 

e) a hálózat berendezései ellenőrzésének és felülvizsgálatának előírt gyakoriságát. 
3.17. Mellőzhető a kezelési utasítás készítése, ha az összekötő berendezés kizárólag olyan 

felhasználókat lát el, amelyek e berendezés résztulajdonosai vagy a tulajdonos ingatlanának bérlői. 
3.18. A kezelési utasítás egy példányát a csatlakozó közcélú hálózat engedélyesének vagy a tápláló 

saját használatú erőmű üzembentartójának kell átadni. 
3.19. Az összekötő berendezésről ellátott felhasználókkal írásban kell közölni a hibabejelentés és 

hibaelhárítás őket érintő tudnivalóit. 
3.20. Új, kisfeszültségű összekötő berendezés kiépítése, továbbá meglévő ilyen hálózat felújítása 

esetén az összekötő berendezés tulajdonosának ki kell építtetnie az áramütés elleni védelem céljára a 
villamos biztonsági tárgyú szabványoknak megfelelő védővezetőt. Az ilyen berendezések üzembe 
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helyezése előtti ellenőrzésekor a vonatkozó műszaki biztonsági tárgyú szabványokat kell figyelembe 
venni, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldást kell alkalmazni. A 
felülvizsgálatok során a műszerekre vonatkozó műszaki biztonsági szabvány követelményeit kielégítő 
vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszereket kell használni. 

3.21. Az összekötő berendezés üzemeltetőjének saját hálózatát olyan módon kell karbantartania, 
hogy az élet- és tűzveszélyt ne okozzon, és az azon keresztül ellátott felhasználók szerződéses 
teljesítményének ellátását folyamatosan biztosítani tudja. 

3.22. Az összekötő berendezés üzemeltetőjének a 3.21. pontbeli követelmény teljesítése érdekében 
hálózatán a jogszabályban meghatározott gyakorisággal el kell végeztetnie a villamos biztonsági 
felülvizsgálatot, melynek keretében ellenőriztetnie kell az összekötő berendezés szabványos állapotát 
és az áramütés elleni védelmet is. 

3.23. Az összekötő berendezés üzemeltetője köteles az alkalmazott biztosító betétek értékeit a 
tokozatban jelölni, vagy egy kapcsolási rajzot a tokozatban tartani. 

3.24. Az összekötő berendezés üzemeltetője, ha észlelés, bejelentés vagy ellenőrzés során 
tudomására jut, hogy méretlen vezetékhálózatán olyan meghibásodás lépett fel, amely 
felhasználóinak folyamatos áramellátását akadályozza, méretlen vezetékhálózatának kijavítását a 
felhasználóival kötött üzemviteli megállapodás szerinti időtartamon belül, ennek hiányában pedig a 
legközelebbi munkanapon meg kell kezdenie. A megkezdett hibaelhárítást folyamatosan, 
munkanaponként legalább egy teljes műszakon át kell végezni, mindaddig, amíg az áramellátás 
zavartalanná nem válik. 

4. Felhasználói berendezésekre vonatkozó kiegészítő követelmények 
4.1. Felvonulási (építkezési) területek ideiglenes villamos berendezéseit különleges 

követelményeknek megfelelő biztonsággal kell létesíteni és üzemeltetni, függetlenül attól, hogy ez a 
berendezés a közcélú hálózatról összekötő berendezésről vagy más fogyasztói vezetékhálózatról 
kapja a villamosenergia-ellátását. 

4.2. Rögzítetten hálózatra kötött építőipari gép, elosztóberendezés az erősáramú villamos 
szakképzettséggel rendelkező személynek a helyszíni bekötés után adott írásbeli biztonsági 
nyilatkozata után helyezhető üzembe. 

4.3. A felhasználói berendezés üzemeltetőjének villamos biztonsági ellenőrzését az üzemeltetés 
megkezdését megelőzően, valamint az áramütés elleni védelem működését befolyásoló rendkívüli 
esemény vagy bővítés, átalakítás után a szerelés befejező műveleteként villamos biztonsági 
felülvizsgálattal kell végeznie. 

4.4. A felhasználói berendezés üzemeltetőjének gondoskodnia kell a berendezés elhelyezésére 
szolgáló épületrész-objektum villamos biztonságának rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, 
javításáról is. 

4.5. A felhasználói berendezés villamos biztonságának időszakos ellenőrzésére az 1.13. pontban 
foglaltak irányadók. 

4.6. A felhasználói berendezés üzemeltetőjének a berendezést olyan módon kell üzemeltetnie, hogy 
az közvetlen tűz- és életveszélyt ne okozzon, a közcélú hálózat, a csatlakozó berendezés, valamint az 
összekötő berendezés más fogyasztói berendezéseinek épségét és zavartalan áramellátását ne 
veszélyeztesse, és az áramellátás minőségi követelményeinek teljesítését a minőségi előírásokat 
megszegő fogyasztásával ne akadályozza. 

4.7. A felhasználói berendezés üzemeltetőjének a berendezést úgy kell karbantartania, hogy az 
közvetlen életveszélyt, közvetlen tűzveszélyt ne okozzon, s berendezéseinek állapota ne 
veszélyeztesse a közcélú hálózat, a csatlakozó berendezés, valamint az összekötő berendezés 
üzembiztonságát. A veszélyt okozó berendezésrészt – annak kijavításáig vagy lebontásáig – 
haladéktalanul le kell kapcsolnia a hálózatról. 

4.8. A felhasználói berendezés üzemeltetőjének a 4.7. pont szerinti karbantartás keretében különös 
gondot kell fordítania a berendezés túláramvédelmi szerveinek működőképességére, azok 
beállításának megfelelőségére és olvadóbiztosítóinak épségére. Ha ezekre vonatkozóan az 
üzemeltető bármilyen rendellenességet észlel, berendezését haladéktalanul ellenőriztetnie kell 
erősáramú villamos szakképzettségű személlyel, aki a vizsgált berendezés állapotáról írásbeli 
igazolást ad. 

4.9. Ha a felhasználói berendezésben áram-védőkapcsoló van felszerelve, annak 
működőképességét legalább évente, építési felvonulási területen üzembe helyezéskor és havonta a 
felhasználói berendezés üzemeltetőjének a próbagomb megnyomásával ellenőriznie kell. Az áram-
védőkapcsoló működőképességének ellenőrzéseit – kommunális, lakó- és egyéb épületekben 
üzemeltetett felhasználói berendezések kivételével – bizonylatolni kell, és a bizonylatokat az 
üzemeltető legalább a felhasználói berendezés következő időszakos ellenőrzéséig megőrzi, és úgy 
tárolja, hogy az hozzáférhető legyen. 

4.10. A felhasználói berendezés üzemeltetője az ellenőrzések, vizsgálatok során talált, az e 
rendeletben meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek való nemmegfelelőségeket köteles 
kijavíttatni. A javítás elvégzéséig a veszélyesnek minősített berendezésrészeket le kell szereltetni, 
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vagy ki kell kapcsolni, és használaton kívül kell helyezni. A feltárt hiányosságok megszüntetését 
dokumentálni kell, és a dokumentumokat az üzemeltető legalább a következő rendszeres – azonos 
szintű – ellenőrzésig megőrzi, és úgy tárolja, hogy az hozzáférhető legyen. 

5. Villamos berendezések helyszíni összeszerelésére, javítására és karbantartására vonatkozó 
követelmények 

5.1. A villamos berendezésen végzett szerelési munka végén, a szerelési munka részeként, 
egyszemélyes munka esetén a munkát végzőnek, csoportban végzett munka esetén a csoport 
vezetőjének a munka eredményét még az üzembe helyezés előtt a következő vizsgálatokkal 
ellenőriznie kell: 

a) ellenőrzés szemrevételezéssel; 
b) védővezető vizsgálata (szemrevételezés, folytonosság mérése); 
c) szigetelésvizsgálatok (szigetelésiellenállás-mérés, villamosszilárdság-vizsgálatok) és 
d) működési próbák. 
6. Villamos szerkezetek műszaki biztonsági követelményei 
6.1. Általános követelmények 
6.1.1. Az 50 V-nál nagyobb névleges feszültségű váltakozó áramú, valamint 120 V-nál nagyobb 

feszültségű egyenáramú villamos szerkezet esetében igazolni kell, hogy az kielégíti az élet-, 
testiépség-, egészségvédelem, a tűz-, a környezet- és természetvédelem, valamint a műszaki és 
vagyonbiztonság követelményeit. A potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos 
szerkezetek esetében a fenti feszültséghatároktól függetlenül igazolni kell ezen követelmények 
teljesülését. 

6.1.2. A szerelés helyszínén vagy a szerelés részeként előállított, egyedi alkalmazású villamos 
szerkezetek 6.1.1. pont szerinti megfelelőségéről azok tervezőjének, tervellenőrének részére a 
kivitelezője nyilatkozatot ad, amelyet a 2.3. pont szerinti átadási iratainak részeként kell kezelni. 

6.1.3. A gazdasági célfelhasználású, professzionális alkalmazású villamos üzemű kéziszerszámokat 
és a SELV, PELV, villamos elválasztás védelmi módok hordozható tápforrásait erősáramú szakirányú 
végzettséggel rendelkező szakemberrel legalább évenként ellenőriztetni kell a következő szempontok 
szerint: 

a) a biztonságot csökkentő esetleges sérülések, kopások feltárása szemrevételezéses 
ellenőrzéssel, és 

b) a gyártói előírásban vagy annak hiányában a termékre vonatkozó termékszabványban 
meghatározottak alapján szigetelési ellenállás mérésének elvégzése. 

6.1.4. A 6.1.3. pontban meghatározott vizsgálatok elvégzésének tényét és annak eredményét a 
villamos biztonsági felülvizsgálat végzője jegyzőkönyvben rögzíti. Az ellenőrzésen meg nem felelt 
szerszámot vagy transzformátort nem szabad üzembe helyezni, el kell különíteni, le kell selejtezni 
vagy javításra kell küldeni. Javítás után csak a 6.2. pont szerint elvégzett vizsgálatok megfelelő 
eredménye esetén szabad üzembe helyezni. 

6.2. Javítás utáni vizsgálatra vonatkozó követelmények 
6.2.1. Ha a villamos szerkezet bármilyen villamos vagy nem villamos természetű hibáját nem az 

alkalmazás helyszínén javítják, a javítás utáni átadást megelőzően szigetelésiellenállás-mérést kell 
végezni az áramütés elleni védelem vizsgálati módszerek tárgyú szabványban foglaltak szerint. Az I. 
érintésvédelmi osztályú villamos szerkezet esetén ellenőrizni kell a test és a védőcsatlakozó közötti 
vezetői folytonosságot. 

6.2.2. A szigetelésiellenállás-mérés eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
6.2.3. A javított villamos szerkezet átadásakor rövid ideig való üzemeltetéssel meg kell győződni 

arról, hogy az rendeltetésszerűen, rendellenes jelenségek nélkül működik. 
6.2.4. A különféle háztartási és hasonló jellegű készülékek, amennyiben azok gazdasági 

haszonszerzés céljából történő felhasználása nem kizárt, valamint a villamos forgógépek javítás utáni 
állapotára és vizsgálataira vonatkozó követelmények 

6.2.4.1. A készülék biztonságos működését befolyásoló rész károsodása, nyilvánvaló 
alkalmatlansága esetén végre kell hajtani a szükséges javításokat, módosításokat és vizsgálatokat. 

6.2.4.2. Javítás vagy módosítás után az adott készüléknek minden vonatkozásában fenn kell tartani 
az e rendeletben meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelőség szintjét, a 
műszaki minőséget és a használhatóságát. A javítás vagy módosítás után a készülék használata nem 
lehet veszélyes vagy ártalmas a használójára vagy a környezetére. 

6.2.4.3. Javítás vagy módosítás során meg kell tartani az eredeti kúszóáramútra és légközre 
vonatkozó méreteket; fenn kell tartani az áramütés elleni védelem, valamint a szilárd testek és a 
nedvesség behatolása elleni védelem, a mechanikus vagy más egyéb veszélyek elleni védelem 
biztosítását. 

6.2.4.4. A villamos szerkezetek javítása, módosítása után a következő vizsgálatokat minden esetben 
el kell végezni: 

a) ellenőrzés szemrevételezéssel (épség, csatlakozások, feliratok, tartozékok stb.); 
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b) védővezető vizsgálata (szemrevételezés, folytonosság, védővezető-ellenállás mérése); 
c) szigetelésvizsgálatok (szigetelésiellenállás-mérés, villamosszilárdság-vizsgálatok) és 
d) működési próbák. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
356/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról 
 
Megjelent: MK 176/2020. (07.23.) Hatályos: 2020. 08. 07. 

Többek között módosítja a 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendeletet a radioaktív hulladékok átmeneti 
tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági 
követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről 
 
Megjelent: MK 176/2020. (07.23.) Módosítja: 356/2020. (VII. 23.) Korm. r Hatályos: 2020. 08. 07. 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

44. Lezárás: a végleges elhelyezést szolgáló létesítményt érintő valamennyi olyan tevékenység, 
amelyek célja az üzemeltetés befejezése, és a létesítmény biztonságos állapotának hosszú időn át 
történő fenntartásához szükséges; 

 

Többek között módosítja a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendeletet az ionizáló sugárzás elleni 
védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 
 
Megjelent: MK 176/2020. (07.23.) Módosítja: 356/2020. (VII. 23.) Korm. r Hatályos: 2020. 08. 07. 
 

Hatályos: 2020.07.01 - 2020.08.06 
 

9. melléklet a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez287 

1. Sugárvédelmi szakértői tevékenység ellátásához szükséges szakmai ismeretek, képesítési 
feltételek és szakmai gyakorlat 

  A B C D 

1. Kérelmezhető 
szakirányok 

Szakmai 
ismeretek Képesítési feltétel Szakmai gyakorlat 

2. 1. Egészségügyi 
alkalmazások, 
beleértve oktatást 
és kutatást 
2. Nukleáris és 
egyéb ipari 
alkalmazások, 
beleértve oktatást 
és kutatást 

1. Dozimetria 
2. Sugárbiológia 
3. Védekezés 
külső 
sugárterhelés 
ellen 
4. Védekezés 
belső 
sugárterhelés 
ellen 
5. Nukleáris 
méréstechnika 
6. Belső 
sugárterhelés 
számítása 
7. Nukleáris 
létesítmény 
üzemeltetése 
8. Radioaktív 

1. BSc vagy MSc szintű 
– gépészmérnök, 
– villamosmérnök, 
– biztonságtechnikai mérnök, 
– energetikai mérnök, 
– környezetmérnök, 
– vegyészmérnök, 
– biomérnök, 
– egészségügyi mérnök, 
– fizikus, 
– mérnök-fizikus, 
– vegyész, 
– informatikus, 
– orvos, 
– fizikatanár, 
– kémiatanár vagy 
2. szakirányú szakmérnök 
vagy 
3. az 1. és 2. pontban 

alapképzésben szerzett 
végzettség esetében legalább 
nyolc év, mesterképzés 
esetében legalább öt év szakmai 
gyakorlat a 4. mellékletben 
meghatározott szakirányokhoz 
kapcsolódóan 
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hulladékok 
kezelése 
9. Orvosi 
diagnosztika 
és/vagy terápia 
10. Nukleáris 
környezet-
ellenőrzés 

foglaltakkal egyenértékű 
felsőfokú szakképzettség és 
mindegyik esetben átfogó 
fokozatú sugárvédelmi 
képzettség, 
4. mindegyik esetben szakértő 
fokozatú sugárvédelmi 
képzettség 

2. Adatlap a Sugárvédelmi szakértői tevékenység folytatására irányuló engedélykérelemhez 
a)    A kérelmezett szakterület*: 

aa)    nukleáris és egyéb ipari alkalmazások 
ab)    egészségügyi alkalmazások 

* A megfelelő aláhúzandó 
b)    A szakmai tevékenység bemutatása 

  A B C D E 

1. 

Szakmai 
tevékenység 

megnevezése, rövid 
leírása* 

A kérelmező 
munkában való 
részvételének 
jellemzése** 

A 
tevékenység 
végzésének 

ideje 
(év, hó – év, hó 

tól–ig) 

A felhasznált 
szabvány, lényeges 
irodalom, szoftver 

megnevezése 

A 
tevékenység 

igazolása 
(megrendelő 

vagy munkáltató 
aláírása, 

publikáció, 
hivatkozás) 

2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
* A szakmai tevékenységeket a 9. melléklet 1. pontjához tartozó táblázat B oszlopában 

meghatározott szakmai ismeretek szerint csoportosítva, a konkrét tervezői munkát, kutatási 
tevékenységet, projektet stb. megnevezve kell meghatározni. 

** A munkavégzés jellegének meghatározásakor ismertetni kell a szakmai gyakorlat jellegét is, mint 
pl. kutatás, mérés, elemzés, tervezés, hatósági munka, terepi munkavégzés stb. 
c)    A főállású munkahelyek bemutatása 

  A B C 

1. Munkaadó A munkavégzés ideje (tól– 
ig) Munkahelyi tevékenysége és beosztása 

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.*       

* A táblázat sorai szükség esetén bővíthetők. 
d)    A főállású munka melletti tevékenységek (mellékállás, egyéni vállalkozás, felsőfokú oktatás) 

  A B C 

1. Megbízó A tevékenység végzési ideje 
év(ek) Végzett tevékenysége 

2.       
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3.       

4.       

5.       

6.*       

* A táblázat sorai szükség esetén bővíthetők. 
Kelt: 

Hatályos: 2020.08.07 – 
 

(2) Radioaktív anyag az 53. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti engedélyezési eljárás keretében 
felszabadítható a sugárvédelmi hatósági felügyelet alól, amennyiben 

a) mesterséges radionuklidok esetében az újrafelhasználásból, újrahasznosításból vagy nem 
veszélyes hulladékként történő ártalmatlanításából (beleértve az égetést) származó, a lakosság 
bármely tagját érő egyéni évi sugárterhelés nem haladja meg a 30 Sv effektív dózist, és a kis 
valószínűségű események bekövetkezésekor az effektív dózis 1 mSv/év alatt marad, vagy 

b) természetben előforduló radionuklidok esetén – a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel – a 
tevékenységből egy személyt érő többlet effektív dózis legfeljebb 1 mSv/év, 

és az a) vagy a b) pont szerinti elemzésekben figyelembe vették a sugárveszélyes munkahelyről a 
már korábban felszabadított anyagmennyiségek hatásait. 

(2a) A természetben előforduló radionuklidok esetében, ha azok felhasználása radioaktív 
tulajdonságaik, hasadóképességük vagy hasadóképes anyaggá való átalakíthatóságuk miatt történik, 
az (1) és (2) bekezdés szerinti felszabadítás során a mesterséges radionuklidokra vonatkozó 
kritériumokat kell alkalmazni. 

 
(6) Ha nem orvosi célú, besugárzással járó képalkotó tevékenység indokolt az 53. § (1) bekezdés 1. 

vagy 2. pontja szerinti eljárásban, az eljárás során várható sugárterhelést és kockázatokat előzetesen 
értékelni kell. 

(6a) A (6) bekezdés szerinti értékelés az orvosi radiológiai berendezések felhasználásával 
végrehajtott eljárás esetén, ha az adott orvosi radiológiai berendezések felhasználásával végrehajtott 
vizsgálat az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri 
kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének felügyeletéről szóló rendelet 
előírásai szerint 

a) jóváhagyott és nyilvántartásba vett, továbbá az adott célra közvetlenül alkalmazható, az eljárás 
várható sugárterhelése nem haladhatja meg az adott eljárás orvosi alkalmazására vonatkozó 
diagnosztikai irányadó szintet, 

b) nem jóváhagyott, nincs nyilvántartásba véve, vagy az adott célra közvetlenül alkalmazható, a 
Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) szakvéleményét csatolni kell az eljárás 
során fellépő sugárterhelés és kockázatok megítéléséhez. 

(6b) A nem orvosi radiológiai berendezés felhasználásával végrehajtott eljárás esetében a NNK 
szakvéleményét csatolni kell az 53. § (1) bekezdés 1. vagy 2. pontja szerinti engedély iránti 
kérelemhez, az eljárás során fellépő sugárterhelés és kockázatok megítéléséhez. 

(6c) A (6a) és (6b) bekezdés szerinti eljárás esetén az ionizáló sugárzásnak nem munkaköri 
kötelezettségük keretében kitett személyek sugárterhelése vizsgálatonként nem haladhatja meg a 0,1 
mSv értéket. 

(6d) A (6a) bekezdés a) pontja és a (6b) bekezdés szerinti alkalmazás során igazolni kell, hogy az 
alkalmazott rutinszerű – vagy adott esetben egyedi – protokollok összhangban állnak-e a 
sugárterhelés céljával és az értékeléshez feltétlenül megkívánt képminőséggel. 

 
……………………………………………………………………. 

 
368/2020. (VII. 28.) Korm. rendelet egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról 

 
Megjelent: MK 177/2020. (07.28.) Hatályos: 2020. 08. 12. 
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Többek között módosítja az 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet a felszíni vizek minősége 
védelmének szabályairól 
 
Megjelent: MK 177/2020. (07.28.) Módosítja: 368/2020. (VII. 28.) Korm. r Hatályos: 2020. 08. 12. 
 
(6) Azon szolgáltató esetében, aki a 2003. évi uniós csatlakozási szerződés X. melléklet 8. 
Környezetvédelem fejezet B. Vízminőség alcím 1. pontjában foglalt derogációval összefüggő 
kötelezettsége teljesítésének végrehajtását az Európai Unió társfinanszírozásával valósítja meg, 
2023. december 31-ig a fizetendő vízszennyezési bírság összege – a szennyező anyag kibocsátási 
határérték feletti kibocsátása után – a számított teljes bírság 3%-a. 
 
44/C. § (1) E rendeletnek az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról szóló 368/2020. (VII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 34. § 
(6) bekezdését kell alkalmazni 
a) a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is, valamint 
b) a 2019. január 1. és a Módr. hatálybalépése204 közötti időszakban végleges határozattal kiszabott 
azon vízszennyezési bírságok tekintetében is, amelyeket a hatóság a – szennyező anyag kibocsátási 
határérték fe-letti kibocsátása után – számított teljes bírság 3%-ánál magasabb mértékben állapított 
meg a 2003. évi uniós csatlakozási szerződés X. melléklet 8. Környezetvédelem fejezet B. 
Vízminőség alcím 1. pontjában foglalt derogációval összefüggő kötelezettségét az Európai Unió 
társfinanszírozásával megvalósító szolgáltatóval szemben. 
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kiszabott teljes bírság 3%-át meghaladó részt a 
bírságot megfizető ügyfél részére a Módr. hatálybalépését205 követő 180 napon belül az állam 
visszatéríti. 
 
Többek között módosítja a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletet a vizek hasznosítását, védelmét és 
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 
szabályokról 
 
Megjelent: MK 177/2020. (07.28.) Módosítja: 368/2020. (VII. 28.) Korm. r Hatályos: 2020. 08. 12. 
 
(3) A közúti közlekedés céljait nem szolgáló árvízvédelmi töltésen csak a kerékpárforgalom, illetve a 
fenntartással, árvízvédekezéssel és természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos közlekedés folyhat. Ezt 
meghaladó, a (2) bekezdésben, valamint a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására 
vonatkozó feladatokról szóló kormányrendeletben meghatározott szempontoknak megfelelő 
közlekedés csak az árvízvédelmi töltés kezelőjének egyedi hozzájárulásával történhet. 

(3) A csatornahálózatot úgy kell tervezni, hogy a mértékadó belvízhozamot gravitációsan vezesse 
el. Amennyiben a gravitációs elvezetés nem biztosítható, akkor az adott csatornán megfelelő elzáró 
műtárgy és szükség szerinti szivattyúzási lehetőség kiépítéséről gondoskodni kell. 

(4) A műtárgy megépítése, karbantartása és üzemeltetése a mellékcsatorna kezelőjének feladata. 
 

(3) Csatorna közérdek mértékét meghaladó célra csak az alapfunkció sérelme nélkül vehető 
igénybe. 

57. § (1) A csatornákat érintő munkák tervezője köteles egyeztetni a csatorna kezelőjével, aki 
megadja az érintett csatornaszelvényre vonatkozó adatokat, továbbá a tervezésre, kivitelezésre, 
valamint az üzemeltetésre vonatkozó feltételeit. 

(2) A csatornákat érintő munkák megkezdése előtt a kivitelező köteles a munkakezdést bejelenteni a 
csatorna tulajdonosának, illetve kezelőjének. A csatornákat érintő munkákat a kivitelező a csatorna 
kezelőjének ellenőrzése mellett köteles elvégezni. 

(7) A műemléki védelem alatt álló építmények, létesítmények kivételével, a vizek és 
vízilétesítmények keresztezésére vonatkozó, az 1. mellékletben foglalt követelményeket 

a) a térszín alatti keresztezésnél a nyomvonalas létesítmények átépítése, 
b) a térszín feletti keresztezésnél a nyomvonalas létesítmények műtárgyainak átépítése 
során is érvényesíteni kell. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 

369/2020. (VII. 28.) Korm. rendelet egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 
módosításáról 
Megjelent: MK 177/2020. (07.28.) Hatályos: 2020. 09. 01. 

2020-09-01 
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57.a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és műszaki 
fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az egyes belső égésű motorokban használt 
forrasztásokban lévő ólomra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. 
augusztus 8-i (EU) 2019/1846 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek, 
58. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki 
fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az egyes sugárzástűrő videókamera-csövekben 
használt kadmiumra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. 
december 17-i (EU) 2020/364 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek való megfelelést 
szolgálja. 
 
48.    A 100 Gy/órát meghaladó és a 100 kGy-t meghaladó teljes dózisú ionizáló sugárzásnak kitett 
környezetben használt, középen 450 TV sornál nagyobb felbontású kamerákhoz tervezett 
sugárzástűrő videókamera-csövekben lévő kadmium. A mentesség a 9. kategóriára vonatkozik és 
2027. március 31-én lejár. 

2021-05-26 
2. § E rendelet alkalmazásában 
1. aktív beültethető orvostechnikai eszköz: az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 
178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 
93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: MDR) 2. cikk 4. és 5. pontja szerinti 
meghatározásoknak egyidejűleg megfelelő orvostechnikai eszköz; 
 
24. orvostechnikai eszköz: az MDR 2. cikk 1. pontja szerinti olyan orvostechnikai eszköz, amely 
elektromos vagy elektronikus berendezés is egyben; 
2021-07-16 
 
13. § (1) A CE-jelölésnek a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak 
megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 
765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkében meghatározott általános elveknek 
meg kell felelnie. 
 
7. melléklet a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelethez 
Az elektromos és elektronikus berendezések termékcsoportjai 
5. Világítástechnikai cikkek 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező 
anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 
végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről 
Megjelent: MK 179/2020. (07.30.) Hatályos: 2020. 07. 31 
 
Többek között módosítja a 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletet a hulladékgazdálkodási bírság 
mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 
 Megjelent: MK 179/2020. (07.30.) Módosítja: 376/2020. (VII. 30.) Korm. r Hatályos: 2020. 07. 31. 
(10) A területi környezetvédelmi hatóság által kiszabandó bírság, alapbírság és szorzószám 
megállapítása nélkül az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkében 
meghatározott hulladékkezelési feladatok nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén: 500 000 forint. 
7. § Ez a rendelet az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 3. cikkének 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 
 
Többek között módosítja a 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendeletet a kémiai terhelési bírság 
alkalmazásának részletes szabályairól 
 Megjelent: MK 179/2020. (07.30.) Módosítja: 376/2020. (VII. 30.) Korm. r Hatályos: 2020. 07. 31 

1. § (1) Aki 
f) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, 
g) a higany, a higanyvegyületek, vagy a higanykeverékek kivitele és behozatala tekintetében a 

2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 4. cikkében vagy 



64 
 

64 
 

h) a környezetben tartósan megmaradó, ipari felhasználású szerves szennyező anyagok 
forgalomba hozatalára vagy felhasználására vonatkozóan az EU) 2019/1021 európai parlamenti és a 
tanácsi rendelet 3. cikk (1) és (2) bekezdésében 

(5) Ez a rendelet 
 

e) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 
2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 3. cikkének végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapítja meg. 
 
Többek között módosítja a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletet a hulladékkal kapcsolatos 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 
 
 Megjelent: MK 179/2020. (07.30.) Módosítja: 376/2020. (VII. 30.) Korm. r Hatályos: 2020. 07. 31 

18. § (1) Ez a rendelet a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

(2) Ez a rendelet 
d) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 

2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 7. cikk (6) bekezdésének 
 

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

Ebben a hónapban (július) a Zsebtörvénytárhoz tartozó jogszabályok közül visszavonásra került: 
 
7/2007. (I. 22.) GKM rendelet a mutatványos berendezések biztonságosságáról 

Hatályon kívül helyezi: 24/2020. (VII. 3.) ITM r. egyes szórakoztatási célú berendezések, 
létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök 
biztonságosságáról 
Hatályos: 2020. 11. 30.-ig 
 

 
360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények 
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
Hatályon kívül helyezi: 374/2020. (VII. 30.) Korm. r. az energetikai létfontosságú rendszerek és 
létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
Hatályos: 2020. 07. 31.-ig 

 
Emlékeztető 

 
MSZ EN 50126-1:2018  
Vasúti alkalmazások. A megbízhatóság, az üzemkészség, a karbantarthatóság és a biztonság (RAMS) 
előírása és bizonyítása. 1. rész: Az általános RAMS-folyamat 
(angol nyelvű, a magyar MSZ EN 50126-1:2001 Vasúti alkalmazások. A megbízhatóság, az 
üzemkészség, a karbantarthatóság és a biztonság (RAMS) előírása és bizonyítása. 1. rész: Alapvető 
követelmények és az általános folyamat c. szabvány helyett, amely azonban 2020.07.03-ig még 
érvényes.) 
 
MSZ EN 50401:2014  
Termékszabvány a vezeték nélküli távközlő hálózatok rádióadásra (110 MHz – 40 GHz) használt, 
állandó helyű berendezéseinek a rádiófrekvenciás elektromágneses terek lakossági expozíciója 
alapkorlátainak vagy referenciaszintjeinek való, üzembe helyezéskori megfelelősége igazolására 
(2020.07.24-ig még hatályos) 
 
Megjegyzés: az alábbi szabványi is hatályos 2020.07.24-ig: 
MSZ EN 50360:2002  
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Mobiltelefonok termékszabványa az elektromágneses terek emberi expozíciója alapkorlátainak való 
megfelelőség bizonyítására  

 
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről 
2020-07-30 
 3. § (1) A munkaügyi hatóság hatásköre:  

j) a külföldi munkáltató által szolgáltatások nyújtása keretében Magyarországra küldött munkavállaló 
munkaviszonyára az Mt. 295–297. §-a szerint alkalmazandó szabályok,  

(2a) A munkaügyi hatóság hatásköre az (1) bekezdés j) pontja tekintetében nem terjed ki az Mt. 295. 
§ (1) bekezdés e), g) és i) pontjára.  

(3) Ha a foglalkoztató a 3. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt rendelkezéseket megsérti, a 
munkaügyi hatóság a szabálytalanság megszüntetésére kötelezi és a (2) bekezdés szerinti 
közigazgatási bírságot szab ki. A fizetési kötelezettség a foglalkoztatót annyi esetben terheli, ahány 
foglalkoztatott tekintetében a jogsértést megállapították. A bírság ismételten is kiszabható. 
(4) A foglalkoztatóval szemben a megállapított jogsértés miatt a (3) bekezdés szerinti 
jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha a 8/B. § (5) bekezdés szerinti tájékoztatás a 
foglalkoztatásnak a jogsértést érintő feltételeit nem vagy hiányosan tartalmazza. 

(7) Ha az (1) bekezdés szerinti együttműködés keretében megkereső hatóságként a 2. § (2) 
bekezdés szerinti munkaügyi hatóság jár el, és eljárása során a fogadó tagállam hatóságai vagy 
szervei részéről az információnyújtás folyamatos késedelmét észleli, a megfelelő intézkedések 
megtétele érdekében kezdeményezi az Európai Bizottság megkeresését.  

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

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

2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 
dohánytermékek kiskereskedelméről 
2020. 07. 01 

19. § (1) A vámhatóság a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásának engedélyezése 
iránti kérelem elbírálásáról, a kérelemnek a vámhatósághoz történt beérkezésétől számított 30 napon 
belül dönt. Dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyezési ügyben kérelem a kormányablaknál nem 
terjeszthető elő. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezési kérelem elbírálása 
során sommás eljárásnak nincs helye. E törvény hatálya alá tartozó hivatalbóli eljárás megindítása az 
ügyfél erről szóló értesítésének mellőzésével történik. A határozott időtartamra szóló engedély lejárati 
időpontja előtt ugyanarra a tevékenységre vonatkozó új engedélykérelem legkorábban az engedély 
lejárata előtt 100 nappal nyújtható be. 
A részvénytársaság közreműködése az egészségvédelmet érintő feladatokban 
A dohánytermékek értékesítési helye     

 2020.07.15 - 2020.12.31 
24/B. §102 (1)103 
2021-01-01 
(4) A részvénytársaságnak a (2) bekezdésben és a 10/C. §-ban meghatározott feladatai közfeladatnak 
minősülnek. 

(4) A miniszter a részvénytársaság közfeladatainak ellátásához szükséges forrást közszolgáltatási 
szerződés útján biztosítja úgy, hogy a koncessziós díjból származó bevétel legalább 60 százalékának 
megfelelő összeget a részvénytársaság működési költségeinek fedezésére kell fordítani. Az egyéb 
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feladatokhoz szükséges forrásokat az éves központi költségvetésről szóló törvényben e célra 
meghatározott fejezeti kezelésű előirányzat terhére támogatási szerződés keretében kell biztosítani. 

(5) Az állam jogosult azon személytől éves díjra (a továbbiakban: jogosultsági díj), akit a 10. § (1) 
bekezdése alapján a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogosultság gyakorlására – a 
részvénytársaság útján – külön feljogosít. A jogosultsági díj mértéke a tevékenység folytatására külön 
feljogosított személy által forgalmazott dohánytermékek kiskereskedelmi eladási árának 1%-a, de 
legfeljebb az adott településen egyébként irányadó koncessziós díj összege. A jogosultsági díjat a 
tevékenység folytatására külön feljogosított személy által külön jogszabály alapján szolgáltatandó 
forgalmi adatok alapján kell megállapítani, amelyet a tevékenység folytatására feljogosított személy a 
tárgyévet követő negyedév végéig, a jogviszony évközi megszűnése esetén a megszűnést követő 
negyedév végéig köteles az állam részére – a részvénytársaság felhívására – megfizetni. A 
jogosultsági díjra egyebekben a koncessziós díjra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is 
megfelelően alkalmazni kell. 

(13) E törvénynek a Módtv.3.-mal megállapított 10/B. § (5) bekezdése alapján előírt fizetési 
kötelezettséget első alkalommal 2022. március 31-ig, a jogviszony 2021. évközi megszűnése esetén a 
megszűnést követő negyedév végéig kell a részvénytársaság felhívására teljesíteni. 

……………………………………………………………………………………………………. 
 
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
 
Módosítja: 2020. évi XXX. tv. 
Hatályos: 2020. 07. 01. 
 

(3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a tűzvédelem biztosításáról megfelelő szervezettel, 
tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell 
gondoskodniuk, ha 

a) fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, 
tárolnak és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége 
meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget, 

b) mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárolnak és az egy telephelyen a 
szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t,  
 

19. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek 
tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha 

a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, 
b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a 

legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy 
c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek. 
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a 

munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások 
szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és 
betartsák. 

(3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a tűzvédelem biztosításáról megfelelő szervezettel, 
tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell 
gondoskodniuk, ha 

a) fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, 
tárolnak és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége 
meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget, 

b) mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárolnak és az egy telephelyen a 
szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, 

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

 
1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 
 
Módosítja: 2020. évi XXX. tv. 
Hatályos: 2020. 05. 29., 2020. 07. 01. 
07. 01. 
 
(3) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv 
az átmeneti bányászjáradék folyósításának a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a 
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korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. §-a alapján 
történő szüneteltetése alól kérelemre, méltányosságból mentesítést adhat. 
 
több pont megszűnik 
 
Visszavont magyar nyelven megjelent szabványok, amit csak ebben a hónapban közölt a 
szabványtár 
 
Magyarországon júliusban visszavont szabványok 

MSZ 15631:1985 Visszavont! 
Tűzvédelmi jelzőtáblák 

MSZ EN 15521:2008  Visszavont! 
Egészségügyi informatika. Humán anatómiai terminológiák kategóriaszerkezete 

MSZ ENV 12612:2000 Visszavont! 
Orvosi informatika. Az egészségügyi adminisztrációcsere üzenetei 

MSZ 9932:1968 Visszavont! 
Légoltalmi felszerelés. Óvóhelyi tőzegszórós árnyékszék 

MSZ 12796:2000 Visszavont! 
Ipari csővezeték szerelvényeinek beépítési méretei és tűrései 

MSZ ENV 13609-2:2000  Visszavont! 
Egészségügyi informatika. Egészségügyi rendszerek segédinformációinak karbantartására való üze-
netek. 2. rész: Orvosi laboratóriummal kapcsolatos információk frissítése 

MSZ ENV 13093:2001 Visszavont! 
Tömegközlekedés. Közúti járművek. A vezetői vezérlőpult mechanikai csatlakozásának követelmé-
nyei. A kijelző és a vezérlőpanel alapvető jellemzői 

MSZ ISO 7959:1994 Visszavont! 
Faipari berendezések. Egy- vagy többlapú szélező körfűrészgépek. Elnevezések és pontossági köve-
telmények 

MSZ 9373-1:1982 Visszavont! 
Feszítettbeton födémpallók. A minőség ellenőrzése 

MSZ 9373-2:1988 Visszavont! 
Feszítettbeton födémpallók. PS és PSN jelű födémpallók 

MSZ 9373-3:1982 Visszavont! 
Feszítettbeton födémpallók. PK jelű födémpallók 

MSZ 9373-4:1985 Visszavont! 
Feszítettbeton födémpallók. SD jelű födémpallók 

MSZ 9373-5:1986 Visszavont! 
Feszítettbeton födémpallók. SD jelű konzolos födémpallók 

MSZ 9373-6:1986 Visszavont! 
Feszítettbeton födémpallók. SD jelű szerelőpallók  

 
Magyarul megjelent szabványok 
 
Vizsgálat 

MSZ EN ISO 374-5:2017 
Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 5. rész: Mikroorganizmusok okozta kockázatokra 
vonatkozó terminológia és teljesítménykövetelmények (ISO 374-5:2016) 
MSZ EN 15002:2015 
Hulladékok jellemzése. Vizsgálati mintarészek előkészítése laboratóriumi mintából 
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MSZ EN 15934:2013 
Iszap, kezelt biohulladék, talaj és hulladék. A száraz maradék vagy a víztartalom meghatározása után 
a szárazanyag-tartalom kiszámítása 

Fémipar 
MSZ EN 60974-6:2016 
Ívhegesztő berendezések. 6. rész: Korlátozott teljesítményű berendezések (IEC 60974-6:2015) 

Mezőgazdaság 
 
Villamosság 

MSZ HD 60364-7-722:2019 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-722. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonat-
kozó követelmények. Villamos járművek táplálása (IEC 60364-7-722:2018, módosítva) 

 
Vegyipar 

MSZ EN 16497-1:2015 
Égéstermék-elvezető berendezések. Rendszer jellegű beton égéstermék-elvezető berendezések. 1. 
rész: Nem kiegyenlített járatú alkalmazások 

MSZ EN 16497-2:2017 
Égéstermék-elvezető berendezések. Rendszer jellegű beton égéstermék-elvezető berendezések. 2. 
rész: Kiegyenlített járatú alkalmazások 

 
Építőipar 

MSZ EN 81-71:2018+AC:2019 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók 
különleges alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók 

 
Ebben a hónapban megjelent új szabványok. 
 
MSZ ISO 4225:2020 Angol nyelvű! 
Levegőminőség. Általános szempontok. Szakszótár  
1995 helyett 

MSZ EN ISO 15902:2020 Angol nyelvű! 
Optika és fotonika. Diffrakciós optika. Szakszótár (ISO 15902:2019) 

2005 helyett 

MSZ ISO 5053-1:2020 Angol nyelvű! 
Targoncák. Szakszótár. 1. rész: A targoncák típusai 

2016 helyett 

MSZ ISO 7078:2020 Angol nyelvű! 
Épületek és mérnöki létesítmények. Kitűzési, mérési és geodéziai eljárások. Szakszótár 

1990 helyett 

MSZ EN IEC/IEEE 82079-1:2020 Angol nyelvű! 
Termékek használati információinak (használati utasításainak) készítése. 1. rész: Alapelvek és általá-
nos követelmények (IEC/IEEE 82079-1:2019) 

2013 helyett, de még 2023.04.03-ig érvényes 

MSZ CEN/TS 15130:2020 Angol nyelvű! 
Postai szolgáltatások. DPM-infrastruktúra. DPM-alkalmazásokat támogató üzenetek 

2006 helyett 
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MSZ EN ISO 8596:2018/A1:2020 Angol nyelvű! 
Szemészeti optika. Látásélesség-vizsgálat. Szabványos és klinikai látásélesség-vizsgáló ábrák és 
bemutatásuk. 1. módosítás (ISO 8596:2017/Amd 1:2019) 

2018 módosítása 

MSZ EN 17272:2020 Angol nyelvű! 
Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Légáramos térfertőtlenítési módszerek automatizált 
eljárással. A baktericid, mikobaktericid, sporicid, fungicid, élesztőgomba-ellenes, virucid és fagocid 
aktivitás meghatározása 

MSZ EN ISO 14063:2020 Angol nyelvű! 
Környezetközpontú irányítás. Környezettel kapcsolatos kommunikáció. Irányelvek és példák (ISO 
14063:2020)  

2010 helyett 

MSZ EN 50693:2020 Angol nyelvű! 
Termékkategória-szabályok az elektronikus és elektromos termékek és rendszerek életciklus-
értékeléséhez 

MSZ EN ISO 18557:2020 Angol nyelvű! 
A radionuklidokkal szennyezett talajok, épületek és infrastruktúra jellemzése kármentesítési célból 
(ISO 18557:2017) 

MSZ EN 840-1:2020 Angol nyelvű! 
Mobil tartályok hulladékgyűjtéshez és újrahasznosításhoz. 1. rész: 2 kerekű, legfeljebb 400 l térfogatú 
tartályok fésűs beürítőberendezésekhez. Méretek és kialakítás 

2013 helyett 

MSZ EN 840-2:2020 Angol nyelvű! 
Mobil tartályok hulladékgyűjtéshez és újrahasznosításhoz. 2. rész: 4 kerekű, legfeljebb 1300 l térfoga-
tú tartályok lapos fedéllel (fedelekkel), csapos megfogású és/vagy fésűs beürítőberendezésekhez. 
Méretek és kialakítás 

2013 helyett 

MSZ EN 840-3:2020 Angol nyelvű! 
Mobil tartályok hulladékgyűjtéshez és újrahasznosításhoz. 3. rész: 4 kerekű, legfeljebb 1300 l térfoga-
tú tartályok domború tolófedéllel (-fedelekkel), csapos megfogású és/vagy fésűs 
beürítőberendezésekhez. Méretek és kialakítás 

2013 helyett 

MSZ EN 840-4:2020 Angol nyelvű! 
Mobil tartályok hulladékgyűjtéshez és újrahasznosításhoz. 4. rész: 4 kerekű, legfeljebb 1700 l térfoga-
tú tartályok lapos fedéllel (fedelekkel), csapos megfogású, széles vagy BG- és/vagy széles fésűs 
beürítőberendezésekhez. Méretek és kialakítás 

2013 helyett 

MSZ EN 840-5:2020 Angol nyelvű! 
Mobil tartályok hulladékgyűjtéshez és újrahasznosításhoz. 5. rész: Teljesítménykövetelmények és 
vizsgálati módszerek 

2013 helyett 

MSZ EN 840-6:2020 Angol nyelvű! 
Mobil tartályok hulladékgyűjtéshez és újrahasznosításhoz. 6. rész: Biztonsági és egészségvédelmi követelmények 
2013 helyett 

MSZ EN 50614:2020 Angol nyelvű! 
Hulladék elektromos és elektronikus berendezések újrafelhasználásra való előkészítésének követelményei 
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MSZ EN ISO 11665-3:2020 Angol nyelvű! 
A környezeti radioaktivitás mérése. Levegő: radon-222. 3. rész: A rövid felezési idejű bomlástermékek 
potenciális alfa-energia-koncentrációjának meghatározása szakaszos mérési módszerrel (ISO 11665-
3:2020) 

2016 helyett 

MSZ EN ISO 21904-1:2020 Angol nyelvű! 
Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Hegesztési füstöt elszívó és 
leválasztó berendezések. 1. rész: Általános követelmények (ISO 21904-1:2020) 

2016 helyett 

MSZ EN ISO 21904-2:2020 Angol nyelvű! 
Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Hegesztési füstöt elszívó és 
leválasztó berendezések. 2. rész: A leválasztás hatékonyságának vizsgálatára és jelölésére vonatko-
zó követelmények (ISO 21904-2:2020) 

2013 helyett 

MSZ EN ISO 21904-4:2020 Angol nyelvű! 
Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Hegesztési füstöt elszívó és 
leválasztó berendezések. 4. rész: A levegő legkisebb térfogatáramának meghatározása az 
elszívóberendezésnél (ISO 21904-4:2020) 

2008 helyett 

MSZ EN ISO 11553-1:2020 Angol nyelvű! 
Gépek biztonsága. Lézeres megmunkálógépek. 1. rész: Lézerbiztonsági követelmények (ISO 11553-
1:2020) 

2009 helyett 

MSZ EN ISO 19085-9:2020 Angol nyelvű! 
Famegmunkáló gépek. Biztonság. 9. rész: Körfűrészpadok (tolóasztallal és anélkül) (ISO 19085-
9:2019) 

2014 helyett 

MSZ EN ISO 19085-11:2020 Angol nyelvű! 
Famegmunkáló gépek. Biztonság. 11. rész: Kombinált famegmunkáló gépek (ISO 19085-11:2020) 

2012 helyett 

MSZ EN ISO 28927-1:2020 Angol nyelvű! 
Hordozható motoros kéziszerszámok. A rezgéskibocsátás értékelésének módszerei. 1. rész: Szögben 
hajló és függőlegesen álló fogantyúk (ISO 28927-1:2019) 

2010 és 2017 helyett 

MSZ EN 16856:2020 Angol nyelvű! 
Hordozható aeroszolos tűzoltó készülékek 

MSZ EN ISO 11925-2:2020 Angol nyelvű! 
Tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatok. Építési termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatásra. 2. 
rész: Vizsgálat "egyetlen láng" gyújtóforrással (ISO 11925-2:2020) 

2011 helyett 

MSZ EN ISO 15384:2020 Angol nyelvű! 
Védőruházat tűzoltók részére. Terepi tűzoltóruházat laboratóriumi vizsgálati módszerei és teljesítménykövetelmé-
nyei (ISO 15384:2018) 
2008 helyett 

MSZ EN 407:2020 Angol nyelvű! 
Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen 
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2004 helyett 

MSZ EN ISO 20320:2020 Angol nyelvű! 
Snowboardozáshoz használt védőruházat. Csuklóvédők. Követelmények és vizsgálati módszerek 
(ISO 20320:2020) 
 

MSZ EN ISO 16526-1:2020 Angol nyelvű! 
Roncsolásmentes vizsgálat. A röntgencsőfeszültség mérése és értékelése. 1. rész: Feszültségelosztó 
eljárás (ISO 16526-1:2011) 

12544-1, 12544-2, 12544-3/2000 helyett 

MSZ EN ISO 3506-1:2020 Angol nyelvű! 
Kötőelemek. Korrózióálló acél kötőelemek mechanikai tulajdonságai. 1. rész: Meghatározott pontos-
sági fokozatú és szilárdságicsoport-jelű csavarok, fejescsavarok és ászokcsavarok (ISO 3506-1:2020) 
2010 helyett 

MSZ EN 1440:2016+A2:2020 Angol nyelvű! 
LPG-berendezések és -tartozékok. Szállítható, újratölthető, hagyományosan hegesztett és forrasztott 
acélpalackok cseppfolyósított szénhidrogéngázhoz (LPG-hez). Időszakos ellenőrzése 
2018 helyett 

MSZ EN 16728:2016+A2:2020 Angol nyelvű! 
LPG-berendezések és -tartozékok. A hagyományosan hegesztett és forrasztott acélpalackoktól eltérő 
szállítható, újratölthető LPG-palackok. Időszakos ellenőrzés 

2018 helyett 

MSZ EN ISO 11118:2015/A1:2020 Angol nyelvű! 
Gázpalackok. Nem újratölthető fém gázpalackok. Követelmények és vizsgálati módszerek. 1. módosí-
tás (ISO 11118:2015/Amd 1:2019) 
2018 módosítása 

MSZ EN ISO 16964:2020 Angol nyelvű! 
Gázpalackok. Rugalmas tömlőszerelvények. Követelmények és vizsgálat (ISO 16964:2019) 

MSZ EN 15611:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Fékezés. Relészelepek, nyomásmódosítók, raksúlyfékező szelepek 
 
2011 helyett 

MSZ EN 15227:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. A vasúti járművek ütközésállósági követelményei  
2011 helyett 

MSZ EN ISO 11105:2020 Angol nyelvű! 
Kishajók. Benzinmotort és/vagy benzintartályt tároló terek szellőztetése (ISO 11105:2020) 
2018 helyett 

MSZ EN ISO 15083:2020 Angol nyelvű! 
Kishajók. Fenékvízszivattyú-rendszerek (ISO 15083:2020) 

2019 helyett 

MSZ EN ISO 25197:2020 Angol nyelvű! 
Kishajók. A kormánymű, a váltó és a szabályzókar villamos/elektronikus vezérlőrendszerei (ISO 
25197:2020) 

2019 helyett 

MSZ EN 16602-70-17:2020 Angol nyelvű! 
Űrrepülési eszközök biztonsága. Bevonatok és kezelt felületek tartóssági vizsgálata 
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MSZ 9721-1:2020 
Emelőgépek időszakos vizsgálata. 1. rész: Általános előírások 
2018 helyett 

MSZ 9721-2:2020 
Emelőgépek időszakos vizsgálata. 2. rész: Híd- és bakdaruk időszakos vizsgálata 

1982 helyett 

MSZ 9721-3:2020 
Emelőgépek időszakos vizsgálata. 3. rész: Önjáró daruk és rakodódaruk időszakos vizsgálata 
1987 helyett 

MSZ 9721-4:2020 
Emelőgépek időszakos vizsgálata. 4. rész: Gépi hajtású emelőtargoncák időszakos vizsgálata 

2012 helyett 

MSZ 9721-5:2020 
Emelőgépek időszakos vizsgálata. 5. rész: A legfeljebb 0,15 m/s sebességű emelők. Körülkerített 
emelőberendezés, nem körülkerített személy-, teher- vagy személy-teher emelők időszakos vizsgálata 
1984 helyett 

MSZ 9721-7:2020 
Emelőgépek időszakos vizsgálata. 7. rész: Toronydaruk időszakos vizsgálata 
2012 helyett 

MSZ 9721-8:2020 
Emelőgépek időszakos vizsgálata. 8. rész: Mozgó munkaállványok időszakos vizsgálata 

2012 helyett 

MSZ EN ISO 12822:2020 Angol nyelvű! 
Üvegcsomagolás. 26 H 126 méretű koronazáras szájkiképzés. Méretek (ISO 12822:2020) 
2010 helyett 

 

MSZ EN 13525:2020 Angol nyelvű! 
Erdészeti gépek. Faaprító gépek. Biztonság 

2010 helyett 

MSZ ISO 10726:2020 Angol nyelvű! 
Hordozható láncfűrészek. Láncfogó szerkezet. Méretek és mechanikai szilárdság 
1995 helyett 

MSZ EN 13150:2020 Angol nyelvű! 
Oktatási intézmények laboratóriumi munkaasztalai. Méretek, biztonsági és tartóssági követelmények 
és vizsgálati módszerek 

2001 helyett 

MSZ EN ISO 19064-2:2020 Angol nyelvű! 
Műanyagok. Sztirol/akrilnitril (SAN) fröccs- és extrúziós anyagok. 2. rész: Próbatestek készítése és a 
tulajdonságok meghatározása (ISO 19064-2:2020)  

2000 helyett 

MSZ EN ISO 19066-2:2020 Angol nyelvű! 
Műanyagok. Metil-metakrilát–akrilnitril–butadién–sztirol (MABS) fröccs- és extrúziós anyagok. 2. rész: 
Próbatestek készítése és a tulajdonságok meghatározása (ISO 19066-2:2020) 

2004 helyett 
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MSZ EN ISO 17178:2020 Angol nyelvű! 
Ragasztóanyagok. Ragasztóanyagok a parketta aljzathoz való rögzítéséhez. Vizsgálati módszerek és 
minimumkövetelmények (ISO 17178:2013) 
2006 helyett 

MSZ EN ISO 12006-2:2020 Angol nyelvű! 
Építmények. Építési tevékenységekhez kapcsolódó információáramlás szabályozása. 2. rész: Az osz-
tályba sorolás keretrendszere (ISO 12006-2:2015) 

MSZ EN ISO 8970:2020 Angol nyelvű! 
Faszerkezetek. Mechanikus kapcsolóelemekkel kialakított fakötések vizsgálata. A faanyag sűrűségére 
vonatkozó követelmények (ISO 8970:2020) 

2011 helyett 

MSZ EN 1097-2:2020 Angol nyelvű! 
Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: Az aprózódással szem-
beni ellenállás meghatározása 
2010 helyett 

MSZ EN 1097-8:2020 Angol nyelvű! 
Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 8. rész: A csiszolódási érték 
meghatározása 
2009 helyett 

MSZ EN 13230-6:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Sín- és váltóbetonaljak. 6. rész: Tervezés 

MSZ EN 13230-4:2016+A1:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Beton sín- és váltóaljzat. 4. rész: Feszített aljzat váltókhoz és ke-
reszteződésekhez 
MSZ EN 12897:2016+A1:2020 Angol nyelvű! 
Vízellátás. Nem közvetlenül melegített, nem szellőztetett (zárt) melegvíz-tárolók előírásai 
2016 helyett 

MSZ EN 17293:2020 Angol nyelvű! 
Ideiglenes építési szerkezetek. Kivitelezés. Gyártási követelmények 

MSZ EN ISO 22476-14:2020 Angol nyelvű! 
Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Terepi vizsgálatok. 14. rész: Verőszondázás furatban (ISO 
22476-14:2020) 

MSZ EN 13146-4:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A sínleerősítések vizsgálati módszerei. 4. rész: Az ismétlődő ter-
helés hatása  

2015 helyett 

MSZ EN 13146-9:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A sínleerősítések vizsgálati módszerei. 9. rész: A merevség meg-
határozása  

2012 helyett 

MSZ EN 1335-1:2020 Angol nyelvű! 
Irodabútorok. Irodai szék. 1. rész: Méretek. A méretek meghatározása 

2001 helyett, de ez még 2023.02.28-ig érvényes 

MSZ EN 131-4:2020 Angol nyelvű! 
Létrák. 4. rész: Csuklós létrák 
2007 helyett 

MSZ EN ISO 5912:2020 Angol nyelvű! 
Kempingsátrak. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 5912:2020) 
2012 helyett 
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MSZ EN 71-7:2014+A3:2020 Angol nyelvű! 
Gyermekjátékszerek biztonsága. 7. rész: Ujjal felvihető festékek. Követelmények és vizsgálati mód-
szerek 

2018 helyett 

MSZ EN 15567-1:2015+A1:2020 Angol nyelvű! 
Sport- és szabadidős létesítmények. Kötélpályák. 1. rész: Szerkezeti és biztonsági követelmények 

2015 helyett 

MSZ EN 1651:2018+A1:2020 Angol nyelvű! 
Siklóernyő-felszerelések. Bekötőhevederek. Biztonsági követelmények és szilárdságvizsgálatok 

2018 helyett 

MSZ EN 17109:2020 Angol nyelvű! 
Hegymászó felszerelések. Egyéni biztonsági rendszerek kötélpályákhoz. Biztonsági követelmények 
és vizsgálati módszerek 
MSZ EN 17232:2020 Angol nyelvű! 
Vízi játszóeszközök és szerkezetek. Biztonsági követelmények, vizsgálati módszerek és üzemeltetési 
követelmények 

MSZ EN ISO 21853:2020 Angol nyelvű! 
Sárkányszörfözés. Kioldórendszer. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 
21853:2020) 
 
 


