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Jogszabály- és szabványváltozások: 2020. június  
 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások 
 
A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki: 
 
22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének 
egyszerűsítésével kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 154/2020. (06.26.) Hatályos: 2020. 60. 15. 
 
Többek között módosítja a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendeletet a foglalkozási betegségek és 
fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról 

Megjelent: MK 154/2020. (06.24.) Módositja: 22/2020. (VI. 29.) ITM rend. Hatályos: 2020. 06. 30. 
 

3. § (1) Az orvosi tevékenység körében észlelt – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a 
továbbiakban: miniszter) hivatalos honlapján közzétett jegyzékben szereplő – foglalkozási betegség, 
foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezés (a továbbiakban együtt: foglalkozási betegség) 
gyanúját a munkáltató telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz mint 
munkavédelmi hatósághoz (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) be kell jelenteni, ki kell vizsgálni 
és elfogadásuk esetén nyilvántartásba kell venni. A munkavédelmi hatóság a hozzá érkezett, a 
foglalkozási betegség gyanújával kapcsolatos bejelentéseket egy munkanapon belül továbbítja a 
miniszter részére. 

(5) Halálos kimenetelű vagy tömeges foglalkozási megbetegedés kivizsgálásába a munkavédelmi 
hatóság az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túl bevonja 

a) növényvédő szer vagy termésnövelő anyag okozta megbetegedés esetén a növény- és talajvé-
delmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt; 

 
(9a) A munkavédelmi hatóság az elfogadott foglalkozási betegségről 5 napon belül értesíti a társa-

dalombiztosítási kifizetőhelyet, ennek hiányában az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatalt. Az alkalmazandó értesítési nyomtatványt a munkavédelmi ható-
ság a miniszter hivatalos honlapján közzéteszi.  

 
c) TAJ számmal ellátva és a bejelentőlappal, valamint a munkahigiénés és foglalkozás-

egészségügyi szerv tájékoztatásával együtt az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal részére 

küldi meg. 
 

Többek között módosítja a 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi 
XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 154/2020. (06.24.) Módositja: 22/2020. (VI. 29.) ITM rend. Hatályos: 2020. 06. 30. 

 

Vhr. 7. § (1) A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak – telefonon, telefaxon, e-mailben vagy 
személyesen – haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a 
munkabaleset helyszíne szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal, mint munkavédelmi 
hatóság (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) felé, amely a bejelentést azonnal továbbítja a 
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak. 

Vhr. 9. § (1) A munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hó-
nap 8. napjáig megküldeni a jegyzőkönyvet 

a) a sérültnek, halála esetén hozzátartozójának; 
b) a halált, illetve a három munkanapot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetről a 

munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak, illetve bányafelügyeletnek; 
c) külföldi kiküldetés, külszolgálat, munkaerő-kölcsönzés esetén a magyarországi székhelyű mun-

káltató munkavállalójának a b) pont szerinti munkabalesetéről a munkáltató székhelye szerint illetékes 
munkavédelmi hatóságnak, illetve bányafelügyeletnek; 
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d) a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az egészségbiztosítási pénztári feladat-
körében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak; 

e) munkaerő-kölcsönzés, kirendelés esetén a kölcsönbeadó, kirendelő munkáltatónak. 
 

Új jogszabályok: 
2020. évi LIX. törvény a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról 
 
Megjelent: MK 130/2020. (06.02.) Hatályos: 2020. 06. 18. 
 
Magyarország nemzetgazdasági stabilitása, gazdasági termelőképességének előmozdítása és ver-
senyképességének fokozása, valamint kiemelt gazdasági jelentőséggel bíró területei gazdasági fejlő-
désének előmozdítása érdekében, 
a meglévő munkahelyek megőrzésével és új munkahelyek létesítésével az Alaptörvény XII. cikkében 
foglaltak szerint törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki 
dolgozni akar, dolgozhasson, 
abból a célból, hogy elkülönített területek létrehozásával kedvező körülményeket teremtsen a 
gazdasági tevékenység folytatására, 
az ilyen tevékenységből származó pozitív gazdasági eredmények és azok hasznainak arányos, a 
területén élők jólétének és biztonságának kiteljesedése, az életminőség javítása, ezáltal a közösség 
gyarapodása valamint az érintett helyi önkormányzatok hatékonyabb feladatellátása céljára történő 
felosztása érdekében 
 Ha a különleges gazdasági övezet több település közigazgatási területét érinti, akkor a települési 
önkormányzat rendeletét – az (1) bekezdés szerint – az övezet azon részére kell alkalmazni, amelyik 
az adott település közigazgatási területéhez tartozik. 
 
 Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja szerinti beépítési szabály, építési követelmény 
meghatározásából a tulajdonosnak, haszonélvezőnek kára származik, a tulajdonost, haszonélvezőt 
megillető kártalanításra a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 11/C. §-át kell 
alkalmazni. 
 
Felhatalmazást kap a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a 3. § (6) bekezdése 
alapján kijelölt megye megyei önkormányzatának közgyűlése, hogy a különleges gazdasági övezet 
területén 
a) – az (1) bekezdés c) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban szabályozottak 
kivételével – a különleges gazdasági övezetre vonatkozó 4. § (1) bekezdése szerinti szabályokat; 
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, illetve a Ht. 35. 
§-ában foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat; 
c) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat; 
d) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat; 
e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a Ht. 88. § (3) bekez-dés b) pont bb) 
alpontja szerinti miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket 
rendeletben határozza meg. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Változások 
 
19/2020. (VI. 2.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes 
miniszteri rendeletek deregulációs célú módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 
 
Megjelent: MK 130/2020. (06.02.) Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
Többek között módosítja a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi 
higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 
 
Megjelent: MK 103/2020. (06.02.) Módosítja: 19/2020. (VI. 2.) EMMI r.  Hatályos: 2021. 01. 01 
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12. § (1) Ha a munkavállaló vagy a munkáltató a munkaköri alkalmasság, illetve a tanuló és a 
hallgató vagy a szakképző és felsőoktatási intézmény, az állami foglalkoztatási szervként 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, a fővárosi és megyei kormányhivatal állami 
foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala és az álláskereső a szakmai 
alkalmasság első fokú véleményével nem ért egyet, az orvosi vélemény kézhezvételétől 
számított 15 napon belül a 10. számú melléklet szerinti ,,Beutalás másodfokú munkaköri 
orvosi alkalmassági vizsgálatra'' elnevezésű nyomtatványon kérheti a munkaköri, illetve 
szakmai alkalmasság másodfokon történő orvosi elbírálását az első fokon eljáró szervnél. 

(3) A foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek illetékességi listáját, illetve az egyes 
szakellátó helyek heti szakorvosi óráinak számát a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
honlapján teszi közzé. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
15/2020. (VI. 4.) ITM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
módosításáról ez utóbbi később részletesen kidolgozva. 
 
Megjelent: MK 133/2020. (06.04.) Hatályos: 2020. 06. 12. 
 
(2) Vizsgabiztosi tevékenység folytatását a közlekedési hatóság annak engedélyezi, aki 

a) autószerelői szakiránynak megfelelő középfokú képesítéssel és a kérelem benyújtását 
megelőzően legalább három év szakirányú szakmai gyakorlattal, vagy 

b) az autószerelő szakiránynak megfelelő felsőfokú képesítéssel és kérelem benyújtását 
megelőzően legalább három év szakirányú szakmai gyakorlattal, és 

 
(5) A típusvizsgálót, illetőleg a külön jogszabályban meghatározott – a közlekedési hatóság 
által elfogadott szakértőt alkalmazó – felhatalmazott autóbusz-fenntartót, kérelmére a 
közlekedési hatóság jogosítja fel a (2) bekezdésben meghatározott szakvélemény kiállítására. 
Csak a típusvizsgáló végezheti el az MR. 15. számú mellékletének 3. és 7. pontja szerinti 
vizsgálatokat, amennyiben azok elvégzése a (6) bekezdésben foglaltak alapján kötelező. 

 

Műszaki vizsgálati bizonyítvány 

13/B. § (1) A Műszaki vizsgálati bizonyítvány az az Európai Gazdasági Térségről szóló 
Megállapodásban részes állam által kiállított olyan bizonyítvány, amely a közúti forgalomban 
részt vevő jármű műszaki alkalmasságát igazolja. 

(2) A haszonjárműhöz 2018. május 20. után kiállított „Műszaki vizsgálati bizonyítvány” a 
forgalmi engedélyhez tartozóan hatósági engedélynek minősül. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott hatósági engedélyként elfogadható a Műszaki Vizsgá-
lati Bizonyítvány 

a) eredeti példánya, 
b) hiteles másolata vagy 
c) elektronikusan hozzáférhető példánya. 
(4) A „Műszaki vizsgálati bizonyítvány” adatait elektronikus úton továbbítani kell a közle-

kedésért felelős miniszter részére. Ezeket az adatokat legalább három évig meg kell őrizni. 
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II. RÉSZ 
Az I. RÉSZ-ben említett irányelvek, rendeletek alternatívájaként elismert ENSZ-

EGB-előírások felsorolása 
1.    Amennyiben az I. RÉSZ-ben szereplő táblázatban említett külön irányelvre vagy rendeletre hi-

vatkoznak, a 0. számú ENSZ-előírás (HL L 135., 2018.5.31., 1. oldal) alapján kibocsátott, az érin-
tett alábbi ENSZ-előírás alapján kiadott jóváhagyást is magában foglaló univerzális nemzetközi 
egészjárműtípus-jóváhagyás vagy a következő olyan ENSZ-előírások alapján kiadott jóváhagyás, 
amelyekhez az Unió az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának »felülvizsgált 1958. évi megál-
lapodása« szerződő feleként a 97/836/EK tanácsi határozattal (HL L 346., 1997.12.17., 78. oldal), 
illetve az említett határozat 3. cikkének (3) bekezdésében említett, ezt követő tanácsi határozatok-
kal csatlakozott, az adott külön irányelv vagy rendelet értelmében megadott EK-
típusjóváhagyással egyenértékűnek tekintendő. 

Táblázat(1): 
  A B C D 

1.   Tárgy ENSZ-
előírás 

Módosításso-
rozat 

2
. 

1(

2) Megengedett zajszint 51. 
59. 

02 
01 

3
. 

1a 

Megengedett zajszint (nem terjed ki az AVAS-ra és a cserehang-
tompítókra) 51. 03 

4
. Akusztikus jármű-figyelmeztető rendszer (AVAS) 138. 01 

5
. Csere-hangtompítórendszerek 59. 02 

6
. 

58
. 

Gyalogosvédelem (nem terjed ki a fékasszisztensrendszerre és az 
elülső védelmi rendszerre) 127. 00 

7
.   Fékasszisztensrendszer 139. 00 

8
. 

59
(3) Újrafelhasználhatóság 133. 00 

9
. 

62
(4) Hidrogéntároló rendszerek 134. 00 

1
0. 

65
. Fejlett vészfékező rendszer 131. 01 

1
1. 

66
. Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 130. 00 

 
Megjegyzések: 
(1)    A beépítésre vonatkozóan külön irányelvben vagy rendeletben megállapított köve-

telmények az ENSZ-előírások alapján jóváhagyott alkatrészekre és önálló műszaki 
egységekre is alkalmazandók. 

(2)    Az e táblázatban szereplő bejegyzések számozása az I. RÉSZ-ben szereplő táblázat-
ban alkalmazott számozást követi. 

(3)    A 2005/64/EK irányelv I. mellékletében megállapított követelmények alkalmazan-
dók. 

(4)    A hidrogéntároló rendszerek és minden záróberendezés (minden egyes alkotórész) tí-
pusjóváhagyása kötelező; a típusjóváhagyás nem terjed ki a 79/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó alkotóré-
szek anyagára vonatkozó előírásokra. 
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………………………………………………………………………………………………………………………. 
2020. évi LI. törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról 
Megjelent: MK 137/2020. (06.09)  Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
Többek között módosítja a 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

Megjelent: MK 137/2020. (06.09.) Módosítja: 2020. évi LI. törvény  Hatályos: 2021. 01. 01. 

 2020-07-01 
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 rend-

szerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi 

CCXVII. törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából jogosult az Információs Rendszer adata-

ihoz való közvetlen hozzáférésre, továbbá az Információs Rendszerben adatok rögzítésére. 
(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 külö-

nösen 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 ren-

delkezése alapján kötelezhető. 

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

Kt.70. § (1) Az egyes – külön jogszabályban megjelölt – tevékenységek környezetet terhelő kibocsá-
tásainak megelőzésére, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható té-
nyezők csökkentésére, vagy megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intéz-
kedéseket az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során kell megállapítani. 

 

Kt.72. § A környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt vagy az egységes környezet-

használati 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 nyilat-

kozik 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 feltá-

rása érdekében – teljes körű vagy részleges – felülvizsgálatra kötelezi akkor is, ha 
a) környezetkárosítást észlel; 
b) kiemelten védett, védett, vagy védőterületen (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi 

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; 



6 
 

Ha a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi felülvizsgálat alatt környezetveszélyeztetést vagy 

környezetkárosítást észlel, akkor az azt okozó feltárt tevékenységet a hatásterületen teljeskörűen 

vagy részlegesen korlátozhatja, vagy felfüggesztheti. 

 

Kártérítési felelősség 

Kt.103. § (1) A környezet igénybevételével, vagy tevékenységgel, vagy mulasztással másnak oko-
zott kár környezetveszélyeztető tevékenységgel okozott kárnak minősül és arra a Polgári Törvény-
könyvnek a fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

40. a levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos hatósági eljárások és a nyilvántartásba vétel szabá-
lyait, 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 haszno-
sításával kapcsolatos részletes szabályokat, ideértve a barnamezős területekre vonatkozó adatszol-
gáltatás és nyilvántartás rendjét. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

265/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás 
áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás 
személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról 
szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a 
közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. 
rendelet módosításáról.  Ez utóbbi változása. 
Megjelent: MK 139/2020. (06.11)  Hatályos: 2020. 06. 12. 

 2020-06-12 
1/B. § Ha a jármű tulajdonosa az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, Magyarország területén szol-

gálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erő, Magyarország területén felállított nemzetközi katonai 

parancsnokság vagy ezek katonai vagy polgári személyi állományának tagja, valamint ezen állomány 

tagjának törvényben meghatározott hozzátartozója, a gépjárművel kapcsolatos közlekedési igazgatási 

eljárás lefolytatására a központi okmányirodai feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhiva-

tala (a továbbiakban: Központi Okmányiroda), továbbá ha a tulajdonos székhelye, lakóhelye, szolgála-

ti célú tartózkodási vagy elhelyezési helye 

 
/C. § A Központi Okmányiroda kizárólagos illetékességi körében ellátja: 
a)5 a „V”, az „SP” és a „CD” betűjelű ideiglenes, továbbá a „DT”, a „CK” betűjelű különleges rend-

számtábla kiadásával, 
b) az egyénileg kiválasztott rendszámtábla megválasztásának és az egyedileg előállított rendszám-

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

ügyek kivételével az elektronikus úton indított, az ügyfél személyes megjelenése nélkül intézhető köz-
lekedési igazgatási ügyekkel, valamint 

e) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának elektronikus úton történő pótlásával 
és cseréjével 

kapcsolatos feladatokat. 

(3a) 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 olyan jármű is 

vezethető, amely az Országos Mentőszolgálat sürgősségi betegellátást végző mentőjárműve. 
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(7) Az elektronikus úton igényelt nemzetközi vezetői engedélyt a kérelem teljesíthetősége esetén a 

Központi Okmányiroda postai úton kézbesíti vagy – ha az ügyfél így rendelkezett – személyesen adja 

át az ügyfél részére. 

 

(6) A Központi Okmányiroda megkeresi a harmadik ország hatóságát, ha a magyar vezetői engedély 

kiállítására irányuló eljárás során kétség merül fel a benyújtott vezetői engedély valódiságával vagy az 

ügyfél vezetési jogosultságával kapcsolatban. 

 
25. § Amennyiben a vezetői engedély cseréjére, pótlására irányuló kérelmet a Központi Okmányiro-

dánál nyújtották be, a vezetői engedély – az erre irányuló kérelem esetében – soron kívül kiadható. 
25/A. § (1) Ha a járművezető rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját szám-

lás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás 
személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 
kormányrendeletben meghatározott érvényes vezetői engedély kategóriához tartozó „Gépjárműveze-
tői képesítési igazolvány”-nyal, a vezetői engedély kiadása, cseréje vagy honosítása során kérheti a 
részére kiadásra kerülő vezetői engedélyben a 95. harmonizált uniós kód feltüntetését a „Gépjármű-
vezetői képesítési igazolvány” időbeli hatályával megegyező időtartamra. 

(2) A 95. harmonizált uniós kód a vezetői engedélybe bejegyezhető az (1) bekezdés szerinti kor-
mányrendeletben meghatározott, a 95. számú közösségi kód bejegyzésének alapjául szolgáló képesí-
tés megszerzésének igazolására alkalmas egyéb okmány vagy okirat alapján is. 

(3) Az egyénileg kiválasztott rendszámtábla megválasztását és az egyedileg előállított rendszámtábla 

legyártatását a Központi Okmányiroda, a sorozatban előállított rendszámtábla egyénileg kiválasztott 

rendszámtáblává történő átminősítését a közlekedési igazgatási hatóság engedélyezi. 

 
79. § (1) A járműkísérő lap a járműforgalmazók és a járműgyártók (a továbbiakban: gépjármű-

forgalmazók) által Magyarországra behozott, továbbá a Magyarországon gyártott új járművekre kiadott 
szigorú számadású okmány, amely kitöltése után a jármű belföldi nyilvántartásba vételéig igazolja a 
jármű feletti rendelkezési jogot (15. melléklet). 

(2) A gépjármű-forgalmazókat kérelemre, a Központi Okmányiroda vagy megbízottja látja el jármű-
kísérő lappal. 

(3) A Központi Okmányiroda a járműkísérő lapot a kiadás előtt nyilvántartásba veszi, annak felhasz-
nálását folyamatosan ellenőrzi. 

(4)269 
(5) A Központi Okmányiroda a nyilvántartásban kezelt járműkísérő lap adatainak ellenőrzése alap-

ján a feltárt adathibák megszüntetése érdekében intézkedik a nyilvántartás adatainak javításáról. 

(3) A törzskönyvet csak a tulajdonosnak, illetve arra feljogosított meghatalmazottnak, valamint a ma-

gyar állam tulajdona esetén, ha a vagyonszerzés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

11. § (6) vagy (9) bekezdése alapján történt, a vagyonkezelő részére lehet kiadni. 

 
f) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról 

szóló, 2015. április 24-i 2015/653/EU bizottsági irányelv 1. cikke, 
g) az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről 

és továbbképzéséről szóló 2003/59/EK irányelv és a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irány-
elv módosításáról szóló, 2018. április 18-i (EU) 2018/645 európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. 
cikke. 

 
2020-06-18 

 
31. § (1) Az elkészült vezetői engedélyt a Nyilvántartó a kérelmező részére – a (4) bekezdésben 
meghatározott kivétellel – postai úton küldi meg. Az így át nem vett okmányt az értesítési cím szerint 
illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak kell megküldeni, amely hatóság azt a kiállítástól számí-
tott hatvan napig őrzi meg, ezt követően a Nyilvántartónak megsemmisítésre megküldi. 
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 (2) Az elkészült vezetői engedély átvehető bármely közlekedési igazgatási hatóságnál vagy 
a Nyilvántartónál is, amely hatóság az okmányt a kiállítástól számított hatvan napig őrzi 
meg, és az ez idő alatt át nem vett okmányt a Nyilvántartó részére megsemmisítésre meg-
küldi. 

 (3) Az átvétel módját és helyét az ügyfélnek – a (4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel 
– a kérelem benyújtásakor kell meghatároznia. 

 (4) Az elkészült vezetői engedély postai úton történő megküldése nem kérhető abban az 
esetben, ha az ügyfél a vezetői engedély kiállítása alapjául szolgáló előző vezetői engedé-
lyét az új okmány kézhezvételéig visszakapja. Ebben az esetben az okmány csak a közle-
kedési igazgatási hatóságnál vagy a Nyilvántartónál vehető át. 

 (5) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, humánjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet és 
a Kormány által elrendelt egészségügyi válsághelyzet idején az elkészült vezetői engedély – 
a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag postai úton, hivatalos iratként kerül 
kézbesítésre az ügyfeleknek. Az át nem vett okmányokra az (1) és (2) bekezdést kell alkal-
mazni. 

2021-05-23 
 3b) Legalább két éve érvényes „B” kategóriájú vezetői engedéllyel – amely nem kezdő veze-

tői 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. 

 
(5) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, humánjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet és a 
Kormány által elrendelt egészségügyi válsághelyzet idején az elkészült vezetői engedély – a (4) 
bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag postai úton, hivatalos iratként kerül kézbesítésre az 
ügyfeleknek. Az át nem vett okmányokra az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni. 

………………………………………………………………………………………………….. 
266/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus beren-
dezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet mó-
dosításáról 
Megjelent: MK 139/2020. (06.11) Hatályos: 2020. 06. 19. 

 2020-06-19 
55. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a foszforokat 
tartalmazó kisülőlámpákban található fluoreszkáló porban aktivátorként alkalmazott 
ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez törté-
nő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 
2019/177 bizottsági irányelvnek, 
56. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudomá-
nyos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, a motorrendszerekben al-
kalmazott egyes gumi alkatrészekben lévő bisz(2-etil-hexil)-ftalátra (DEHP) vonatkozó 
mentesség tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. augusztus 8-i (EU) 
2019/1845 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek, 
57. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudomá-
nyos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az egyes belső égésű moto-
rokban használt forrasztásokban lévő ólomra vonatkozó mentesség tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2019. augusztus 8-i (EU) 2019/1846 felhatalmazáson alapuló bi-
zottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
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89. V. BISZ(2-ETIL-HEXIL)-FTALÁTRA (DEHP) VONATKOZÓ MENTESSÉGEK 
90. A nem kizárólag fogyasztói felhasználásra szánt berendezé-

sek motorrendszereinek gumialkatrészeiben használt bisz(2-
etil-hexil)-ftalát (DEPH) a 7. melléklet 11. pontjában szereplő 
termékcsoportba tartozó alábbi eszközök esetében, amennyi-
ben a lágyított anyag nem érintkezik emberi nyálkahártyával, 
vagy tartósan emberi bőrrel: 

1. tömítések bevonatai, 
2. tömörgumiból készült tömítések, 
3. a motorhoz csatlakoztatott, elektromos, 
mechanikus vagy hidraulikus energiával 
működő, legalább három összetevőből 
álló szerelvények gumialkatrészei. 
(Az emberi bőrrel való tartós érintkezés több mint 10 perc 

megszakítás nélküli érintkezést vagy napi 30 percet kitevő 
szakaszos érintkezést jelent.) 

a gu-
mi  30 

m% 

2024. júli-
us 21-ig 

91. A nem kizárólag fogyasztói felhasználásra szánt berendezé-
sek motorrendszereinek gumialkatrészeiben használt bisz(2-
etil-hexil)-ftalát (DEPH) a 7. melléklet 11. pontjában szereplő 
termékcsoportba tartozó, de a 90. sorban nem említett, gumit 
tartalmazó alkatrészek esetében, amennyiben a lágyított anyag 
nem érintkezik emberi nyálkahártyával vagy tartósan emberi 
bőrrel. 

(Az emberi bőrrel való tartós érintkezés több mint 10 perc 
megszakítás nélküli érintkezést vagy napi 30 percet kitevő 
szakaszos érintkezést jelent.) 

a gu-
mi  10 

m% 

2024. júli-
us 21-ig 

 

2021-05-26 
 

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. A CE-jelölés 

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. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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274/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő be-
ruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt je-
lentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 
27.) Korm. rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 139/2020. (06.11) Hatályos: 2020. 06. 19. 

 2020-06-04 
38. § 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 ügy-
gyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 256/2020. (VI. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr30.) 
megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 43. sorát a Módr30. hatálybalépése-
kor84 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell. 
 

43. Telephely bővítésére és fejlesztésére 
irányuló beruházás Foktő külterületén 

Foktő közigazgatási területén elhe-
lyezkedő, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külte-
rület 07/2 helyrajzi számú ingatlan. 

Bács-Kiskun megyei Kor-
mányhivatalt vezető kormány-
megbízott 

 

2020-06-12 
 39. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházá-

sokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból ki-
emelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempont-
ból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról 
szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 268/2020. (VI. 11.) 
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr31.) megállapított 2. mellékletben foglalt táb-
lázat 44. sorát a Módr31. hatálybalépésekor86 folyamatban lévő közigazgatási hatósági 
ügyekben is alkalmazni kell. 
 

44. Gyártóüzem építésére irányuló 
beruházás Sóskút külterületén 

Sóskút közigazgatási területén elhelyez-
kedő, az ingatlan- 
nyilvántartás szerinti külterület 067/4 
helyrajzi számú ingatlan 

Pest Megyei Kormányhiva-
talt vezető kormánymegbízott 

 

2020-06-13 
 40. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruhá-

zásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból ki-
emelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempont-
ból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról 
szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 274/2020. (VI. 12.) 
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr32.) megállapított 2. mellékletben foglalt 
táblázat 45. sorát a Módr32. hatálybalépésekor88 folyamatban lévő közigazgatási ha-
tósági ügyekben is alkalmazni kell. 
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 41. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruhá-
zásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból ki-
emelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempont-
ból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról 
szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 278/2020. (VI. 12.) 
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr33.) megállapított 2. mellékletben foglalt 
táblázat 46. sorát a Módr33. hatálybalépésekor90 folyamatban lévő közigazgatási ha-
tósági ügyekben is alkalmazni kell. 

 

45. 
Új gyártóüzem létrehozására 

irányuló beruházás Gödöllő 
belterületén 

Gödöllő közigazgatási területén elhelyezkedő, az 
ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 8111/2 és 
8111/3 helyrajzi számú ingatlanok 

Pest Megyei Kor-
mányhivatalt vezető 
kormánymegbízott 

46. 
Járműipari K+F kompetencia-

központ létesítésére irányuló 
beruházás Érd belterületén 

Érd közigazgatási területén elhelyezkedő, az in-
gatlan-nyilvántartás szerinti belterület 26246/7 
helyrajzi számú ingatlan 

Pest Megyei Kor-
mányhivatalt vezető 
kormánymegbízott 

………………………………………………………………………………… 
2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a 
járványügyi készültségről 
Megjelent: MK 144/2020. (06.12) Hatályos: 2020. 07. 01. 

 
Többek között módosítja a 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

Megjelent: MK 144/2020. (06.12.) Módosítja: 2020. évi LVIII. törvény Hatályos: 2020. 06. 18. 

 
2020.06.18 - 2020.06.30 

h) orvostechnikai eszköz: minden olyan, akár önállóan, akár más termékkel együttesen használt 
készülék, berendezés, anyag, szoftver vagy más termék – ideértve az azok megfelelő működéséhez 
szükséges szoftvert, amely a gyártó szándéka szerint kifejezetten diagnosztikai, illetve terápiás célra 
szolgál, valamint a rendelésre készült eszköz, továbbá a klinikai vizsgálatra szánt eszköz is –, amely a 
gyártó meghatározása szerint emberen vagy emberből származó mintán történő alkalmazásra szolgál 

ha) betegség megelőzése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése vagy a betegség tüneteinek 
enyhítése, 

hb) sérülés vagy fogyatékosság diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, tüneteinek enyhítése 
vagy kompenzálása, 

hc) az anatómiai felépítés vagy valamely fiziológiai folyamat vizsgálata, helyettesítése, illetve 
pótlása vagy módosítása, 

hd) fogamzásszabályozás 
céljából, és amely rendeltetésszerű hatását az emberi szervezetben vagy szervezetre elsősorban 

nem farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus módon fejti ki, de működése ilyen módon 
elősegíthető; 
 

Hatósági házi karantén 

67/A. § (1) A járványügyi hatóság 
a) meghatározott országokból történő beutazás esetén vagy 
b) fertőzés vagy megbetegedés esetén 
előírhatja, hogy a járványügyi intézkedés alá vont személy a számára meghatározott lakást, ahhoz 

tartozó bekerített helyet vagy egyéb, egészségügyi intézménynek nem minősülő helyet a 
határozatban meghatározott ideig ne hagyja el (a továbbiakban: hatósági házi karantén). 

(2) A járványügyi hatóság hatósági házi karanténra vonatkozó döntését szóban vagy rövid úton – így 
különösen telefonon vagy elektronikus levelezés útján – is közölheti. A szóban vagy rövid úton közölt 
döntést – a közlést követően – a járványügyi hatóság írásban is megküldi azon személynek, akivel a 
döntését közölte. Szóban vagy rövid úton a döntés csak olyan személlyel közölhető, akinek az ügy 
megismeréséhez való jogosultságát a járványügyi hatóság előzetesen kétséget kizáróan 
megállapította. 
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(3) A hatósági házi karanténra vonatkozó döntést az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 
rendőr, az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az erre kijelölt egészségügyi dolgozó is közölheti. 

(4) A hatósági házi karantént előíró rendelkezések alól – amennyiben a járványügyi védekezés 
hatósági házi karantén alkalmazása nélkül is biztosítható – különös méltánylást érdemlő esetben – 
egészségügyi válsághelyzetben a kormány rendeletében meghatározott esetek kivételével – a 
hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést adhat, 
illetve egyedi magatartási szabályt állapíthat meg. 

70/B. § (1) A járványügyi hatóság a járványok elleni küzdelemben – különösen a fertőzött személyek 
felkutatása, ellenőrzése érdekében – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet 
(a továbbiakban: rendőrség) is bevonhatja. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a kezelt személyes adatot az adatkezelő – a rendőrség 
járványügyi hatósági feladatainak ellátása érdekében – a rendőrség erre irányuló megkeresése 
esetén a rendőrség részére haladéktalanul, ingyenesen és más adattovábbítási kötelezettségéhez 
képest elsőbbséggel továbbítja. 

(3) A járványügyi hatóság a hatósági házi karantén elrendeléséről, illetve a járványügyi 
elkülönítésről, járványügyi megfigyelésről, járványügyi zárlatról, valamint járványügyi korlátozásról 
szóló határozatot soron kívül továbbítja a rendőrség részére az ellenőrzési feladatainak ellátása 
érdekében. 

(4) A járványügyi hatóság, valamint a rendőrség a hatósági házi karantén szabályai megtartásának 
ellenőrzése érdekében jogosult az érintett személynek a 74/B. § (1) bekezdése szerinti karantén 
szoftver által küldött mozgási adatainak kezelésére. 

(5) A rendőrség e §-ban foglalt feladatainak ellátása érdekében jogosult az érintett személy 
természetes személyazonosító adatainak, elérhetőségi adatainak és a fertőzéssel vagy annak 
gyanújával összefüggésbe hozható, a 74/B. § (1) bekezdése szerinti karantén szoftver útján 
továbbított egészségügyi adatainak kezelésére, valamint azoknak jogszabályban meghatározott szerv 
részére történő továbbítására. 

(6) A rendőrség az e §-ban meghatározott adatokat a járványügyi védekezés és a hatósági házi 
karantén szabályai megtartásának ellenőrzése céljából nyilvántartja. A nyilvántartásba nem vehető fel 
olyan adat, amely a járványügyi védekezés és a hatósági házi karantén szabályai megtartásának 
ellenőrzése céljából nem szükséges. A nyilvántartásban szereplő adatokat a hatósági házi karantén, a 
járványügyi elkülönítés, a járványügyi megfigyelés, a járványügyi zárlat, valamint a járványügyi 
korlátozás megszűnésének időpontjában törölni kell. 

74/B. § (1) A járványügyi hatóság elrendeli a hatósági házi karantén szabályai betartásának az 
érintett nagykorú cselekvőképes személy mozgását nyomon követő, valamint az arcképmásának és 
általa megadott egészségügyi adatainak továbbítására alkalmas elektronikus szoftver (a 
továbbiakban: karantén szoftver) alkalmazásával történő ellenőrzését, ha nyilatkozik, hogy 

a) a karantén szoftver telepítésének feltételei rendelkezésre állnak, ahhoz megfelelő eszközzel 
rendelkezik, és 

b) a karantén szoftver telepítését és használatát önként vállalja. 
(2) A járványügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat beszerzése érdekében a rendőrség 

közreműködését kérheti. 
(3) A járványügyi hatóság a hatósági házi karanténra kötelezett személyt az (1) bekezdés szerinti 

nyilatkozat megtétele előtt 
a) tájékoztatja a karantén szoftver telepítésének és használatának önkéntességéről, továbbá a 

karantén szoftver telepítésének feltételeiről, a karantén szoftver használatával járó előnyökről és 
kötelezettségekről, és 

b) figyelmezteti, hogy az (1) bekezdés szerinti önkéntes nyilatkozat megtétele hiányában fokozott 
ellenőrzésnek van helye. 

(4) A karantén szoftver telepítésére és használatára vonatkozó kötelezettség teljesítését a 
rendőrség – elsősorban elektronikus úton – ellenőrzi, amely során az (1) bekezdés szerinti 
nyilatkozatot tevő személy (a továbbiakban: érintett személy) köteles együttműködni, és a karantén 
szoftverrel a rendőrség által előírt műveletet elvégezni. A rendőrség a karantén szoftver útján 
megadott mozgási adatokat elektronikus úton is összevetheti a hatósági házi karanténra kijelölt hely 
adataival. Az ellenőrzés nem járhat az érintett személy magánéletének szükségtelen zavarásával, 
22.00 és 6.00 óra között az érintett személy pihenése indokolatlanul nem zavarható meg. A személyes 
ellenőrzésre akkor kerülhet sor, ha a karantén szoftver által biztosított ellenőrzés kijátszásának 
gyanúja merül fel, vagy ha az érintett személy a karantén szoftver használatát elmulasztja. 

(5) A hatósági házi karantén megszűnésével az érintett személy a karantén szoftvert törli, a 
rendőrség az érintett személy szerinti ellenőrzését megszünteti. 

(6) Ha a hatósági házi karanténra kötelezett személy nem tesz az (1) bekezdés szerinti 
nyilatkozatot, a hatósági házi karantén szabályainak megtartását a rendőrség személyes jelenlét útján 
ellenőrzi. 



13 
 

(6) Kiemelt járványügyi érdekből az adott járvánnyal összefüggő beavatkozással nem járó 
vizsgálatnak minősülő orvostudományi kutatásba (a továbbiakban: kutatás) bevonni kívánt 
cselekvőképes személy telekommunikációs eszköz útján is tájékoztatható a 159. § (3) bekezdésében 
foglaltakról. 

(7) A (6) bekezdés szerinti kutatásban való részvételéhez a beleegyezését – a 159. § (1) 
bekezdés e) pontjában foglaltakon túl – telekommunikációs eszköz útján is megteheti és kutatásban 
való részvételéhez adott beleegyezését – a 159. § (3) bekezdés a) pontja alapján – 
telekommunikációs eszköz útján is visszavonhatja. 

(8) A kutatásban való részvételéhez adott beleegyezését az érintett személy kiemelt járványügyi 
érdek megszűnését követően is visszavonhatja telekommunikációs eszköz útján. 

(9) A (6)–(8) bekezdés alkalmazásában telekommunikációs eszköz minden olyan eszköz, amely 
alkalmas a tájékoztatás, illetve a nyilatkozat utólag ellenőrizhető módon történő megtételére, így 
különösen a hangfelvétel rögzítésére alkalmas eszköz. 

228. § (1) Az országos tisztifőorvos javaslatára, a miniszter előterjesztése alapján a Kormány 
rendeletében egészségügyi válsághelyzetet rendelhet el, ha azt a (2) bekezdés a) pontja szerinti 
járványügyi szükséghelyzet vagy (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti valamely más körülmény 
szükségessé teszi. Egészségügyi válsághelyzet elrendelése járványügyi készültségnek minősül. 
Egészségügyi válsághelyzet idején a betegek ellátása az egészségügyi válsághelyzeti ellátás 
keretében történik. 

(2) Egészségügyi válsághelyzet elrendelésének van helye 
a) az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről 

szóló törvény szerinti nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet vagy egyéb 
járványveszély esetén (járványügyi szükséghelyzet), 

b) az a) pont alá nem tartozó minden – rendszerint váratlanul bekövetkező – esemény esetén, 
amely a polgárok életét, testi épségét, egészségét vagy az egészségügyi szolgáltatók működését 
veszélyezteti vagy károsítja olyan mértékben, hogy az az egészségügyi ellátási szükségletek és a 
helyben rendelkezésre álló kapacitás közötti aránytalanság kialakulásához vezet, továbbá az 
egészségügyi államigazgatási szerv, az egészségügyi szolgáltatók, valamint más állami és 
önkormányzati szervek együttműködését teszi szükségessé, 

c) az a) és b) pontban meghatározott eseteken kívül bármely olyan körülmény kialakulása esetén, 
amely a gyógyintézet külön jogszabály szerinti ellátási területéhez tartozó lakosság egészségügyi 
ellátását súlyosan és közvetlenül akadályozza, feltéve, hogy az ellátási területéhez tartozó lakosság 
más gyógyintézet általi ellátása aránytalan nehézséggel járna. 

(2a) Az egészségügyi válsághelyzet feltételeinek a fennállását az országos tisztifőorvos köteles 
folyamatosan figyelemmel kísérni, és ha az egészségügyi válsághelyzet elrendelésének a feltételei 
nem állnak fenn, kezdeményezni a miniszternél, hogy tegyen javaslatot a Kormánynak az (1) 
bekezdés szerinti kormányrendelet hatályon kívül helyezésére. A miniszter javaslatát a Kormány 
részére haladéktalanul benyújtja, amelyet a Kormány soron kívül köteles megtárgyalni, és – ha az 
egészségügyi válsághelyzet elrendelésének a feltételei nem állnak fenn – az (1) bekezdés szerinti 
kormányrendeletet hatályon kívül helyezni. 

(2b) Az (1) bekezdés szerinti kormányrendelet legfeljebb hat hónapig marad hatályban, kivéve, ha a 
Kormány annak hatályát meghosszabbítja. A Kormány az (1) bekezdés szerinti kormányrendelet 
hatályát akkor hosszabbíthatja meg, ha az egészségügyi válsághelyzet elrendelésének a feltételei a 
meghosszabbítás időpontjában fennállnak. 

(2c) Az (1) bekezdés szerinti kormányrendelet hatályának meghosszabbításáról a Kormány az 
Országgyűlés egészségüggyel foglalkozó állandó bizottságának beszámol. 

(4) Egészségügyi válsághelyzet Magyarország egész, illetve annak meghatározott területére 
rendelhető el. 

(5) Egészségügyi válsághelyzet elrendelése esetén a 74. § (2)–(4) bekezdése nem alkalmazható. 
 

232/B. § (1) Egészségügyi válsághelyzetben a 228. § (2) bekezdése szerinti körülmény 
felszámolására tett intézkedések és az egészségügyi válsághelyzeti ellátás összehangolása 
érdekében – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – Operatív Törzs működhet (a 
továbbiakban: Operatív Törzs). Az Operatív Törzset, ha az elrendelt egészségügyi válsághelyzet 
jellege következtében indokolt, a Kormány rendeletben hozza létre. 

(2) Az Operatív Törzs munkaszervezeteként ügyeleti központot működtet. 
(3) Az Operatív Törzs a feladatkörébe tartozó egyes részfeladatok ellátására akciócsoportokat 

hozhat létre. 
(4) A 228. § (2) bekezdése szerinti körülmény megelőzése, megismerése, felderítése és tovább 

terjedésének megakadályozása, valamint az állami szervek összehangolt feladatellátásának 
megszervezése céljából, kizárólag az e cél elérése érdekében elengedhetetlenül szükséges – az 
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adattakarékosság elvét is figyelembe vevő – mértékben az Operatív Törzs adatszolgáltatást kérhet 
bármely szervtől, jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől, amely ezen 
adatszolgáltatásnak köteles haladéktalanul, ingyenesen eleget tenni. 

(5) Az Operatív Törzs a 228. § (2) bekezdése szerinti körülmény megelőzése, megismerése, 
felderítése és tovább terjedésének megakadályozása, valamint az állami szervek összehangolt 
feladatellátása céljából, kizárólag az e cél elérése érdekében elengedhetetlenül szükséges – az 
adattakarékosság elvét is figyelembe vevő – mértékben kezeli 

a) a 228. § (2) bekezdése szerinti körülménnyel érintett személyek, 
b) az a) pontban meghatározott személyekkel kapcsolatban álló vagy kapcsolatba került, – 

különösen a közegészségügyi-járványügyi szempontból veszélyeztetett – személyek, valamint 
c) a (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás vagy a tevékenysége révén egyébként tudomására jutott 

személyek 
az adatkezelési céllal közvetlenül összefüggő személyes adatait. 
(6) Az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetője biztosítja, hogy az Operatív Törzs a 

228. § (2) bekezdése szerinti körülménnyel összefüggő – ha az szükséges, személyes adatokat is 
tartalmazó – információkat közvetlenül megkapja. 

(7) A (2)–(4) bekezdés alapján az Operatív Törzs az érintett azonosítását lehetővé tevő 
egészségügyi adatot – a 228. § (2) bekezdése szerinti körülménnyel való érintettség tényét ide nem 
értve – kizárólag a (8) bekezdésben meghatározott módon akkor ismerheti meg és akkor kezeli, ha az 
a 228. § (2) bekezdése szerinti körülmény megelőzése, megismerése, felderítése és tovább 
terjedésének megakadályozása céljából valamely halaszthatatlan intézkedés megtételéhez 
elengedhetetlenül szükséges, és egyúttal megalapozottan feltehető, hogy 

a) az intézkedés az érintett azonosítását lehetővé tevő egészségügyi adat személyazonosításra 
alkalmatlanná tétele, álnevesítése vagy más – az érintett azonosítását nem igénylő – adat 
megismerése útján nem volna megtehető, vagy 

b) az intézkedés az a) pont szerinti módon való megtétele az intézkedés sikeressége szempontjából 
aránytalan nehézséggel vagy sérelemmel járna. 

(8) A (7) bekezdés szerint megismert, az érintett azonosítását lehetővé tevő egészségügyi adatot – 
ha jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa másként nem rendelkezik – kizárólag az 
Operatív Törzs, annak munkaszervezete vagy akciócsoportja tevékenységében az intézkedés 
megtétele érdekében közvetlenül részt vevő orvos ismerheti meg, egyebekben az ilyen adatot más, az 
intézkedésben közvetlenül részt vevő személy számára csak az adat személyazonosításra 
alkalmatlanná tételét vagy álnevesítését követően lehet megismerhetővé tenni. 
 

232/D. § (1) A járványügyi készültség keretében egészségügyi válsághelyzetben a Kormány 
rendeletében 

a) korlátozható vagy megtiltható 
aa) minden olyan intézmény és létesítmény működése, rendezvény látogatása és szervezése, 

valamint tevékenység végzése, amely járvány terjedését elősegítheti, 
ab) üzletek működése, nyitvatartási, 
ac) az ország egyes területei, illetve Magyarország és más ország közötti személyforgalom, élőállat- 

vagy áruszállítás, 
ad) az ország egyes területei, illetve Magyarország és más ország lakosainak egymással való 

személyes érintkezése, 
ae) egyes intézmények – így különösen járóbeteg-szakrendelő, fekvőbeteg-gyógyintézet, valamint 

köznevelési, szakképző, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és közművelődési 
intézmény – látogatása, 

af) egyes területek elhagyása, 
ag) egyes élelmiszerek, termékek árusítása, fogyasztása, vásárlása, 
ah) az ivóvíz fogyasztása, 
ai) meghatározott állatok tartása, 
b) gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátásra, valamint az egészségügyi szolgáltatások 

igénybevételének rendjére vonatkozó intézkedés hozható, 
c) az egészségügyi készlet állagának megóvása érdekében szükséges intézkedés vezethető be, így 

annak érdekében a rendőrség, illetve a Magyar Honvédség közreműködése, a kórházparancsnoki 
feladatok ellátására a rendvédelmi szerv, illetve a Magyar Honvédség közreműködése előírható, a 
kórházparancsnok feladatköre és az intézményvezető kötelezettsége meghatározható, a 
kórházparancsnok működése az idősek tartós vagy átmeneti ellátását nyújtó intézményre 
kiterjeszthető, 

d) meghatározhatja a szociális távolságtartásra vonatkozó, valamint a fertőzés veszélyét csökkentő 
védőeszköz viselésére vonatkozó szabályokat, továbbá a lakosság járvány által okozott betegséggel 
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leginkább veszélyeztetett csoportjai számára az üzletekben, valamint a piacokon történő kizárólag e 
csoportok általi vásárlásra vonatkozó idősávot, 

e) köznevelésre, felsőoktatásra, szakképzésre és felnőttképzésre vonatkozó rendelkezéseket 
állapíthat meg, 

f) közlekedési korlátozást vagy közlekedési tilalmat állapíthat meg, 
g) a járványügyi elkülönítésre vonatkozó rendelkezéseket állapíthat meg, 
h) a küldemények kézbesítésére vonatkozóan rendelkezéseket állapíthat meg, 
i) a védett vezető egészségügyi ellátásának koordinálására és a védett vezetőre vonatkozó 

egészségügyi előírások végrehajtására és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket állapíthat meg, 
j) elrendelhet törvény alapján meghozható járványügyi intézkedéseket, 
k) törvényben meghatározott egyéb rendelkezéseket hozhat. 
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti jogkörét – a szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal 

arányosan – a 228. § (2) bekezdése szerinti körülmény megelőzése, kezelése, felszámolása, továbbá 
káros hatásainak megelőzése, illetve elhárítása céljából gyakorolhatja, és kijárási korlátozást nem 
vezethet be. 

(3) Egészségügyi válsághelyzetben – a kereskedelemről szóló törvény és a végrehajtására kiadott 
kormányrendelet rendelkezéseitől eltérően – a települési önkormányzat képviselő-testülete eredeti 
jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletével szabályozhatja a települési önkormányzat területén 
működő piac, vásár, illetve a piac, vásár területén működő üzletek nyitvatartásinak szabályait. 

232/E. § (1) Egészségügyi válsághelyzet idején a 231. § (2) bekezdése szerinti beszerzéseken kívül 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5–7. §-a szerinti további 
ajánlatkérő jogosult a 228. § (2) bekezdése szerinti körülmény kezelésével közvetlenül összefüggő 
vagy az egészségügyi válsághelyzetben a védekezést irányító állami szervek, védekezést irányító 
csoportok hatékony működését szolgáló beszerzését (e § alkalmazásában a továbbiakban: 
beszerzés) a miniszterelnök egyedi mentesítése alapján a közbeszerzési és beszerzési szabályoktól 
eltérő módon is megvalósítani. 

(2) A beszerzés iránti mentesítési kérelemről a miniszterelnök soron kívül dönt. A miniszterelnök a 
Kormány másik tagjára delegálhatja a beszerzés iránti mentesítési kérelemről való döntési jogkörét. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti eltérés alapján az ajánlatkérő a beszerzést közbeszerzési eljárás vagy 
egyéb beszerzési eljárás lefolytatása nélkül a Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
értékhatár elérése vagy meghaladása esetén jogosult megvalósítani, – a (7) bekezdésben 
meghatározott kivétellel – lehetőség szerint három ajánlat bekérésével. 

(4) Beszerzés esetén az ajánlatkérő köteles előzetesen megvizsgálni, hogy a beszerzési igénye 
központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött keretmegállapodás vagy más keret 
jellegű szerződés alkalmazásával kielégíthető-e. 

(5) A (4) bekezdés szerinti beszerzés választása esetén az ajánlatkérésre feljogosított szervezet 
részére fizetendő díj megfizetése alól az ajánlatkérő mentesül. 

(6) A (4) bekezdés szerinti beszerzési igény kielégítésére alkalmas keretmegállapodások vagy más 
keret jellegű szerződések a 228. § (2) bekezdése szerinti körülmény kezelésével arányos mértékben, 
illetve módon – a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül – módosíthatóak. 

(7) Kivételes sürgősség esetén a fenti eljárási szabályok mellőzésével egy adott gazdasági szereplő 
közvetlenül is felhívható ajánlattételre. 

(8) A beszerzések szabályszerűségét az államháztartásért felelős miniszter utólag ellenőrzi. 
(9) Európai uniós fejlesztési források felhasználása esetén az (1)–(8) bekezdés szerinti szabályok 

nem alkalmazhatók. 
 
 
2020-07-01 

nincs változás csak a 244/C. §  szűnt meg 

 

2021-01-01 

32. § (1) A betegjogi képviselő a betegjogi képviselői feladatainak ellátásával összefüggő 

tevékenységével kapcsolatban a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szempontjából közfeladatot 

ellátó személynek minősül. 

139. § Az egészségügyi dolgozó egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggő 

tevékenységvégzése során, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló 
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jogviszonyban álló más személy ezen jogviszony alapján végzett, a betegellátással és a 

betegirányítással közvetlenül összefüggő feladatai tekintetében a Büntető Törvénykönyvről szóló 

törvény szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősül. 

 

2021-05-26 

h) orvostechnikai eszköz: az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK 

rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és 

tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/745 rendelet] 2. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom; 

 

101/C. § (1) Implantátum beültetéséről, kivételéről és cseréjéről a beavatkozással érintett személy 

további gyógykezelése, egészségi állapotának nyomon követése, váratlan esemény gyors elhárítása, 

valamint a beültethető orvostechnikai eszközök megfelelőségének ellenőrzése érdekében az 

egészségügyi szolgáltató nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a következő adatokat: 

 
f) a beültetést végző egészségügyi szolgáltató nevét, működési engedélye számát, 
g) az eszköz UDI azonosítóját. 

 
 
Többek között módosítja a 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

Megjelent: MK 144/2020. (06.12.) Módosítja: 2020. évi LVIII. törvény Hatályos: 2020. 06. 18. 

 
Hatályos: 2020.06.18 - 2020.06.30 

 
24/A. A Kormány rendkívüli intézkedései tömeges megbetegedést okozó humánjárvánnyal 

összefüggő veszélyhelyzetben 
51/A. § (1) A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést oko-zó 

humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében kihirdetett veszélyhelyzetben – a 21–24. alcímben 
meghatározott rendkívüli intézkedéseken és szabályokon túl – az állampolgárok élet-, egészség-, 
személyi-, vagyon- és jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása 
érdekében rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől 
eltérhet, és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. 

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti jogkörét – a szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal 
arányosan – a humánjárvány megelőzése, kezelése, felszámolása, továbbá káros hatásainak megelő-
zése, illetve elhárítása céljából gyakorolhatja. 

Hatályos: 2020.07.01 – 
 
25. § (1) Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény-re 

építési engedély csak a hivatásos katasztrófavédelmi szerv (a IV. fejezet alkalmazásában: 
iparbiztonsági hatóság) katasztrófavédelmi engedélye alapján adható. Veszélyes tevékenység 
kizárólag az iparbiztonsági hatóság katasztrófavédelmi engedélyével végezhető. Az építési 
engedélyezéshez és a veszélyes tevékenység végzéséhez szükséges katasztrófavédelmi engedély 
iránti kérelemhez az üzemeltetőnek csatolni kell a biztonsági jelentést vagy biztonsági elemzést. 

(2) Amennyiben a biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés védendő adatot tartalmaz, az 
üzemeltető egyidejűleg a nyilvánosságra hozható, védendő adatot nem tartalmazó biztonsági jelentést 
vagy biztonsági elemzést is köteles az iparbiztonsági hatóság részére benyújtani. 

(3) Az iparbiztonsági hatóság által az e jogszabály IV. fejezete alapján lefolytatott közigazgatási 
eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 
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(4) Az iparbiztonsági hatóság a IV. fejezet hatálya alá tartozás megállapítása céljából bármely 
gazdálkodó szervezetet adatszolgáltatásra kötelezhet és annak telephelyén hatósági ellenőrzést tart-
hat 

(5)  ez megszűnt vagyis Az iparbiztonsági hatóság által az e jogszabály IV. fejezete alapján 
lefolytatott közigazgatási eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti 
függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. 

 
(3) A törvény IV. fejezetének hatálya nem terjed ki: 
a) anyagokból, keverékekből, nyersanyagokból, készítményekből származó ionizáló sugárzás által 

okozott veszélyekre, 
 
 

Többek között módosítja a 2012. évi II. törvény  a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről. Már fenn kidolgozva. 

Megjelent: MK 144/2020. (06.12.) Módosítja: 2020. évi LVIII. törvény Hatályos: veszélyhelyzet 
megszűnésének napjától 
 
Többek között módosítja a 2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 

 
Megjelent: MK 144/2020. (06.12.) Módosítja: 2020. évi LVIII. törvény Hatályos: veszélyhelyzet 
megszűnésének napjától 
 
2020-07-01 

 
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 kivételek-kel 

– 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 feltéte-
leként meghatározott felsőfokú szakképzettséggel, szakképzettséggel vagy szakképesítéssel, 

 
c) aki a hivatásos szolgálatra és a tervezett szolgálati beosztására egészségi, pszichikai és fizikai 

szempontból alkalmas, 
d) akinek életvitele nem kifogásolható, és aki írásban tudomásul veszi, hogy azt a szolgálati vi-

szony létesítését megelőzően, valamint a szolgálati viszony fennállása alatt ellenőrizhetik, 
(2) A hivatásos állomány nem pályakezdő tagját a szolgálati viszony létesítésekor az általa betöl-

tendő, végzettségének és képzettségének megfelelő szolgálati beosztás besorolási kategóriájába kell 
besorolni. 

(3) A (2) bekezdés szerint hivatásos állományba felvett személy részére elő kell írni a rendvédel-mi 
szerv jellegének megfelelő felsőfokú szakképzettség, szakképzettség vagy szakképesítés és egyéb 
előírt rendvédelmi képzettség megszerzését és vizsga letételét. A hivatásos állomány tagjának szol-
gálati viszonya a törvény erejénél fogva megszűnik, ha a képzettség, vizsga megszerzéséhez szüksé-
ges képzést önhibájából nem kezdte meg, azt a meghatározott idő alatt nem fejezte be, vagy a vizs-
gát nem tette le. 

61. § (1) A hivatásos állomány tagja a rendvédelmi szerv hatékony működéséhez szükséges szolgá-
latszervezési okból, ideiglenesen az eredetei szolgálati beosztásához tartozó feladatok helyett a szer-
vezeti egységen belül más szolgálati feladatok ellátására vagy szervezeti egységen belül azonos szol-
gálati feladatok más szolgálatteljesítési helyen történő ellátására rendelhető át (a továbbiakban: ide-
iglenes átrendelés), az eredeti szolgálati beosztásában való megtartása mellett. 

102. § (1) A hivatásos állomány tagja a szolgálat ellátásával összefüggésben köteles 
d)113 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 kinevezés-
hez pedig érettségi végzettség szükséges. Jogszabályban meghatározott tiszthelyettesi besorolási 
osztályba tartozó szolgálati beosztásoknál szakképző iskolai végzettség esetén az érettségi végzett-
ségtől el lehet tekinteni. 
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(2) A rendvédelmi szervnél szolgálati beosztást betöltőnek a rendvédelmi szerv alaptevékenysé-
gének megfelelő rendészeti tárgyú felsőfokú szakképzettséggel, szakképzettséggel vagy szakképesí-
téssel, 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 legké-
sőbb a hivatásos állományba vétellel egyidejűleg megkezdi azzal, hogy annak teljesítését határidő 
kitűzésével, 

b) nem alaptevékenységébe tartozó szolgálati beosztásába kinevezhető azzal, hogy annak teljesíté-
sét 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 intéz-
kedésre nem jogosult. 

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-, 
kö-zép- 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, illet-ve 
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. 
102. A fenyítés végrehajtása 
216. § (1) A fenyítést az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől, szolgálati viszony meg-

szüntetés fenyítés alkalmazása esetén a másodfokú határozat, a miniszter által hozott határozat vagy 
az Országgyűlési Őrség parancsnoka által hozott határozat közlésétől számított harminc napon belül 
végre kell hajtani. 

(2) A fenyítés jogerős 
a) a panaszjogról való lemondás benyújtásának napjával, ha a panaszjogról a hivatásos állomány 

tagja írásban lemondott, vagy a panasz benyújtására nyitva álló határidő leteltének napját követő 
nappal, ha az elsőfokú fegyelmi határozat ellen a nyitva álló határidőn belül nem nyújtottak be pa-
naszt, 

b) a határozat közlésének napján, ha a másodfokú határozattal, a miniszter által hozott határo-zattal 
vagy az Országgyűlési Őrség parancsnoka által hozott határozattal szemben a nyitva álló ha-táridőn 
belül nem nyújtottak be keresetet, 

c) a panasz vagy a kereset visszavonásának napján, ha a benyújtott panaszt vagy a keresetet visz-
szavonták, 
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d) a bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával, ha a másodfokú határozat, a miniszter 
határozata ellen vagy az Országgyűlési Őrség parancsnokának határozata ellen benyújtott keresetet a 
bíróság jogerősen elbírálta. 

(3) A másodfokú, a miniszter által hozott határozat vagy az Országgyűlési Őrség parancsnoka által 
hozott határozat végrehajtására nyitva álló (1) bekezdés szerinti határidő – a szolgálati viszony 
megszüntetés alkalmazását kivéve – a keresetindítási határidő leteltével kezdődik. 

258. § (1) A hivatásos állomány tagjának és hozzátartozóinak társadalombiztosítási ellátására a 
Tny., a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. 
évi CXXII. törvény, továbbá a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi 
LXXXII. törvény rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

(4) A 140. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően 2022. december 31-ig a túlszolgálat ellentételezése-
ként a hivatásos állomány tagját – az állományilletékes és annál magasabb parancsnok kivételével – 
választása alapján szabadidő vagy díjazás illeti meg. A túlszolgálatért annak időtartamával meg-
egyező, ha pedig a túlszolgálatot a heti pihenőnapon, munkaszüneti napon, illetve húsvét- vagy 
pünkösdvasárnapon teljesítették, a túlszolgálat kétszeresének megfelelő szabadidő vagy díjazás jár. A 
túlszolgálatért díjazásként annak idejére távolléti díj jár, amelyet legkésőbb a tárgyhónapot követő 
második hónapban kell kifizetni. 

 
 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)41 a hivatásos szolgálatra a szolgálati viszony megszűnésekor egészségi, pszichológiai és fizikai 

szempontból alkalmas volt, 
 
(8) A tartalékos-nyilvántartás kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat miniszteri rendelet 

állapítja meg. 
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. 

58. § (1) A hivatásos állomány tagja a rendvédelmi szervnél rendszeresített vezetői beosztásba – 
beleegyezésével – akkor nevezhető ki, ha a tervezett vezetői beosztáshoz szükséges szakmai és 
rendvédelmi ismeretekkel, vezetői kompetenciákkal rendelkezik, valamint az egészségi és 
pszichológiai állapota alkalmassá teszi a vezetői beosztás ellátására. 

 
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 rend-
védelmi szerv rendelkezési állományába tartozik: 
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e) aki egészségi, pszichológiai vagy fizikai állapota miatt eredeti szolgálati beosztását tartósan kép-
telen ellátni, de felgyógyulása várható, az általa ellátható más szolgálati beosztásba helyezéséig, de 
legfeljebb egy évig, 

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 k-
telezettségének nem tesz eleget vagy a végzettségének, képzettségének, egészségi, pszichológiai és 
fizikai állapotának megfelelő felajánlott álláshelyet nem fogadja el. 

c) alkalmatlansága vagy méltatlansága miatt mentették fel, kivéve azt, aki egészségi, pszichológiai 
vagy fizikai alkalmatlanság miatt került felmentésre, 

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, 

(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 tarta-
lékállományban tartott a végkielégítés teljes összegére jogosult. 

 
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 szervezet-
szabályozó 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 alkalmassági feltételeket a hivatásos állomány tagjának tudomására kell hozni, és az 
alkalmasságot rendszeresen ellenőrizni kell. 

(3) A hivatásos állomány tagja kizárólag olyan vizsgálatra kötelezhető, amelyet az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében jogszabály vagy közjogi 
szervezetszabályozó eszköz ír elő, és a vizsgálatot végző orvos vagy pszichológus, illetve – a fizikai 
alkalmasság vizsgálatakor – a felmérést végző szakmailag indokoltnak tart. 

(2) A hivatásos állomány tagja – a (3)–(5) bekezdésben foglalt kivételekkel – csak engedéllyel 
létesíthet munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt. Vezetői beosztást betöltő személy – a (2a), illetve 
az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt nem létesíthet. 

(2a) A hivatásos állomány tagja nem lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve 
felügyelőbizottsági tag, kivéve, ha 

a) a gazdasági társaság önkormányzat, köztestület többségi, közvetlen vagy közvetett tulajdonában 
van, 

b) a gazdasági társaság tartósan állami tulajdonban van, 
c) az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító részvény alapján delegálja, vagy 
d) a gazdasági társaságban az állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke – a tőkepiacról 

szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján számítva – legalább ötven százalék. 
 
3) A hivatásos állomány tagja köteles az állományilletékes parancsnoknak bejelenteni 
a) a szolgálati időn kívüli sporttal vagy ismeretterjesztéssel összefüggő, munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszony létesítését, 
b) a (2a) bekezdés szerinti kivételi körbe tartozó vezetői tisztségviselői viszonyt vagy felügyelő-

bizottsági tagságot, valamint a gazdasági társaságban személyes közreműködési kötelezettséggel 
járó tagsági viszony létesítését. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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2020. évi LIX. törvény a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról 
 
Megjelent: MK 130/2020. (06.12.) Hatályos: 2020. 06. 18. 
 
Többek között módosítja a 2012. évi CLXXXV. törvényt a hulladékról 
 
Megjelent: MK 130/2020. (06.12.) Módositja: 2020. évi LIX. törvény Hatályos: 2020. 06. 18. 
 
(4) E törvény rendelkezéseit a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
7. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 

a) a különleges gazdasági övezetet, annak területét és az 1. § (2) bekezdése szerinti közvetlenebbül 
érintett települési önkormányzatokat, 
b) a 2. § (1) bekezdése alapján a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei ön-
kormányzata tulajdonába kerülő, a különleges gazdasági övezetben kötelezően ellátandó közfeladat, 
valamint a különleges gazdasági övezetben folytatott gazdasági tevékenység végzéséhez feltétlenül 
szükséges, annak közvetlen környezetébe tartozó közterület, közpark, közút körébe tartozó ingatla-
nok meghatározását, 
c) a különleges gazdasági övezetre vonatkozó, 4. § (1) bekezdése szerinti szabályokat, 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti 
kormányrendeleti szabályokról 
 
Megjelent: MK 130/2020. (06.17.) Hatályos: 2020. 06. 18. 
 
 Többek között módositja a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról, amelyet már az 
előzőekben részletesen kidolgoztam. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
2020. évi LXV. törvény egyes törvényeknek az örökbefogadások elősegítésével összefüggő 
módosításáról 
 
Megjelent: MK 150/2020. (06.23.) Hatályos: 2020. 09. 01. 
 
Többek között módositja a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
 
Megjelent: MK 150/2020. (06.23.) Módositja:  2020. évi LXV. törvény   Hatályos: 2020. 09. 01. 
 
 2020-07-30 
295. § Ha a külföldi munkáltató – harmadik személlyel kötött megállapodás alapján – a munkavállalót 

Magyarország területén olyan munkaviszonyban foglalkoztatja, amelyre a 3. § (2) bekezdése alapján 

e törvény hatálya nem terjed ki, a (4) bekezdésben foglalt kivétellel a munkaviszonyra 

c) a munkavégzés helyén általánosan irányadó díjazás összege, 
 g) az egyenlő bánásmód követelménye, 
 h) a munkavállalónak a munkáltató által biztosított szállás feltételei, 
 i) Magyarország területén ideiglenesen foglalkoztatott munkavállaló kiküldetésekor felmerülő 

vagy Magyarország területén történő tartózkodás során, a szokásos munkavégzés helyétől 
eltérő munkahelyre küldés esetén az utazással, ellátással és szállással kapcsolatos költsé-
gekre fizetett juttatások vagy költségtérítés mértéke 
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297. § (1) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötését megelőzően a jogosult köteles 

írásban tájékoztatni a külföldi munkáltatót a 295. §-ban foglaltak alapján irányadó munkafeltételekről. 

Amennyiben a 215. § (1) bekezdés a) pont szerinti kölcsönbeadó a munkavállalót munkaerő-

kölcsönzés keretében Magyarország területén munkavégzésre ideiglenesen átengedi, a kölcsönvevő 

köteles tájékoztatni a kölcsönbeadót a munkafeltételek és a díjazás tekintetében alkalmazandó foglal-

koztatási feltételekről. A tájékoztatás elmulasztása esetén a jogosult készfizető kezesként felel a mun-

kavállaló 295. §-ban meghatározott követeléseiért. 

 

2020-09-01 

55. § (1) A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesíté-

se alól 
j) a jogszabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában – az örökbe fogadható gyermekkel 

történő személyes találkozás céljából – évente legfeljebb tíz munkanapra, 
k) a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tar-

tamára, továbbá 
l) munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra. 

(3) Az (1) bekezdés j) pontja szerinti esetben a munkavállalót a kérésének megfelelő időpontban – az 

örökbefogadást elősegítő szervezet által kiállított igazolás alapján, a kiállításától számított kilencven 

napon belül – kell mentesíteni. Az igénybevételről a munkavállaló legalább öt munkanappal korábban 

tájékoztatja a munkáltatót. 

115. § (1) A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, 

amely alap- és pótszabadságból áll. 
g) a munkavégzés alóli mentesülésnek az 55. § (1) bekezdés b)–l) pontban meghatározott 
tartama 

 

146. § (1) A munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti 

munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) – az elháríthatatlan külső okot kivéve – alapbér illeti meg. 

(3).b) az 55. § (1) bekezdés c)–g) és j) pontjában, valamint az 55. § (2) bekezdésében meghatározott 

esetben, 
(2) A vezető munkaszerződése 
a) az 55. § (1) bekezdés b), c), e) és j) pontjában, 

2021-01-01 
 ab) tiltott toborzás [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: 

Btk.) 146. § (3) bekezdés], emberölés [Btk. 160. § (2) bekezdés i) pont], öngyilkosságban 
közreműködés [Btk. 162. § (2) bekezdés], emberi test tiltott felhasználása [Btk. 175. § (3) 
bekezdés a) pont], kábítószer-kereskedelem [Btk. 177. § (1) bekezdés a) és b) pont], kábí-
tószer birtoklása [Btk. 179. § (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdés], kóros szenvedélykeltés 
(Btk. 181. §), teljesítményfokozó szerrel visszaélés [Btk. 185. § (3) és (5) bekezdés], ember-
rablás [Btk. 190. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés a) pont], emberkereskedelem és 
kényszermunka [Btk. 192. § (5) bekezdés a) pont és (6) bekezdés a) pont], kényszermunka 
[az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges 
egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvény hatálybalépéséig hatályban volt 
Btk. 193. § (2) bekezdés c) pont], személyi szabadság megsértése [Btk. 194. § (2) bekez-
dés a) pont és (3) bekezdés], szexuális kényszerítés [Btk. 196. § (2) bekezdés a) pont és (3) 
bekezdés], szexuális erőszak [Btk. 197. § (2) bekezdés, (3) bekezdés a) pont és (4) bekez-
dés], szexuális visszaélés (Btk. 198. §), kerítés [Btk. 200. § (2) bekezdés és (4) bekez-
dés a) pont], prostitúció elősegítése [Btk. 201. § (1) bekezdés c) pont és (2) bekezdés], 
gyermekprostitúció kihasználása (Btk. 203. §), gyermekpornográfia (Btk. 204. §), szemé-
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remsértés [Btk. 205. § (2) bekezdés], kiskorú veszélyeztetése (Btk. 208. §), gyermekmunka 
(Btk. 209. §), családi jogállás megsértése [Btk. 213. § (2) bekezdés b) pont] 

 bűncselekmény elkövetése miatt szerepel, 
 
Többek között módositja a 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 
 
 
Megjelent: MK 150/2020. (06.23.) Módositja:  2020. évi LXV. törvény   Hatályos: 2020. 09. 01. 
 

2. § E törvény alkalmazásában: 

x) online felület: a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatósá-
gok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2017. december 12-i (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: 
(EU) 2017/2394 rendelet] 3. cikk 15. pontjában meghatározott fogalom, 

y) ellátási lánc: az e törvény hatálya alá tartozó azon folyamatok összessége, amelyek sze-
replői közvetlen vagy közvetett hatással vannak a fogyasztóknak értékesítésre szánt termék 
előállítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására, 

z) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a to-
vábbiakban: Pp.) 7. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott szervezet, ide nem értve azt a 
szervezetet, amelyet a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében 
eljáró Magyar Nemzeti Bank felügyel. 

 
34. § (1) A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy 

igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. 
(8) A bíróság eljárására egyebekben a Pp. I–XXX. fejezetének rendelkezései irányadók. 

45/A.  (4) A fogyasztóvédelmi hatóság az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat az ellátási láncban 
szereplő gazdálkodó szervezetek vonatkozásában is ellenőrzi és eljár azok megsértése esetén. 

47/B. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság az ellátási láncban szereplő gazdálkodó szervezet ellenőr-
zése során jogosult 

a) az értékesítésre szánt áru tárolására vagy gyártására szolgáló helyiségbe, valamint létesítmény-
be, így különösen raktárba belépni; 

b) az eljárásához szükséges vizsgálatok elvégzése céljából térítésmentesen mintát venni. 
(2) A fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy 

veszélyeztető helyzet, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátránnyal fenyegető 
veszélyeztetése fennállása esetén – az ügyész előzetes jóváhagyásával – az ellenőrzést a lezárt terü-
let, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is lefolytathatja. 

(3) A fogyasztóvédelmi hatóság a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés során: 
a) az ellenőrzést az érintett kíméletével, a korlátozással nem érintett alapvető jogait tiszteletben tart-

va hajtja végre, 
b) figyelemmel van arra, hogy az az érintetten kívül más személyt csak a legszükségesebb mérték-

ben érintsen, 
c) az ellenőrzést lehetőleg a napnak a nyolcadik és tizennyolcadik órája között hajtja végre, 
d) biztosítja, hogy az ellenőrzés során ne kerüljenek nyilvánosságra az érintett magánéletének az 

eljárással össze nem függő körülményei, illetve a személyes adatai, 
e) kerüli a szükségtelen károkozást, 
f) hatósági tanú közreműködését kéri.” 

……………………………………………………………………………………………… 
 
20/2020. (VI. 24.) ITM rendelet egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs 
célú módosításáról 
 
Megjelent: MK 151/2020. (06.24.) Hatályos: 2020. 06. 25. 
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Többek között módositja a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 
helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 
 
Megjelent: MK 151/2020. (06.24.) Módositja: 20/2020. (VI. 24.) ITM rend. Hatályos: 2020. 06. 25. 
 

2020-06-12 

 
46. a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek 
és motorjaik környezeti teljesítményére és meghajtóegység-teljesítményére vonatkozó követelmények 
tekintetében történő kiegészítéséről és az (EU) 2015/96 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. február 12-i (EU) 2018/985 felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet; 
 
2020-06-25 
 
7/A. számú melléklet a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez383 
A 16/A. § (1) bekezdésében meghatározott tilalom alól mentesülő egyes anyagok és alkatrészek 
 
   2. A 2003. július 1. előtt forgalomba hozott járművekben való felhasználásra szánt, 2003. 

július 1. után forgalomba hozott pótalkatrészek – a kerékkiegyensúlyozó súlyok, az elekt-
romotorok szénkeféi és a fékbetétek kivételével – mentesülnek a 2000/53/EK irányelv 4. 
cikk (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezések alól. 

 
  A B C D 

1. 
2000/53/EK 
irányelv 

II. melléklet 
táblázata szerinti 
azonosító szám 

Anyagok és alkatrészek A mentesség alkalmazási 
területe és hatályának vége 

A 2000/53/EK irány-
elv 4. cikk 

(2) bekezdés 
b) pont iv. alpontja 

értelmében címke vagy 
más azonosító jelzés 

használata követelmény 
2. Ólom mint ötvözőelem 

3. 1. a) 

Acél megmunkálási célokra és 
tűzihorganyzott acél alkatrészek készlet-
ben, legfeljebb 
0,35 tömegszázalék ólomtartalommal. 

  

4. 1. b) 
Folyamatosan horganyzott acéllemez, 

legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtarta-
lommal. 

A 2016. január 1. 
előtt típusjóváha-
gyást nyert jármű-
vek és az e jármű-
vekbe szánt pótal-
katrészek. 

 

5. 2. a) Alumínium megmunkálási célokra, leg-
feljebb 2 tömegszázalék ólomtartalommal. 

A 2005. július 1. 
előtt forgalomba 
hozott járművek 
pótalkatrészeiként. 

 

6. 2. b) Alumínium, legfeljebb 
1,5 tömegszázalék ólomtartalommal. 

A 2008. július 1. 
előtt forgalomba 
hozott járművek 
pótalkatrészeiként. 

 

7. 2. c) a) 
Alumíniumötvözetek megmunkálási cé-

lokra, legfeljebb 0,4 tömegszázalék ólom-
tartalommal. 

(1)  

8. 2. c) b) A 2. c) a) pontban nem szereplő alumíni- (2)  
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umötvözetek, legfeljebb 
0,4 tömegszázalék ólomtartalommal. (1a) 

9. 3. Rézötvözetek legfeljebb 
4 tömegszázalék ólomtartalommal. (1)  

10
. 4. a) Csapágycsészék és -perselyek. 

A 2008. július 1. 
előtt forgalomba 
hozott járművek 
pótalkatrészeiként. 

 

11
. 4. b) 

A motorokban, sebességváltókban és a 
légkondicionáló kompresszorokban találha-
tó csapágycsészék és -perselyek. 

A 2011. július 1. 
előtt forgalomba 
hozott járművek 
pótalkatrészeiként. 

 

12
. Ólom és ólomvegyületek alkatrészekben 

13
. 5. a) 

Ólom olyan nagyfeszültségű rendszerek 
akkumulátoraiban (2a), amelyeket kizárólag 
M1 és N1 kategóriájú járművek meghajtá-
sára használnak. 

A 2019. január 1. 
előtt típusjóváha-
gyást nyert jármű-
vek és az e jármű-
vekbe szánt pótal-
katrészek. 

X 

14
. 5. b) 

Ólom akkumulátorokban 
az 5. a) pontban nem szereplő alkalmazá-
sokhoz. 

(1) X 

15
. 6. Lengéscsillapítók. 

A 2016. január 1. 
előtt típusjóváha-
gyást nyert jármű-
vek és az e jármű-
vekbe szánt pótal-
katrészek. 

X 

16
. 7. a) 

Elasztomerek vulkanizálási ható- és 
stabilizálóanyagai a fék-, tüzelőanyag- és 
légszállító tömlőkben, elasztomer/fém al-
katrészek az alváz elemeiben vagy a motor-
tartó elemekben. 

A 2005. július 1. 
előtt forgalomba 
hozott járművek 
pótalkatrészeiként. 

  

17
. 7. b) 

Elasztomerek vulkanizálási ható- és 
stabilizálóanyagai a fék-, tüzelőanyag- és 
légszállító tömlőkben, elasztomer/fém al-
katrészek az alváz elemeiben vagy a motor-
tartó elemekben, legfeljebb 
0,5 tömegszázalék ólomtartalommal. 

A 2006. július 1. 
előtt forgalomba 
hozott járművek 
pótalkatrészeiként. 

  

18
. 7. c) 

Elasztomerek kötőanyagai az erőátviteli 
alkalmazásokban, legfeljebb 
0,5 tömegszázalék ólomtartalommal. 

A 2009. július 1. 
előtt forgalomba 
hozott járművek 
pótalkatrészeiként. 

  

19
. 8. a) 

Elektromos és elektronikus alkatrészek 
áramköri kártyára való rögzítésére szolgáló 
ólomtartalmú forraszanyagok, illetve az 
alumínium elektrolitkondenzátor kivételé-
vel a csatlakozótűkön vagy áramköri kár-

A 2016. január 1. 
előtt típusjóváha-
gyást nyert jármű-
vek és az e jármű-
vekbe szánt pótal-

X (4) 
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tyán lévő egyéb alkatrészek érintkezőinek 
ólomtartalmú bevonata. 

katrészek. 

20
. 8. b) 

Ólomtartalmú forraszanyag nem elektro-
mos áramköri panelekre vagy üvegfelületre 
való forrasztáshoz. 

A 2011. január 1. 
előtt típusjóváha-
gyást nyert jármű-
vek és az e jármű-
vekbe szánt pótal-
katrészek. 

X (4) 

21
. 8. c) Ólomtartalmú bevonat alumínium 

elektrolitkondenzátorok érintkezőin. 

A 2013. január 1. 
előtt típusjóváha-
gyást nyert jármű-
vek és az e jármű-
vekbe szánt pótal-
katrészek. 

X (4) 

22
. 8. d) Ólomtartalmú forraszanyag üvegre való 

forrasztáshoz légtömegmérő érzékelőiben. 

A 2015. január 1. 
előtt típusjóváha-
gyást nyert jármű-
vek és az e jármű-
vekbe szánt pótal-
katrészek. 

X (4) 

23
. 8. e) 

Magas olvadáspontú, ólomtartalmú for-
raszanyagok (azaz olyan ólomötvözetek, 
amelyek legalább 
85 tömegszázalékban tartalmaznak ólmot). 

 
(2) X 

24
. 8. f) a) Ólomtartalmú, rugalmas tűs csatlakozó-

rendszerek. 

A 2017. január 1. 
előtt típusjóváha-
gyást nyert jármű-
vek és az e jármű-
vekbe szánt pótal-
katrészek. 

X (4) 

25
. 8. f) b) 

Ólomtartalmú, rugalmas tűs csatlakozó-
rendszerek, 
a járműkábelköteg csatlakozóinak érintke-
ző felülete kivételével. 

A 2024. január 1-
je előtt típusjóváha-
gyást nyert jármű-
vek és az e jármű-
vekbe szánt pótal-
katrészek. 

X 

26
. 8. g) i. 

Tokozott flip chip integrált áramkörök-
ben a félvezető chip és a hordozó között 
működőképes elektronikus kapcsolatot 
lehetővé tevő ólomtartalmú forraszanyag. 

A 2022. október 
1-je előtt típusjóvá-
hagyást nyert jár-
művek és az e jár-
művekbe szánt pót-
alkatrészek. (3) 

X 

27
. 8. g) ii. 

Tokozott flip chip integrált áramkörök-
ben a félvezető chip és a hordozó között 
működőképes elektronikus kapcsolatot 
lehetővé tevő ólomtartalmú forraszanyag, 
amennyiben ez az elektronikus kapcsolat az 
alábbiak bármelyikére épül: 

i) 90 nm-es vagy annál nagyobb félvezető 
technológiai csomópont, 

A 2022. október 
1-je óta típusjóvá-
hagyást nyert jár-
művek és az e jár-
művekbe szánt pót-
alkatrészek. (2), (3) 

X 
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ii) 300 mm2-es vagy annál nagyobb 
egyedülálló chip bármely félvezető techno-
lógiájú csomópontban, 

iii) 300 mm2-es vagy annál nagyobb chi-
pek, vagy 300 mm2-es vagy annál nagyobb 
szilícium távtartó rétegek több, egymásra 
helyezett chipet tartalmazó tokozásokban. 

28
. 8. h) 

Ólomtartalmú forraszanyag hővezetők-
nek a hűtőbordához való rögzítéséhez 
olyan teljesítmény félvezető-egységekben, 
amelyek lapkamérete a projekciós terület-
nek legalább 1 cm2-e, illetve névleges 
áramsűrűsége a szilíciumlapka-területet 
tekintve legalább 1 A/mm2. 

A 2016. január 1. 
előtt típusjóváha-
gyást nyert jármű-
vek és ezt követően 
az e járművekbe 
szánt pótalkatré-
szek. 

X (4) 

29
. 8. i) 

Ólomtartalmú forraszanyag elektromos 
üvegfelület-kezeléshez a rétegelt üvegfelü-
letre való forrasztás kivételével. 

A 2016. január 1. 
előtt típusjóváha-
gyást nyert jármű-
vek és ezt követően 
az e járművekbe 
szánt pótalkatré-
szek. 

X (4) 

30
. 8. j) Ólomtartalmú forraszanyag rétegelt üveg-

felületre való forrasztáshoz. 

A 2020. január 1. 
előtt típusjóváha-
gyást nyert jármű-
vek és ezt követően 
az e járművekbe 
szánt pótalkatré-
szek. 

X (4) 

31
. 8. k) 

Fűtési alkalmazások – forrasztási pon-
tonként 0,5 A-es vagy annál nagyobb 
hőárammal történő – forrasztása rétegelt 
üvegek legfeljebb 2,1 mm-es vastagságú 
tábláihoz. 
Ez a mentesség nem terjed ki a köztes po-
limerbe ágyazott csatlakozók forrasztására. 

A 2024. január 1-
je előtt típusjóváha-
gyást nyert jármű-
vek és az e jármű-
vekbe szánt pótal-
katrészek. 

X (4) 

32
. 9. Szelepülések. 

A 2003. július 1. 
előtt kifejlesztett 
motortípusok pótal-
katrészeiként. 

  

33
. 10. a) 

Olyan elektromos és elektronikus alkatré-
szek, amelyek üvegben vagy kerámiában, 
üveg vagy kerámia beágyazó-
anyagösszetételekben, üvegkerámia anyag-
ban vagy üvegkerámia beágyazó- 
anyagösszetételekben ólmot tartalmaznak. 
Ez a mentesség nem terjed ki a követke-
zőkben történő ólomfelhasználásra: 
– izzók üvege és gyújtógyertyák zománc-
bevonata, 
– a 10. b), a 10. c) és a 10. d) pontban fel-
sorolt alkatrészekben lévő dielektromos 

 

X (5) 
(a motorok pie-
zoelektromos 
alkatrészeinek 
kivételével) 
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kerámiaanyagok. 

34
. 10. b) 

Integrált áramkörök vagy diszkrét félve-
zetők részét képező kondenzátorokban ta-
lálható ólom- 
cirkanát-titanát alapú, ólomtartalmú 
dielektromos kerámiaanyagok. 

   

35
. 10. c) 

125 V alatti névleges váltakozó feszült-
ségű, illetve 250 V alatti névleges egyenfe-
szültségű kondenzátorokban található 
ólomtartalmú dielektromos kerámiaanya-
gok. 

A 2016. január 1. 
előtt típusjóváha-
gyást nyert jármű-
vek és az e jármű-
vekbe szánt pótal-
katrészek. 

  

36
. 10. d) 

Ólomtartalmú dielektromos kerámia-
anyagok az ultrahangos 
lokátorberendezések érzékelőinek a hőmér-
séklet miatti mérési hibáját ellensúlyozó 
kondenzátorokban. 

A 2017. január 1. 
előtt típusjóváha-
gyást nyert jármű-
vek és ezt követően 
az e járművekbe 
szánt pótalkatré-
szek. 

  

37
. 11. Pirotechnikai indítópatronok. 

A 2006. július 1. 
előtt típusjóváha-
gyást nyert jármű-
vek és az e jármű-
vekbe szánt pótal-
katrészek. 

  

38
. 12. 

A gépjárművek szén-dioxid- 
kibocsátását a kipufogóhő visszanyerésével 
csökkentő elektromos rendszerek ólomtar-
talmú hőelektromos anyagai. 

A 2019. január 1. 
előtt típusjóváha-
gyást nyert jármű-
vek és az e jármű-
vekbe szánt pótal-
katrészek. 

X 

39
. Hat vegyértékű króm 

40
. 13. a) Korrózióvédő bevonatok. 

A 2007. július 1. 
előtt forgalomba 
hozott járművek 
pótalkatrészeiként. 

 

41
. 13. b) 

A karosszériaelemek esetében felhasznált 
csavarokkal és anyacsavarokkal kapcsola-
tos korrózióvédő bevonatok. 

A 2008. július 1. 
előtt forgalomba 
hozott járművek 
pótalkatrészeiként. 

  

42
. 14. 

Abszorpciós hűtőgépek szénacél hűtő-
rendszerében korróziógátló szerként hasz-
nált, a hűtőközeg legfeljebb 0,75 tömeg-
százalékát kitevő hat vegyértékű króm: 

 X 

i. ha a hűtőgép teljesen vagy részben 
elektromos fűtőberendezéssel működik, és 
állandó üzemi feltételek mellett felvett 
elektromos teljesítménye nem éri el a 75 

A 2020. január 1. 
előtt típusjóváha-
gyást nyert jármű-
vek és az e jármű-
vekbe szánt pótal-

  



29 
 

W-ot; katrészek. 

ii. ha a hűtőgép teljesen vagy részben 
elektromos fűtőberendezéssel működik, és 
állandó üzemi feltételek mellett felvett 
elektromos teljesítménye legalább 75 W; 

A 2026. január 1. 
előtt típusjóváha-
gyást nyert jármű-
vek és az e jármű-
vekbe szánt pótal-
katrészek. 

  

iii. ha a hűtőgép teljes mértékben nem 
elektromos fűtőberendezéssel működik.     

43
. Higany 

44
. 15. a) A fényszórókban használt kisülőlámpák. 

A 2012. július 1. 
előtt típusjóváha-
gyást nyert jármű-
vek és az e jármű-
vekbe szánt pótal-
katrészek. 

X 

45
. 15. b) Műszerfal kijelzőiben használt fénycsö-

vek. 

A 2012. július 1. 
előtt típusjóváha-
gyást nyert jármű-
vek és az e jármű-
vekbe szánt pótal-
katrészek. 

X 

46
. Kadmium 

47
. 16. Elektromos meghajtású járművek akku-

mulátorai. 

A 2008. december 
31. előtt forgalomba 
hozott járművek 
pótalkatrészeiként. 

 

 

Többek között módosítja a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti 
közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 
 
Megjelent: MK 151/2020. (06.24.) Módositja: 20/2020. (VI. 24.) ITM rend. Hatályos: 2020. 06. 25. 
 
2020-06-25 
(5) A közlekedésért felelős miniszter az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző 
járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről szóló 2003/59/EK irányelv és a vezetői 
engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. április 18-i (EU) 2018/645 
európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében foglaltak alapulvételével összeállított tantervi 
és vizsgakövetelmények meghatározása során figyelembe veszi, hogy a továbbképzés során kiemelt 
figyelmet kapjon a közúti közlekedés biztonsága, a munkahelyi egészség és biztonság, valamint a 
járművezetés környezetre gyakorolt hatásának csökkentése. 
(6) A továbbképzés tantermi oktatásból, gyakorlati képzésből és ha rendelkezésre áll, információs és 
kommunikációs technológiai eszközök vagy szimulátorok segítségével végzett képzésből áll. 
(2) Az alapképesítés és a továbbképzési képesítés megszerzésével kapcsolatos vizsgán a vizsga-
központ által kijelölt vizsgabiztosok vizsgáztatnak. A vizsgák lebonyolításával kapcsolatos szakmai 
követelményeket e rendelet alapján a közlekedési hatóság határozza meg. A sikeresen vizsgázó 
részére – érvényes vezetői engedély megléte esetén – a közlekedési hatóság a 95. harmonizált uniós 
kódot tartalmazó, öt évre érvényes, a 14. mellékletben meghatározott „Gépjárművezetői képesítési 
igazolvány”t ad ki. 
Az alapképesítés és a továbbképzési képesítés megszerzésével kapcsolatos szaktanfolyami képzésre 
és vizsgáztatásra vonatkozó szakmai követelményeket e rendelet alapján a közlekedési hatóság 
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határozza meg, amelynek során figyelembe veszi a technológiai fejlődés eredményeit, kiemelt 
figyelemmel a közúti közlekedés biztonságára. 
41/A. § E rendeletnek az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló 20/2020. (VI. 24.) ITM rendelettel módosított rendelkezései nem érintik a 2020. 
május 23. előtt, a 14. számú melléklet szerint kiállított „Gépjárművezetői képesítési igazolványok” 
hatályát. 
 
 2021-05-23  
Jogérvényesítési hálózat 
• 33/H. § (1) A közlekedési hatóság információcsere keretében tájékoztatja a tagállamok 
illetékes hatóságait a vizsgaközpont által kiadott és visszavont „Gépjárművezetői képesítési 
igazolványok”-ról az erre kialakított elektronikus jogérvényesítési hálózaton (a továbbiakban: hálózat) 
keresztül. 
• (2) A hálózat tartalmazza a „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-ban szereplő 
információkat és az igazolványhoz kapcsolódó adminisztratív eljárásokhoz kapcsolódó információkat. 
• (3) A vizsgaközpont a „Gépjárművezetői képesítési igazolványok”-ra vonatkozó adatokat – 
azok sérülésmentes továbbítását biztosító, közvetlen adattovábbítást lehetővé tevő adatátviteli 
kapcsolaton keresztül – a „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” kiadását követően haladéktalanul, 
de legkésőbb 3 munkanapon belül megküldi a közlekedési hatóság részére. 

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

22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének 
egyszerűsítésével kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 154/2020. (06.26.) Hatályos: 2020. 60. 15. 
 
Többek között módositja a 6/1987. (VI. 24.) EüM rendeletet a keszonmunkákról 
 
Megjelent: MK 154/2020. (06.24.) Módositja: 22/2020. (VI. 29.) ITM rend. Hatályos: 2020. 06. 15. 
 
3. § Az e rendeletben foglaltak munkaegészségügyi vonatkozású előírásai végrehajtásának 
ellenőrzésére, hiányosságok észlelése esetén pedig a szükséges intézkedések megtételére a fővárosi 
és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság jogosult. 
1.3.7 A túlnyomásos légtérben végzett tevékenységet, annak megkezdése előtt 15 nappal, a 
munkáltató a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság felé 
az 1. függelék szerinti bejelentőlapon bejelenti. 
 
 
Többek között módosítja a 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi 
XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 154/2020. (06.24.) Módositja: 22/2020. (VI. 29.) ITM rend. Hatályos: 2020. 06. 30. 

 

Vhr. 7. § (1) A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak – telefonon, telefaxon, e-mailben vagy 
személyesen – haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a 
munkabaleset helyszíne szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal, mint munkavédelmi 
hatóság (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) felé, amely a bejelentést azonnal továbbítja a a 
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak. 

Vhr. 9. § (1) A munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hó-
nap 8. napjáig megküldeni a jegyzőkönyvet 

a) a sérültnek, halála esetén hozzátartozójának; 
b) a halált, illetve a három munkanapot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetről a 

munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak, illetve bányafelügyeletnek; 
c) külföldi kiküldetés, külszolgálat, munkaerő-kölcsönzés esetén a magyarországi székhelyű mun-

káltató munkavállalójának a b) pont szerinti munkabalesetéről a munkáltató székhelye szerint illetékes 
munkavédelmi hatóságnak, illetve bányafelügyeletnek; 

d) a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az egészségbiztosítási pénztári feladat-
körében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak; 

e) munkaerő-kölcsönzés, kirendelés esetén a kölcsönbeadó, kirendelő munkáltatónak. 
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Többek között módosítja a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendeletet a foglalkozási betegségek és 
fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról 

Megjelent: MK 154/2020. (06.24.) Módositja: 22/2020. (VI. 29.) ITM rend. Hatályos: 2020. 06. 30. 
 

3. § (1) Az orvosi tevékenység körében észlelt – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a 
továbbiakban: miniszter) hivatalos honlapján közzétett jegyzékben szereplő – foglalkozási betegség, 
foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezés (a továbbiakban együtt: foglalkozási betegség) 
gyanúját a munkáltató telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz mint 
munkavédelmi hatósághoz (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) be kell jelenteni, ki kell vizsgálni 
és elfogadásuk esetén nyilvántartásba kell venni. A munkavédelmi hatóság a hozzá érkezett, a 
foglalkozási betegség gyanújával kapcsolatos bejelentéseket egy munkanapon belül továbbítja a 
miniszter részére. 

(5) Halálos kimenetelű vagy tömeges foglalkozási megbetegedés kivizsgálásába a munkavédelmi 
hatóság az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túl bevonja 

a) növényvédő szer vagy termésnövelő anyag okozta megbetegedés esetén a növény- és talajvé-
delmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt; 

 
(9a) A munkavédelmi hatóság az elfogadott foglalkozási betegségről 5 napon belül értesíti a társa-

dalombiztosítási kifizetőhelyet, ennek hiányában az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatalt. Az alkalmazandó értesítési nyomtatványt a munkavédelmi ható-
ság a miniszter hivatalos honlapján közzéteszi.  

 
c) TAJ számmal ellátva és a bejelentőlappal, valamint a munkahigiénés és foglalkozás-

egészségügyi szerv tájékoztatásával együtt az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal részére 

küldi meg. 
 
 
Többek között módosítja a 25/1998. (XII. 27.) EüM rendeletet az elsősorban hátsérülések kocká-

zatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről 
 

Megjelent: MK 154/2020. (06.24.) Módositja: 22/2020. (VI. 29.) ITM rend. Hatályos: 2020. 06. 30. 
 

5. § Az e rendeletben foglaltak végrehajtását a fővárosi és megyei kormányhivatal, mint 
munkavédelmi hatóság ellenőrzi. 

 
Többek között módosítja az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendeletet a képernyő előtti munkavégzés 
minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről 

 
Megjelent: MK 154/2020. (06.24.) Módositja: 22/2020. (VI. 29.) ITM rend. Hatályos: 2020. 06. 30. 
 

9. § A jelen jogszabályban foglaltak végrehajtását a fővárosi és megyei kormányhivatal, mint 
munkavédelmi hatóság ellenőrzi. 

 

Többek között módosítja a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendeletet a biológiai tényezők hatásának kitett 
munkavállalók egészségének védelméről 
 
Megjelent: MK 154/2020. (06.24.) Módositja: 22/2020. (VI. 29.) ITM rend. Hatályos: 2020. 06. 30. 
 

(4) A (2) bekezdés szerinti becslést az alábbi szempontok szerint kell elvégezni: 
a) a biológia tényezők 2. § (2) bekezdése alapján történő csoportba sorolása a 3. számú mellékletnek 
megfelelően, 
b) a fővárosi és megyei kormányhivatalnak, mint munkavédelmi hatóságnak (a továbbiakban: 
munkavédelmi hatóság) a bejelentés során tett ajánlásai, 
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Többek között módosítja a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendeletet a munkavállalók munkahelyen 
történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 
követelményeiről 
 
Megjelent: MK 154/2020. (06.24.) Módositja: 22/2020. (VI. 29.) ITM rend. Hatályos: 2020. 06. 30. 
 

10. § A rendeletben foglaltak megtartásának ellenőrzéséről a fővárosi és megyei kormányhivatal mint 
munkavédelmi hatóság gondoskodik. 
 
Többek között módosítja a 26/2000. (IX. 30.) EüM rendeletet a foglalkozási eredetű rákkeltő 
anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 
 
Megjelent: MK 154/2020. (06.24.) Módositja: 22/2020. (VI. 29.) ITM rend. Hatályos: 2020. 06. 30. 
 

(3) A munkáltató – amennyiben a fővárosi és megyei kormányhivatal, mint munkavédelmi hatóság (a 
továbbiakban: munkavédelmi hatóság) indokolt esetben nem ír elő nagyobb gyakoriságot – a 
kockázatbecslést legalább kétévenként megismételteti. A honvédelemért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) 
alárendeltségébe tartozó katonai szervezeteknél az MH szakhatóságai – a munkavédelmi hatóság 
tájékoztatása mellett – jogosultak a kockázatbecslés elrendelésére. 
 
Többek között módosítja a 8/2001. (III. 30.) GM rendeletet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági 
Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről 
 
Megjelent: MK 154/2020. (06.24.) Módositja: 22/2020. (VI. 29.) ITM rend. Hatályos: 2020. 06. 30. 
 
3. § A Szabályzatban foglalt műszaki-biztonsági rendelkezések felügyeletét a műszaki biztonsági 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) látja el. 
 

Többek között módosítja a 3/2002. (II. 8.) SzCsM—EüM együttes rendelet a munkahelyek 
munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 

Megjelent: MK 154/2020. (06.24.) Módositja: 22/2020. (VI. 29.) ITM rend. Hatályos: 2020. 06. 30. 
 
(6) A szellőztető rendszerek üzembe helyezése során mérésekkel kell meggyőződni az elegendő 
mennyiségű és minőségű levegő meglétéről. Az ezt tanúsító mérési dokumentumok megőrzéséről a 
munkáltató gondoskodik. A munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a mérési dokumentumokat 
át kell adni a fővárosi és megyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak. 
 
Többek között módosítja a 4/2002. (II. 20.) SzCsM—EüM együttes rendeletet az építési 
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről 
 
Megjelent: MK 154/2020. (06.24.) Módositja: 22/2020. (VI. 29.) ITM rend. Hatályos: 2020. 06. 30. 
 
 
5. § (1) A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 3. számú melléklet 
szerinti előzetes bejelentést köteles megküldeni az építési munkahely szerint illetékes fővárosi és 
megyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság), 
abban az esetben, ha 
a) az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot és 
egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát; 
b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot. 
(2) Az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan kell elhelyezni. Ha 
más jogszabály szintén előír ilyen kötelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer kell 
feltüntetni. 
 
 
Többek között módosítja a 22/2005. (VI. 24.) EüM rendeletet a rezgésexpozíciónak kitett 
munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről 
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Megjelent: MK 154/2020. (06.24.) Módositja: 22/2020. (VI. 29.) ITM rend. Hatályos: 2020. 06. 30. 
 
 
d) foglalkozási eredetű egészségkárosodás vagy annak gyanúja, vagy az egészségbiztosítási pénztári 
feladatkörében illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal, továbbá bíróság megkeresése esetén, 
valamint, ha végleges hatósági határozat írja elő. 
 
 
Többek között módosítja a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendeletet a munkavállalókat érő zajexpozícióra 
vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről 
 
Megjelent: MK 154/2020. (06.24.) Módositja: 22/2020. (VI. 29.) ITM rend. Hatályos: 2020. 06. 30. 
 
6. § (1) A zajmérést végző a zajmérésről négy példányban mérési jegyzőkönyvet (a továbbiakban: 
jegyzőkönyv) készít, amelynek három példányát a munkáltatónak átadja. 
(2) A munkáltató a jegyzőkönyv egy-egy példányát továbbítja a munkavédelmi képviselőnek és a 
foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának, egy példányát a külön jogszabályban meghatározott 
ideig megőrzi. A munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a jegyzőkönyvet a fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak, mint munkavédelmi hatóságnak (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) kell 
átadni. A munkavállaló a rá vonatkozó jegyzőkönyvbe betekinthet. 
 
Többek között módosítja a 12/2006. (III. 23.) EüM rendeletet az azbeszttel kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről 
 
 
Megjelent: MK 154/2020. (06.24.) Módositja: 22/2020. (VI. 29.) ITM rend. Hatályos: 2020. 06. 30. 
 
4. § (1) Az 1. § szerintinek minősülő tevékenységet a munkáltatónak a munka megkezdése előtt 15 
nappal be kell jelentenie a munkavégzés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak, 
mint munkavédelmi hatóságnak (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) a 2. melléklet szerinti 
bejelentőlapon nyilvántartásba vétel céljából. 
 
 
Többek között módosítja a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendeletet a gázszerelők és gázkészülék-
javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének 
és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be 
nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről 
Megjelent: MK 154/2020. (06.24.) Módositja: 22/2020. (VI. 29.) ITM rend. Hatályos: 2020. 06. 30. 
 
 
4. § Az 1. mellékletben meghatározott tevékenység végzésére irányuló szándékot a 2. mellékletben 
meghatározott adattartalmú, a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: MMK) által rendszeresített 
nyomtatvánnyal kell bejelenteni. A bejelentéshez eredetiben be kell mutatni, vagy másolatban 
mellékelni kell az 1. mellékletben meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló 
okiratokat. Amennyiben a bejelentés a végzettség, illetve képesítés megszerzésétől számított öt év 
után történik, a bejelentéshez a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló okiratokat is be kell 
mutatni, vagy másolatban mellékelni kell. 
5. § (1) Az MMK megtiltja a tevékenység végzését, ha 
 
c) a gázszerelő megsértette a gázszerelői tevékenység végzésére vonatkozó – jogszabályban előírt – 
szakmai szabályokat, és ezt az MMK megállapította, 
(2) Az MMK a tevékenység megtiltása esetén intézkedik a gázszerelői igazolvány bevonása iránt. 
(3) Az a gázszerelő, akinek a tevékenység végzését az MMK megtiltotta, akkor jelentheti be a 
tevékenység újbóli gyakorlását, ha a 
 
2. melléklet a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelethez 
A gázszerelői bejelentés adattartalma 
 
7. A bejelentő nyilatkozata arról, hogy az értesítési címének a nyilvántartásba vett gázszerelői 
jegyzékben, az MMK információs honlapján történő közzétételéhez hozzájárul-e. 
8. A bejelentő nyilatkozata arról, hogy a telefonszámának, elektronikus levélcímének, faxszámának a 
nyilvántartásba vett gázszerelői jegyzékben, az MMK információs honlapján történő közzétételéhez 
hozzájárul-e. 
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Többek között módosítja a 21/2018. (IX. 27.) ITM rendeletet a gázelosztó vezetékek biztonsági 
követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról 
 
 
Megjelent: MK 154/2020. (06.24.) Módositja: 22/2020. (VI. 29.) ITM rend. Hatályos: 2020. 06. 30. 
 
 
1. melléklet a 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelethez 
A Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
303/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi 
államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet sugáregészségügyi 
feladatok ellátását érintő módosításáról  
 
Megjelent: MK 155/2020. (06.29.) Hatályos: 2020. 06. 30. 
 
2. § (1) A kormányhivatal népegészségügyi feladatai keretében 

ca) a közegészségügy (élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, környezet- és település-
egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, kémiai 
biztonság, gyermek- és ifjúság-egészségügy) területén, mely feladatok ellátásához kémiai, 
sugáregészségügyi, bakteriológiai és aerobiológiai vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet, 

3. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala a népegészségügyi feladatait Budapest és Pest megye 
területére kiterjedő illetékességgel látja el. 

(2) A kormányhivatal kormányrendeletben meghatározottak szerint, valamint az 1. mellékletben 
meghatározott esetekben egyes hatósági ügyekben különös illetékességgel jár el. 

(3) Az egyes, jogszabályban meghatározott sugáregészségügyi feladatokat a kormányhivatal a 2. 
melléklet 2. pontja szerinti illetékességi területen látja el. 

(3a) A sugáregészségügyi feladatokat és a sugáregészségügyi előírások betartásának ellenőrzését 
a kormányhivatal – az egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában speciális szakértelmet és gyakorla-
tot igénylő esetben a szakfelügyelő főorvos, a rendvédelmi szervek által működtetett egészségügyi 
szolgálatok esetében pedig a Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat közreműködésé-
vel – a 2. melléklet 2. pontja szerinti illetékességi területen látja el. 

 

1. melléklet a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 

Különös illetékességi rendelkezések 

1. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 45. § (1) bekezdésében és 47. § (1) bekezdésé-
ben foglalt, a kormányhivatal hatáskörébe tartozó feladatokat 

1.1. a Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest és Pest megyére, 
1.2. a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és 

Hajdú-Bihar megyére, 
1.3. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád 

megyére, 
1.4. a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyé-

re, 
1.5. a Tolna Megyei Kormányhivatal Baranya, Fejér, Somogy és Tolna megyére, 
1.6. a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, 

Veszprém és Zala megyére 
kiterjedő illetékességgel látja el. 
 

2.    A sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok illetékessége 
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  A B 

1. A sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhiva-
talok 

A sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok illetékes-
ségi területe 

2. Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest és Pest megye 
3. Tolna Megyei Kormányhivatal Baranya, Somogy, Tolna és Fejér megye 

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves 
megye 

5. Csongrád-Csanád Megyei Kormány-
hivatal 

Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád 
megye 

6. Győr-Moson-Sopron Megyei Kor-
mányhivatal 

Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Komárom-
Esztergom és Veszprém megye 

7. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye 

 

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

302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 155/2020. (06.29.) Hatályos: 2020. 06. 30. 
 

Többek között módosítja a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

Megjelent: MK 155/2020. (06.29.) Módositja: 302/2020. (VI. 29.) Korm. rend. Hatályos: 2020. 06. 30. 
 

A KÖRNYEZETI KÖRZETI TERV JÓVÁHAGYÁSA 

5/D. § (1) Az öntözési igazgatási szerv az öntözéses gazdálkodásról szóló törvényben meghatáro-
zott esetekben az öntözni kívánt területre vonatkozó környezeti körzeti tervet nyújt be a környezetvé-
delmi hatóságnak jóváhagyás céljából. 

(2) A környezetvédelmi hatóság 
a) a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a 3–5. § szerinti előzetes vizsgálatot, 
b) a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a 6–16. § szerinti környezeti hatásvizsgálati 

eljárást 
folytat le. 
(3) A környezeti körzeti terv engedélyeztetésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell 
a) a 3. § (1) bekezdésben meghatározott esetekben a 4. számú és a 14. számú melléklet szerinti 

tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentációt vagy 
b) az 1. § (3) bekezdés d) vagy f) pontjában, illetve az 1. § (5) bekezdésében meghatározott eset-

ben a 6. számú és a 14. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentáci-
ót, továbbá 

c) a tervezett beavatkozással érintett terület elhelyezkedését, a vízkivétel helyét és a vízvezetés 
nyomvonalát tartalmazó átnézeti térképet 1:50 000 vagy 1:100 000 méretarányban, 

d) a terület adottságait jellemző topográfiai vagy a külön jogszabályban foglalt ortofoto alapú 
MePAR egyedi fizikai blokktérképet a talajmintavétel, illetve a talajszelvények helyének feltüntetésé-
vel, a vizsgált terület lehatárolásával 1:10 000 vagy annál nagyobb méretarányban, 

e) akkreditált laboratórium által kiállított talajvizsgálati jegyzőkönyvet, 
f) 1:10 000 méretarányú talajtérképet, 
g) szintvonalas térképvázlatot a humuszos termőréteg-vastagságok lehatárolásával, 
h) az öntözés lehetőségét, feltételeit tartalmazó kartogramot, 
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i) szemeloszlási görbét (indokolt esetben), 
j) az öntözővíz minőségére vonatkozó, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőköny-

vet, 
k) csepegtető öntözés kivételével mellékelni kell még: 
ka) vízgazdálkodási kartogramot, 
kb) kritikus talajvíz kartogramot (indokolt esetben), 
kc) talajvíz kartogramot (indokolt esetben), 
l) pF görbét, vízháztartási mérleget számítással, 
m) havária tervet, 
n) a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői jogosultság iga-

zolását és 
o) a talajvédelmi szakértői jogosultság igazolását. 
(4) A környezeti körzeti terv készítése és jóváhagyása során figyelembe kell venni a vízgyűjtő-

gazdálkodási tervet is. 
(5) Ha az öntözési körzet területe változik, vagy az öntözési körzeten belül az öntözni kívánt terüle-

tek mennyisége nő – a 2. § (2) bekezdésében meghatározott esetek kivételével –, a környezeti körzeti 
tervet módosítani kell az újonnan öntözni kívánt területekre vonatkozóan. 

(6) Ha a talajszint végleges megváltoztatásával járó, beruházásnak nem minősülő, 1000 m2-nél na-
gyobb területnagyságú tevékenység, illetve 400 m2-t meghaladó területigényű beruházások megvaló-
sítása esetén a környezeti körzeti terv iránti kérelem nem tartalmazza a humuszgazdálkodási tervet, 
akkor a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott környezeti körzeti tervet a beruházás megvalósí-
tásának kezdetéig ki kell egészíteni a humuszgazdálkodási tervvel. 

(7) Az öntözési igazgatási szerv a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott környezeti körzeti terv 
véglegessé válását követő 30 napon belül kezdeményezi a környezetvédelmi hatóságnál a környezeti 
körzeti terv jogosultjának a módosítását, amely alapján az öntözési igazgatási szerv helyett az öntö-
zési közösség válik a környezeti körzeti terv jogosultjává. 
 

Többek között módosítja az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet az egyes közérdeken alapuló 
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

Megjelent: MK 155/2020. (06.29.) Módositja: 302/2020. (VI. 29.) Korm. rend. Hatályos: 2020. 06. 30. 

2020-06-30 

 
 16. Vízügyi és vízvédelemi ügyek 

 

  A B C D E 

1
. 

Közigazga-
tási hatósági 

eljárás 
Szakkérdés 

Bevonás és köz-
reműködés feltéte-

le 

Első fokon el-
járó szakhatóság 

Másodfokon 
eljáró szakható-

ság 

lás beszerz
sének hatá

2
. 

Elvi vízjogi 
engedélyezési 

eljárás. 

Annak elbírálása, 
hogy a vízgazdál-

kodási hatósági jog-
kör gyakorlásáról 
szóló 72/1996. (V. 

22.) 
Korm. rendelet 

[a továbbiakban: 
72/1996. (V. 22.) 

Korm. rendelet ] 2. 
melléklete szerinti 
tevékenységek és 
létesítmények ese-

tében feltételezhető-

Ha a vízimunka, 
vízhasználat vagy 

vízilétesítmény 
vonatkozásában 
nem készült kör-
nyezeti körzeti 

terv, nem környe-
zeti hatásvizsgálat 
vagy nem egységes 
környezethasználati 

engedély köteles, 
és a hatóság koráb-
bi eljárásban nem 

vizsgálta a kérdést. 

Környezetvé-
delmi hatáskör-
ében eljáró me-
gyei kormányhi-

vatal 

Környezetvé-
delmi hatáskör-
ében eljáró Pest 

Megyei Kor-
mányhivatal, il-
letve ha az első-
fokú eljárásban 

szakhatóságként a 
Pest Megyei 

Kormányhivatal 
járt el, akkor a 

környezetvédelmi 
hatáskörében eljá-
ró Fejér Megyei 
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e jelentős környeze-
ti hatás. 

Kormányhivatal 

3
. 

Elvi vízjogi 
engedélyezési 

eljárás. 

Annak elbírálása, 
hogy a természetvé-
delem jogszabály-
ban meghatározott 
követelményei a 

kérelemben foglal-
tak szerint vagy 

további feltételek 
mellett érvényesül-

nek-e. 

Ha külterület, 
belterületen orszá-

gos jelentőségű 
védett természeti 

terület, Natura 
2000 terület, bar-

lang felszíni védő-
övezete vagy egye-
di tájérték közvet-
lenül érintett, kivé-
ve, ha a vízimunka, 
vízhasználat vagy 

vízilétesítmény 
vonatkozásában 

környezeti körzeti 
terv készült. 

Természetvé-
delmi hatáskör-
ében eljáró me-
gyei kormányhi-

vatal 

Természetvé-
delmi hatáskör-
ében eljáró Pest 

Megyei Kor-
mányhivatal, il-
letve ha az első-
fokú eljárásban 

szakhatóságként a 
Pest Megyei 

Kormányhivatal 
járt el, akkor a 

természetvédelmi 
hatáskörében eljá-
ró Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

4
. 

Elvi vízjogi 
engedélyezési 

eljárás. 

Az erdőre gyako-
rolt hatások, az erdő 
igénybevétel enge-

délyezhetősége. 

Ha a vízimunka, 
vízilétesítmény 

megvalósítása az 
Országos Erdőál-

lomány Adattárban 
nyilvántartott terü-
letet érint, kivéve, 
ha a vízimunka, 

vízhasználat vagy 
vízilétesítmény 
vonatkozásában 

környezeti körzeti 
terv készült. 

Erdészeti ható-
sági hatáskörében 

eljáró megyei 
kormányhivatal 

Erdészeti ható-
sági hatáskörében 

eljáró Pest Me-
gyei Kormányhi-
vatal, illetve ha az 
elsőfokú eljárás-
ban szakhatóság-
ként a Pest Me-

gyei Kormányhi-
vatal járt el, akkor 

az erdészeti ha-
táskörében eljáró 
Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

5
. 

Vízjogi léte-
sítési, üzemel-
tetési, fennma-
radási és meg-

szüntetési 
engedélyezési 

eljárások. 

A vizek minősé-
gét és egészségká-
rosítás nélküli fo-
gyaszthatóságát, 

felhasználhatóságát 
befolyásoló körül-
mények, tényezők 
fennállásának elbí-

rálása. 

Ivóvízkivételre 
nem hasznosítható 
és ivóvízbázisnak 
ki nem jelölhető 
felszíni és felszín 
alatti vízből való 
egyedi vízkivétel 

esetében. 

Fővárosi és me-
gyei kormányhi-
vatal népegés-
zségügyi hatás-
körében eljáró 
járási hivatala 

Népegészség-
ügyi hatáskörében 
eljáró fővárosi és 
megyei kormány-

hivatal 

6
. 

Vízjogi léte-
sítési, üzemel-
tetési, fennma-
radási és meg-

szüntetési 
engedélyezési 

eljárások. 

A vizek minősé-
gét és egészségká-
rosítás nélküli fo-
gyaszthatóságát, 

felhasználhatóságát 
befolyásoló körül-
mények, tényezők 
fennállásának elbí-

rálása. 

Ivóvízkivétel, 
vízellátás, szenny-

vízelvezetés, 
szennyvíztisztítás 

vagy fürdők 
vízilétesítményei 

esetében. 

Fővárosi és me-
gyei kormányhi-
vatal népegés-
zségügyi hatás-
körében eljáró 
járási hivatala 

Népegészség-
ügyi hatáskörében 
eljáró fővárosi és 
megyei kormány-

hivatal 

7 Vízjogi léte- A vizek minősé- A legalább 1000 Népegészség- Az országos 
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. sítési, üzemel-
tetési, fennma-
radási és meg-

szüntetési 
engedélyezési 

eljárások. 

gét és egészségká-
rosítás nélküli fo-
gyaszthatóságát, 

felhasználhatóságát 
befolyásoló körül-
mények, tényezők 
fennállásának elbí-

rálása. 

m3/nap kapacitású 
vagy 

5000 főnél na-
gyobb állandó né-

pességet ellátó, 
valamint az egy 

járás határán átnyú-
ló ivóvízellátó 

rendszerek eseté-
ben. 

ügyi hatáskörében 
eljáró fővárosi és 
megyei kormány-

hivatal 

tisztifőorvos 

8
. 

Vízjogi léte-
sítési, üzemel-
tetési, fennma-
radási és meg-

szüntetési 
engedélyezési 

eljárások. 

A vizek minősé-
gét és egészségká-
rosítás nélküli fo-
gyaszthatóságát, 

felhasználhatóságát 
befolyásoló körül-
mények, tényezők 
fennállásának elbí-

rálása. 

A gázveszélyes 
vízkészletet igény-

be vevő 
vízilétesítmény 

esetében. 

Népegészség-
ügyi hatáskörében 
eljáró fővárosi és 
megyei kormány-

hivatal 

Az országos 
tisztifőorvos 

9
. 

Vízjogi léte-
sítési, üzemel-
tetési, fennma-
radási és meg-

szüntetési 
engedélyezési 

eljárások. 

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

22.) 
Korm. rendelet 2. 
melléklete szerinti 
tevékenységek és 
létesítmények ese-

tében feltételezhető-
e jelentős környeze-

ti hatás, valamint 
érintenek-e szeny-
nyezett területet, a 
felszín alatti vizek 
védelméről szóló 

219/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendelet sze-
rinti kármentesítési 
monitoring esetében 

megfelelnek-e a 
határozatban előírt 
követelményeknek. 

Ha a vízimunka, 
vízhasználat vagy 

vízilétesítmény 
vonatkozásában 
nem készült kör-
nyezeti körzeti 

terv, nem környe-
zeti hatásvizsgálat 
vagy nem egységes 
környezethasználati 

engedély köteles, 
és a hatóság koráb-
bi eljárásban nem 

vizsgálta a kérdést. 

Környezetvé-
delmi hatáskör-
ében eljáró me-
gyei kormányhi-

vatal 

Környezetvé-
delmi hatáskör-
ében eljáró Pest 

Megyei Kor-
mányhivatal, il-
letve ha az első-
fokú eljárásban 

szakhatóságként a 
Pest Megyei 

Kormányhivatal 
járt el, akkor a 

környezetvédelmi 
hatáskörében eljá-
ró Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

1
0. 

Vízjogi léte-
sítési, üzemel-
tetési, fennma-
radási és meg-

szüntetési 
engedélyezési 

eljárások. 

Annak elbírálása, 
hogy a természetvé-
delem jogszabály-
ban meghatározott 
követelményei a 

kérelemben foglal-
tak szerint vagy 

további feltételek 
mellett érvényesül-

nek-e. 

Ha külterület, 
belterületen orszá-

gos jelentőségű 
védett természeti 

terület, Natura 
2000 terület, bar-

lang felszíni védő-
övezete vagy egye-
di tájérték közvet-
lenül érintett, kivé-
ve, ha a vízimunka, 
vízhasználat vagy 

Természetvé-
delmi hatáskör-
ében eljáró me-
gyei kormányhi-

vatal 

Természetvé-
delmi hatáskör-
ében eljáró Pest 

Megyei Kor-
mányhivatal, il-
letve ha az első-
fokú eljárásban 

szakhatóságként a 
Pest Megyei 

Kormányhivatal 
járt el, akkor a 

természetvédelmi 
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vízilétesítmény 
vonatkozásában 

környezeti körzeti 
terv készült. 

hatáskörében eljá-
ró Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

1
1. 

Vízjogi léte-
sítési, üzemel-
tetési, fennma-
radási és meg-

szüntetési 
engedélyezési 

eljárások. 

A termőföld mi-
nőségi védelme és a 

növényvédelem 
követelményeinek 

való megfelelés 
kérdésében. 

A termőföld mi-
nőségi védelme és 
a növényvédelem 
követelményeinek 

való megfelelés 
kérdésében, kivéve, 

ha a vízimunka, 
vízhasználat vagy 

vízilétesítmény 
vonatkozásában 

környezeti körzeti 
terv készült. 

Talajvédelmi 
hatáskörében eljá-

ró megyei kor-
mányhivatal 

Talajvédelmi 
hatáskörében eljá-

ró Pest Megyei 
Kormányhivatal, 
illetve ha az első-
fokú eljárásban 

szakhatóságként a 
Pest Megyei 

Kormányhivatal 
járt el, akkor a 

talajvédelmi ha-
táskörében eljáró 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

1
2. 

Vízjogi léte-
sítési, üzemel-
tetési, fennma-
radási és meg-

szüntetési 
engedélyezési 

eljárások. 

Az erdőre gyako-
rolt hatások, az erdő 
igénybevétel enge-

délyezhetősége. 

Ha a vízimunka, 
vízilétesítmény 

megvalósítása az 
Országos Erdőál-

lomány Adattárban 
nyilvántartott terü-
letet érint, kivéve, 
ha a vízimunka, 

vízhasználat vagy 
vízilétesítmény 
vonatkozásában 

környezeti körzeti 
terv készült. 

Erdészeti hatás-
körében eljáró 

megyei kormány-
hivatal 

Erdészeti ható-
sági hatáskörében 

eljáró Pest Me-
gyei Kormányhi-
vatal, illetve ha az 
elsőfokú eljárás-
ban szakhatóság-
ként a Pest Me-

gyei Kormányhi-
vatal járt el, akkor 

az erdészeti ha-
táskörében eljáró 
Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

1
3. 

Vízjogi léte-
sítési, üzemel-
tetési, fennma-
radási és meg-

szüntetési 
engedélyezési 

eljárások. 

A kérelem szerinti 
tevékenység megfe-
lel-e a halgazdálko-
dásról és a hal vé-

delméről szóló jog-
szabályokban meg-

határozott, a hal-
termelésre és a hal-
termelési létesítmé-
nyekre, a halászatra, 
illetve a horgászatra 

vonatkozó előírá-
soknak. 

Ha a kérelemmel 
érintett 

vízilétesítmény 
halászati, horgásza-
ti, illetve halterme-

lési hasznosítási 
célt szolgál, vagy 

azon halászati, 
horgászati, illetve 
haltermelési hasz-
nosítási cél megva-
lósítását tervezik, 

ideértve a 
vízilétesítmény 

halastó funkcióval 
történő üzemelteté-
sét is, kivéve, ha a 

vízimunka, víz-
használat vagy 
vízilétesítmény 

Halgazdálkodá-
si hatáskörében 
eljáró megyei 

kormányhivatal 

Halgazdálkodá-
si hatáskörében 
eljáró Pest Me-

gyei Kormányhi-
vatal, illetve ha az 
elsőfokú eljárás-
ban szakhatóság-
ként a Pest Me-

gyei Kormányhi-
vatal járt el, akkor 
a halgazdálkodási 
hatáskörében eljá-
ró Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
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vonatkozásában 
környezeti körzeti 

terv készült. 

1
4. 

Vízjogi léte-
sítési, üzemel-
tetési, fennma-
radási és meg-

szüntetési 
engedélyezési 

eljárások. 

A hajózsilip mére-
tei tekintetében a 
jogszabályi köve-
telményeknek, a 

tervezett, felújított 
vagy átalakított ha-
józsilipnek és tarto-
zékainak a zavarta-
lan és biztonságos 
hajóforgalom lebo-

nyolítására való 
alkalmasságának, 
továbbá a nemzet-
közi gyakorlatnak 
való megfelelőség 

szakkérdése. 

A duzzasztással 
szabályozott 

víziúton, vízlép-
csőnél a víziút osz-
tálya szerinti mére-
tű úszólétesítmé-
nyek, illetve azok 
tolt kötelékének 

áthaladását biztosí-
tó hajózsilip és a 

hozzá tartozó léte-
sítmények eseté-

ben. 

Hajózási fela-
datkörében orszá-
gos illetékesség-
gel eljáró Buda-

pest Főváros 
Kormányhivatala 

Közlekedésért 
felelős miniszter 

1
5. 

Vízjogi léte-
sítési, üzemel-
tetési, fennma-
radási és meg-

szüntetési 
engedélyezési 

eljárások. 

A kitermelt ásvá-
nyi nyersanyag 

mennyisége, fajtája, 
a felhasználás, 

hasznosítás módjá-
nak meghatározása, 
az ásványvagyon-
védelmi szempont-
ok érvényesítése, 

valamint a bányajá-
radék-fizetési köte-
lezettség megállapí-

tása. 

A halastavakkal, 
horgásztavakkal, 
jóléti tavakkal, 

víztározókkal vagy 
holtágakkal kap-

csolatos tevékeny-
ség, ha a kialakítás 
ásványinyersanyag-

kitermeléssel jár, 
kivéve, ha a 

vízimunka, víz-
használat vagy 
vízilétesítmény 
vonatkozásában 

környezeti körzeti 
terv készült. 

Magyar Bányá-
szati és Földtani 

Szolgálat 
  

1
6. 

Vízjogi léte-
sítési, üzemel-
tetési, fennma-
radási és meg-

szüntetési 
engedélyezési 

eljárások. 

A kitermelt ásvá-
nyi nyersanyag 

mennyisége, fajtája, 
a felhasználás, 

hasznosítás módjá-
nak meghatározása, 
az ásványvagyon-
védelmi szempont-
ok érvényesítése, 

valamint a bányajá-
radék-fizetési köte-
lezettség megállapí-

tása. 

A vizek medré-
nek vízgazdálkodá-

si célt szolgáló 
alakítása, kotrása, 
mesterséges vízte-
rek vagy tározók 

létesítése esetében, 
kivéve, ha a 

vízimunka, víz-
használat vagy 
vízilétesítmény 
vonatkozásában 

környezeti körzeti 
terv készült. 

Magyar Bányá-
szati és Földtani 

Szolgálat 
   

 

2021-05-26 
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17. 
Vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatának engedélyezése, ha a vizsgálat ionizáló sugár-

zás alkalmazásával jár. 
A következők sugár-egészségügyi szempontú vizsgálata: 
a) a kutatás indokoltsága, tudományos megalapozottsága, 
b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelősége, a résztvevőket fenyegető 

kockázatok és a kutatás várható eredményének arányossága, 
c) az írásos tájékoztató megfelelősége, teljes körűsége, 
d) ha a kutatást állapotos, szabadságában korlátozott (Eütv. 161. §-a), korlátozottan cselekvőképes 

kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása 
tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú vagy cselekvőképtelen személyen is végzik, a bevoná-
suk indokoltsága és érdekeik védelmének megfelelősége, 

e) a várható kockázatot a várható terápiás előny meghaladja-e, 
f) a résztvevők, illetve a gondozók és segítők sugárterhelésének indokoltsága, 
g) az optimálás érdekében tett intézkedések megfelelősége, 
h) az egyénre szabott dózisszint, valamint a gondozók és segítők dózismegszorításának megfelelő-

sége. 
Vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló kérelem. 
Nemzeti Népegészségügyi Központ 
 
19. 
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető eseti kutatási engedélyezési eljárás 

a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján. 
a) a klinikai vizsgálat és a vizsgálati terv tudományos megalapozottsága, indokoltsága, 
b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelősége, a résztvevőket fenyegető 

kockázatok és a kutatás várható eredményének arányossága, 
c) a vizsgálatvezető és a vizsgálók szakmai alkalmassága, az egyéb személyi feltételek megfelelő-

sége, 
d) a vizsgáló részére készített tömör, objektív, nem promóciós jellegű ismertető szakmai-

tudományos tartalmának megfelelősége, 
e) a vizsgálóhelyre vonatkozóan a tárgyi feltételek megfelelősége, 
f) a beleegyező nyilatkozat és a tájékoztatási eljárás megfelelősége, teljes körűsége, 
g) a beleegyező nyilatkozat adására nem képes személyek bevonásával végzett kutatás indokoltsá-

ga és feltételeinek megléte, 
h) a következők megfelelősége: a vizsgálatvezető, a vizsgálók, illetve egyéb közreműködők, vala-

mint a vizsgálati alanyok juttatásai, költségtérítése és esetleges egyéb érdekeltsége, továbbá a meg-
bízó ajánlata a beválasztott alanyonkénti költségek fedezésére és ennek százalékos megoszlása a 
vizsgálatot befogadó egészségügyi szolgáltató, valamint a vizsgálók között, 

i) a vizsgáló és a vizsgálati alanyok közötti esetleges függőség megfelel-e a vizsgálat szakmai-etikai 
követelményeinek, 

j) a toborzás szükségességének indokolása, a vizsgálati alanyok toborzásának módszerei, a felhí-
vás tervezett szövegének megfelelősége és helye, 

k) az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltsága, 
l) a vizsgálati alanyok személyes adatai kezelésének módja, azok megismerésére jogosultak köre 

megfelel-e a vizsgálat szakmai-etikai követelményeinek. 
Kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető eseti kutatási engedélyezési kérelem. 
Egészségügyi Tudományos Tanács Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottsága 
- 
A Gytv. 3. § (4) bekezdése szerint 
a) a klinikai vizsgálat engedélyezési eljárásának ügyintézési határideje hetvenöt nap, ezen belül az 

etikai vélemény elkészítésének határideje hatvan nap, 
b) génterápiára és szomatikus sejtterápiára szolgáló, valamint genetikailag módosított szervezeteket 

tartalmazó vizsgálati készítmények esetén a klinikai vizsgálat engedélyezési eljárásának ügyintézési 
határideje kilencven nap, ezen belül az etikai vélemény elkészítésének határideje legfeljebb hetvenkét 
nap, 

c) xenogén sejtterápiára szolgáló vizsgálati készítmények esetén a klinikai vizsgálat engedélyezési 
eljárásának ügyintézési határideje tizenkét hónap, ezen belül az etikai vélemény elkészítésének határ-
ideje legfeljebb tizenegy hónap. 
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Többek között módosítja a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a fővárosi és megyei 
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről, amelyet fenn már 
kidolgoztam. 

Megjelent: MK 155/2020. (06.29.) Módositja: 302/2020. (VI. 29.) Korm. rend. Hatályos: 2020. 06. 30. 
 
Többek között módosítja a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

Megjelent: MK 155/2020. (06.29.) Módositja: 302/2020. (VI. 29.) Korm. rend. Hatályos: 2020. 06. 30. 
 

A KÖRNYEZETI KÖRZETI TERV JÓVÁHAGYÁSA 

5/D. § (1) Az öntözési igazgatási szerv az öntözéses gazdálkodásról szóló törvényben meghatáro-
zott esetekben az öntözni kívánt területre vonatkozó környezeti körzeti tervet nyújt be a környezetvé-
delmi hatóságnak jóváhagyás céljából. 

(2) A környezetvédelmi hatóság 
a) a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a 3–5. § szerinti előzetes vizsgálatot, 
b) a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a 6–16. § szerinti környezeti hatásvizsgálati 

eljárást 
folytat le. 
(3) A környezeti körzeti terv engedélyeztetésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell 
a) a 3. § (1) bekezdésben meghatározott esetekben a 4. számú és a 14. számú melléklet szerinti 

tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentációt vagy 
b) az 1. § (3) bekezdés d) vagy f) pontjában, illetve az 1. § (5) bekezdésében meghatározott eset-

ben a 6. számú és a 14. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentáci-
ót, továbbá 

c) a tervezett beavatkozással érintett terület elhelyezkedését, a vízkivétel helyét és a vízvezetés 
nyomvonalát tartalmazó átnézeti térképet 1:50 000 vagy 1:100 000 méretarányban, 

d) a terület adottságait jellemző topográfiai vagy a külön jogszabályban foglalt ortofoto alapú 
MePAR egyedi fizikai blokktérképet a talajmintavétel, illetve a talajszelvények helyének feltüntetésé-
vel, a vizsgált terület lehatárolásával 1:10 000 vagy annál nagyobb méretarányban, 

e) akkreditált laboratórium által kiállított talajvizsgálati jegyzőkönyvet, 
f) 1:10 000 méretarányú talajtérképet, 
g) szintvonalas térképvázlatot a humuszos termőréteg-vastagságok lehatárolásával, 
h) az öntözés lehetőségét, feltételeit tartalmazó kartogramot, 
i) szemeloszlási görbét (indokolt esetben), 
j) az öntözővíz minőségére vonatkozó, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőköny-

vet, 
k) csepegtető öntözés kivételével mellékelni kell még: 
ka) vízgazdálkodási kartogramot, 
kb) kritikus talajvíz kartogramot (indokolt esetben), 
kc) talajvíz kartogramot (indokolt esetben), 
l) pF görbét, vízháztartási mérleget számítással, 
m) havária tervet, 
n) a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői jogosultság iga-

zolását és 
o) a talajvédelmi szakértői jogosultság igazolását. 
(4) A környezeti körzeti terv készítése és jóváhagyása során figyelembe kell venni a vízgyűjtő-

gazdálkodási tervet is. 
(5) Ha az öntözési körzet területe változik, vagy az öntözési körzeten belül az öntözni kívánt terüle-

tek mennyisége nő – a 2. § (2) bekezdésében meghatározott esetek kivételével –, a környezeti körzeti 
tervet módosítani kell az újonnan öntözni kívánt területekre vonatkozóan. 

(6) Ha a talajszint végleges megváltoztatásával járó, beruházásnak nem minősülő, 1000 m2-nél na-
gyobb területnagyságú tevékenység, illetve 400 m2-t meghaladó területigényű beruházások megvaló-
sítása esetén a környezeti körzeti terv iránti kérelem nem tartalmazza a humuszgazdálkodási tervet, 
akkor a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott környezeti körzeti tervet a beruházás megvalósí-
tásának kezdetéig ki kell egészíteni a humuszgazdálkodási tervvel. 
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(7) Az öntözési igazgatási szerv a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott környezeti körzeti terv 
véglegessé válását követő 30 napon belül kezdeményezi a környezetvédelmi hatóságnál a környezeti 
körzeti terv jogosultjának a módosítását, amely alapján az öntözési igazgatási szerv helyett az öntö-
zési közösség válik a környezeti körzeti terv jogosultjává. 
 

Többek között módosítja az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet az egyes közérdeken alapuló 
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről. már volt előbb 

Megjelent: MK 155/2020. (06.29.) Módositja: 302/2020. (VI. 29.) Korm. rend. Hatályos: 2020. 06. 30. 
 

Többek között módosítja a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a fővárosi és megyei 
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről már volt előbb. 

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

313/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes 
egészségügyi és sport tárgyú kormányrendeletek deregulációs célú módosításáról 
 
Megjelent: MK 165/2020. (06.30.) Módositja: 302/2020. (VI. 29.) Korm. rend. Hatályos: 2021. 01. 01. 
 

Többek között módosítja a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és 
keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről 

10. § (1) A keresőképtelenség okát a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt orvos a biztosított 
dokumentációjában rögzíti, továbbá kiállítja az 5. számú melléklet szerinti „Orvosi Igazolás a 
keresőképtelen állományban tartásról” elnevezésű nyomtatványt. Ha a keresőképtelenségi állomány a 
2 hetet meghaladja, a nyomtatványt legalább 2 hetenként kell kiállítani és a biztosított részére átadni. 
Az 5. számú melléklet szerinti igazolást az orvos munkahelyi és személyi orvosi bélyegzője olvasható 
lenyomatával, valamint aláírásával ellátva és a rendelő címét feltüntetve kell a beteg részére átadni. 

(6) Az Ebtv. 45. § (3a) és (4) bekezdése szerinti esetben az egészségbiztosítási, illetve az 
orvosszakértői szerv a keresőképtelenség visszamenőleges elbírálásáról tájékoztatja a kereső-
képtelenség igazolására jogosult orvost, aki ez alapján kiállítja – az (1) bekezdésnek megfele-
lően – az 5. számú melléklet szerinti igazolást. 

 
(7) A keresőképtelenség visszamenőleges igazolására szolgáló kérelmet a 9. számú mellék-

let szerinti adattartalommal kell kitölteni. 

2. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez 

A heti jelentéshez és a keresőképtelenség 
igazolásához, valamint a Naplóban használandó 

kódok 

Kötelezettség mulasztása M 

Keresőképtelenség jellege Kód 
Üzemi baleset „1 

Foglalkozási megbetegedés „2 

Közúti baleset „3 

Egyéb baleset „4 

Beteg gyermek ápolása „5 

    

Közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás vagy hatósági elkülönítés „7 
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Egyéb keresőképtelenség „8 

Veszélyeztetett terhesség „9 
 

 

5. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez 

ORVOSI IGAZOLÁS KERESŐKÉPTELEN ÁLLOMÁNYRÓL 
Biztosított neve: ……………………………………………… Születési dátuma:    
TAJ száma:    Anyja neve: …….…………………………………………………… 
Lakcí-

me: ………………………………………………………………………………………………………..….
Munkaköre66:……………………………………………………………………………………………….…………….

Gyermekápolási keresőképtelenség:  
Gyermek neve: ………………………………………………… Születési dátuma:    
Gyermek TAJ száma:    Anyja neve: …..………………………………… 

Jelen orvosi igazolással igazolt keresőképtelenség időtartama: 
   -tól   -ig 
Baleseti keresőképtelenség esetén a baleset napja:    
Keresőképtelenség kódja:  
Gyógyhelyre utalva:  Kórházba utalva:  
Folyamatos keresőképtelenség:  
Fekvőbeteg:  Járóbeteg:  Kijárási idő67:  -  
Visszarendelés időpontja:    
Keresőképes:    -tól 
Felülvizsgálati lezárás68:  

Orvosi naplószám:  Szolgálat kódja:  
Keresőképtelenséget igazoló orvos aláírása: …………………..………………….............    P.H. 

 

9. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez 

A keresőképtelenség visszamenőleges igazolására szolgáló kérelem adattartalma 

I. A beteg/biztosított személyi adatai 
(név, születési név, anyja neve, születési ideje, születési helye, TAJ, lakóhely, munkakör) 
II. Orvosi dokumentáció a jelenlegi betegségről 
1. Az alapbetegség megnevezése, BNO kódja, keresőképtelenséggel összefüggő betegségek 

megnevezése, visszamenőleges igazolás indoka 
2. A beteg háziorvosi kezelésére vonatkozó adatok (diagnózis, időtartam, BNO kód) 
3. A beteg kórházi kezelésére vonatkozó adatok (diagnózis, időtartam, BNO kód) 
III. Igazolandó keresőképtelenség időtartama 
IV. Igazolás kiállítását kérelmező orvos neve, munkahelyének neve, címe és telefonszáma 
V. A kezelőorvos aláírása, bélyegzőjének lenyomata, száma 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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18/2020. (VI. 30.) BM rendelet egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a 
szakgimnáziumok átalakításával kapcsolatos módosításáról 
 
Megjelent: MK 165/2020. (06.30.) Hatályos: 2020. 07. 01. 
 
Többek között módosítja az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendeletet egyes rendvédelmi 
szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai 
és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség 
megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról  
 
Megjelent: MK 165/2020. (06.30.) Módositja: 18/2020. (VI. 30.) BM rendelet. Hatályos: 2020. 07. 01. 

 
ab) – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti igazgatási szak biztonsági, migrációs, valamint 
vám- és jövedéki igazgatási szakirányára felvételre jelentkezőket, vagy ilyen szakirányon 
tanulmányokat folytató hallgatókat kivéve – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nappali munkarendben 
folytatott rendészeti képzésére és a rendvédelmi technikumba (a továbbiakban együtt: rendészeti 
oktatási intézmény) felvételre jelentkezőkre, valamint a rendészeti oktatási intézmény nappali 
tagozatos hallgatóira és tanulóira; 
 
3. A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központnál rendszeresített szolgálati beosztások 
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 
7. melléklet az 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelethez 
Az alkalmassági kategóriák meghatározása 
 
Többek között módosítja a 70/2011. (XII. 30.) BM rendeletet a belügyminiszter irányítása alá 
tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi 
tevékenysége ellátásának szabályairól 
 
Megjelent: MK 165/2020. (06.30.) Módositja: 18/2020. (VI. 30.) BM rendelet. Hatályos: 2020. 07. 01. 
 
1. § E rendelet hatálya 
d) a rendkívüli munkavégzési körülmények esetén a feladat végrehajtásába bevont külső 
személyekre, a polgári védelmi kötelezettség alapján szolgálatot teljesítő személyekre, valamint a 
rendvédelmi technikumok tanulóira és hivatásos állomány tagjaira és a munkavállalókra (a 
továbbiakban együtt: személyi állomány) 
terjed ki. 
 
17. § (1) Az érintett szervek tevékenységük alapján a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet (a továbbiakban: MüM 
rendelet) 2. számú melléklet 1. pontjában foglaltakra figyelemmel a következő munka-védelmi 
szempontú veszélyességi osztályba tartoznak: 
a) I. veszélyességi osztály: hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervei, önkormányzati 
tűzoltóság, főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok, 
b) II. veszélyességi osztály: hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi és területi szervei, a 
hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének területi jogállású szervei, rendőrség, a belügy-
miniszter által irányított polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, büntetés-végrehajtás szervei és a 
rendvédelmi technikumok. 
1. melléklet a 70/2011. (XII. 30.) BM rendelethez 
A munkavédelmi szakképesítésű személyek és a munkavédelmi felügyeletet ellátó 
személyek létszáma, a szakképesítési követelmények és a munkavégzés napi időtartama 
 
2.    A munkavédelmi tevékenység személyi feltételei 
15. Rendvédelmi technikumok munkavédelmi felügyelő középfokú 1/rész* 
 
Többek között módosítja az 1/2014. (I. 10.) BM rendeletet a belügyminiszter irányítása alá tartozó 
rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, 
valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről 
 
Megjelent: MK 165/2020. (06.30.) Módositja: 18/2020. (VI. 30.) BM rendelet. Hatályos: 2020. 07. 01. 
 
(4) A rendvédelmi technikumba vagy rendvédelmi szervhez történő jelentkezés esetén oltási könyv 
bemutatása szükséges. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Megszűnik: 

Ebben a hónapban (2020. június) a Zsebtörvénytár-hoz tartozó jogszabály nem került visszavonásra. 

 
Emlékeztető 

2005. évi CLXXXIV. törvény  a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb 
közlekedési események szakmai vizsgálatáról 

Módosítja: 2019. évi CXV. tv. Hatályos: 2020. 06. 16. 

 2020-06-16 
l) váratlan vasúti esemény: a súlyos vasúti baleseten és a vasúti baleseten kívül minden olyan 

esemény, amely a vasúti tevékenységek biztonságát károsan érinti; 

(7) A közlekedésbiztonsági szerv független minden olyan személytől és szervezettől, akinek vagy 

amelynek érdekei a kivizsgáló szervezet feladataival ütköznek, így különösen: 
i) a többi vasúti szabályozó szervezettől, 
j) az Európai Unió Vasúti Ügynökségétől. 

5. § (1) E törvény eltérő rendelkezésének hiányában a közigazgatási hatósági ügynek nem 
minősülő szakmai vizsgálatra az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényt 
megfelelően kell alkalmazni. 

(4) A közlekedésbiztonsági szerv évente beszámol a Kormánynak az előző évben vizsgált balesetek 
okainak feltárása során szerzett tapasztalatokról, a közlekedés biztonságát érintő folyamatokról, és a 
közlekedésbiztonság állapotáról, és ezt követően – legkésőbb szeptember 30-áig – a honlapján 
közzéteszi az előző évben végzett vizsgálatokról, a kiadott biztonsági ajánlásokról és a korábban 
kiadott biztonsági ajánlásokkal összhangban végrehajtott intézkedésekről készített beszámolóját, és 
azt az Európai Bizottság, valamint az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (a továbbiakban: az 
Ügynökség) részére megküldi. 

7) A közlekedésbiztonsági szerv független minden olyan személytől és szervezettől, akinek vagy 
amelynek érdekei a kivizsgáló szervezet feladataival ütköznek, így különösen: 

i) a többi vasúti szabályozó szervezettől, 
j) az Európai Unió Vasúti Ügynökségétől. 

5. § (1) E törvény eltérő rendelkezésének hiányában a közigazgatási hatósági ügynek nem minősülő 
szakmai vizsgálatra az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényt megfelelően kell 
alkalmazni. 

7. § (1) A közlekedésbiztonsági szerv: 
fd) a közlekedési hatóságnak, és az eljárásban érintett más hatóságnak, 
fe) súlyos vasúti baleset, vasúti baleset és váratlan vasúti esemény esetén – amennyiben az ajánlás 

jellege miatt ez szükséges – az Ügynökségének; 
n) a közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események bejelentése, vagy a szakmai vizsgálat 

során tudomására jutott információk alapján tematikus vizsgálatot végezhet és a vizsgálat alapján 
biztonsági ajánlást adhat ki; 

o) az Európai Unió más tagállamainak vasúti kivizsgáló szervezeteivel együttműködve részt vesz 
egy vasúti szakértői értékelő program kialakításában, és bekapcsolódik abba saját hatékonyságának 
és függetlenségének nyomon követése érdekében. 

n) a közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események bejelentése, vagy a szakmai vizsgálat 
során tudomására jutott információk alapján tematikus vizsgálatot végezhet és a vizsgálat alapján 
biztonsági ajánlást adhat ki; 
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o) az Európai Unió más tagállamainak vasúti kivizsgáló szervezeteivel együttműködve részt vesz 
egy vasúti szakértői értékelő program kialakításában, és bekapcsolódik abba saját hatékonyságának 
és függetlenségének nyomon követése érdekében. 

A szakmai vizsgálatra vonatkozó általános szabályok 

9. § (1) A közlekedésbiztonsági szerv a vasúti és víziközlekedési balesetek és események 
tényállásának megállapítása keretében – szükség esetén a közigazgatási hatósággal egyeztetett 
módon, a büntetőeljárást nem akadályozva, az esemény vizsgálatára jogosult más hatóságokkal 
egyidejűleg is – jogosult különösen arra, hogy 

a) az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szemlére vonatkozó szabályai szerint 
haladéktalanul és akadálytalanul, előzetes értesítés nélkül hozzáférhessen a közlekedési baleset és 
az egyéb közlekedési esemény helyszínéhez, az eseménnyel érintett járműhöz, az eseménnyel 
érintett jármű rakományához vagy roncsához, az eseménnyel érintett infrastruktúrához, a 
forgalomirányító és jelzőberendezésekhez; 

10/C. § (1) Súlyos vasúti baleset esetén – valamint, ha a közlekedésbiztonsági szerv úgy dönt, hogy 
vasúti balesettel vagy váratlan vasúti eseménnyel kapcsolatban szakmai vizsgálatot indít – a 
közlekedésbiztonsági szerv vezetője a szakmai vizsgálat megindításáról szóló döntés meghozatalát 
követő egy héten belül tájékoztatja az Európai Unió Vasúti Ügynökségét. A tájékoztatás tartalmazza a 
baleset dátumát, idejét és helyét, valamint annak jellegét és következményeit a halálos áldozatok, 
személyi sérülések és anyagi károk tekintetében. 

 
14. § A vasúti és víziközlekedési balesetekben vagy esemény során elhalálozott személyek 

hozzátartozóit, valamint sérültjeit a vizsgálatról és annak folyamatáról kérésükre tájékoztatni kell, és 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a vizsgálattal kapcsolatos álláspontjukat kifejthessék és a 
zárójelentés tervezetében szereplő adatokhoz megjegyzést fűzzenek. 

14/A. § Vasúti baleset vagy esemény bekövetkezése esetén a biztonsági ajánlások címzettjeit, a 
vasúti közlekedési hatóságot, az Európai Unió Vasúti Ügynökségét, a balesetben vagy eseményben 
érintett mentőszolgálatokat, a megsérült vagyontárgyak tulajdonosait, a gyártókat, az érintett 
szolgáltatások igénybevevőinek képviselőit és a munkavállalók képviselőit igény esetén tájékoztatni 
kell a vizsgálat folyamatáról, és lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tájékoztatás kézhezvételétől 
számított 30 napon belül írásban ismertessék álláspontjukat és véleményüket a vizsgálattal 
kapcsolatban, valamint megjegyzést tegyenek a zárójelentés-tervezetben szereplő információkra. 

 
(2a) A (2) bekezdésben foglaltakon kívül meghatalmazott képviselőt delegálhat továbbá 
a) az állami légiközlekedési infrastruktúrát érintő légiközlekedési baleset, súlyos repülőesemény, 

repülőesemény szakmai vizsgálatában – a közlekedésbiztonsági szerv vizsgálóbizottsága mellé – az 
állami közlekedésbiztonsági szerv, 

b) légiközlekedési infrastruktúrát érintő légiközlekedési baleset, súlyos repülőesemény, 
repülőesemény szakmai vizsgálatában – az állami közlekedésbiztonsági szerv vizsgálóbizottsága 
mellé – a közlekedésbiztonsági szerv, 

c) annak az EU tagállamnak a kivizsgáló szerve, amely a súlyos vasúti balesetben, a vasúti 
balesetben és a váratlan vasúti eseményben érintett vállalkozó vasúti társaság letelepedési helyének 
minősül és működését ott engedélyezték, 

d) annak az EU tagállamnak a kivizsgáló szerve, amelyben a súlyos vasúti balesetben, a vasúti 
balesetben és a váratlan vasúti eseményben érintett vasúti járművet nyilvántartásba vették, vagy 

e) annak az EU tagállamnak a kivizsgáló szerve, amelynek a területén a súlyos vasúti balesetben, a 
vasúti balesetben és a váratlan vasúti eseményben érintett vasúti jármű karbantartására sor került. 

(6) A vasúti és víziközlekedési balesetek és események kapcsán készült zárójelentést a 
közlekedésbiztonsági szerv köteles megküldeni a közlekedési balesetben vagy egyéb közlekedési 
eseményben érintetteknek, a biztonsági ajánlás címzettjeinek, valamint minden olyan szervezetnek, 
amely abból, biztonsági szempontból hasznos következtetéseket vonhat le. A zárójelentést meg kell 
küldeni az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott nemzetközi 
szervezeteknek, az Európai Bizottságnak és az Európai Unió Vasúti Ügynökségének. 

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

19. § (1) Amennyiben nem lehet megállapítani, hogy a súlyos vasúti baleset, vasúti baleset vagy 
váratlan vasúti esemény az Európai Unió melyik tagállamában történt, vagy az események a két 
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tagállam határán lévő berendezésnél vagy annak közelében történtek, az érintett tagállamok kijelölt 
vizsgálóbizottságai megállapodnak, hogy melyikük végzi el a szakmai vizsgálatot, vagy azt közösen 
végzik el. Ha vizsgálóbizottságok megállapodása alapján az egyik tagállam vizsgálóbizottsága végzi a 
szakmai vizsgálatot, a másik tagállam vizsgálóbizottsága a vizsgálatban részt vehet és hozzáférhet 
annak eredményéhez. 

(1a) Amennyiben a víziközlekedési baleset vagy víziközlekedési esemény az Európai Gazdasági 
Térség két vagy több államát érinti, az érintett tagállamok kijelölt vizsgálóbizottságai megállapodnak, 
hogy melyikük végzi el a szakmai vizsgálatot, vagy azt közösen végzik el, és haladéktalanul 
megállapodnak abban, hogy melyikük legyen a vizsgálatot vezető tagállam. 

(1b) Ugyanazon tengeri víziközlekedési baleset vagy tengeri víziközlekedési esemény párhuzamos 
vizsgálatára csak kivételesesetekben kerülhet sor. Tengeri víziközlekedési baleset vagy tengeri 
víziközlekedési esemény párhuzamos vizsgálata esetén a közlekedésbiztonsági szerv a miniszter 
útján értesíti az Európai Bizottságot a párhuzamos vizsgálat indokairól. Párhuzamos vizsgálat során 
az abban részt vevő más tagállam vizsgálóbizottságával együtt kell működni, és a vizsgálat során 
gondoskodni kell a kölcsönös tájékoztatásról. 

(2) A vizsgálóbizottság kezdeményezésére a közlekedésbiztonsági szerv vezetője felkérheti más 
államok vizsgáló testületeit vagy nemzetközi szervezetet, így különösen az Európai Unió Vasúti 
Ügynökségét, 
 

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

Visszavont magyar szabványok 
 
MSZ EN 15014:2008  Visszavont! 
Műanyag csővezetékrendszerek. Földbe temetett és föld feletti rendszerek nyomás alatti 
vízhez és más folyadékokhoz. A csövek, csőidomok és kötéseik teljesítményjellemzői 
 
MSZ EN ISO 6807:2004  Visszavont! 
Gumitömlők és tömlőszerelvények rotari fúráshoz és vibrációs alkalmazásokhoz. Műszaki 
követelmény (ISO 6807:2003) 
 
MSZ EN 3660-038:2013  Visszavont! 
Repülés és űrhajózás. Villamos és optikai csatlakozók kör alakú és négyszögletes 
kábelkimeneti szerelvényei. 038. rész: Z típusú, kézi szerelőszerszám az EN 3660-033 szerinti, 
a kábelkimenetet kiegészítő, korrózióálló acél árnyékolóvégződés sávjának szereléséhez. 
Termékszabvány 
 
MSZ ENV 12923-2:2001 Visszavont! 
Nagy teljesítményű műszaki kerámiák. Monolit kerámiák. 2. rész: Oxidáció vizsgálata 
 
 
Magyarul megjelent szabványok 
 
MSZ K 0312:2020 
Testvédő pajzsok ütésállósági vizsgálata 
 
Vizsgálat 
MSZ EN 60068-2-67:2020 EV 
Környezetállósági vizsgálatok. 2-67. rész: Vizsgálatok. Cy vizsgálat: Gyorsított, tartós 
nedvesmeleg-vizsgálat, elsősorban alkatrészek számára (IEC 60068-2-67:1995 + AMD1:2019) 
EGYESÍTETT VÁLTOZAT 
 
Mezőgazdaság 
 
MSZ ISO 20714:2020 
E-töltőfolyadék. Nikotin, propilénglikol és glicerin meghatározása elektronikus nikotinbeviteli 
eszközökben használt folyadékokban. Gázkromatográfiás módszer 
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Vegyipar 
 
MSZ EN 16475-2:2017 
Égéstermék-elvezető berendezések. Tartozékok. 2. rész: Égéstermék-ventilátorok. 
Követelmények és vizsgálati módszerek 
 
Építőipar 
 
MSZ EN 115-1:2018 
Mozgólépcsők és -járdák biztonsága. 1. rész: Szerkezet és beépítés 
 
 
MSZ HD 60364-4-46:2017 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-46. rész: Biztonság. Leválasztás és kapcsolás 

 
Ebben a hónapban megjelent új szabványok. 

 
MSZ EN ISO 16972:2020 Angol nyelvű! 
Légzésvédők. Szakszótár és grafikus szimbólumok (ISO 16972:2020) 
 
MSZ EN ISO 8044:2020 Angol nyelvű! 
Fémek és ötvözetek korróziója. Szakszótár (ISO 8044:2020) 

MSZ EN ISO 19403-1:2020 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. Nedvesítőképesség. 1. rész: Terminológia és általános alapelvek (ISO 19403-
1:2017) 

MSZ EN ISO 14006:2020 Angol nyelvű! 
Környezetközpontú irányítási rendszerek. A környezetbarát tervezés integrálásának irányelvei 
(ISO 14006:2020) 
2012 helyett 

MSZ EN ISO/IEC 27019:2020 Angol nyelvű! 
Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonsági kontrollok az energiaszolgáltató ipar számá-
ra (ISO/IEC 27019:2017, 2019. augusztusi helyesbített változat) 

MSZ EN IEC 60601-2-75:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-75. rész: Fotodinamikus terápiás és fotodinamikus diagnoszti-
kai készülékek alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei 
(IEC 60601-2-75:2017) 

MSZ EN ISO 14971:2020 Angol nyelvű! 
Orvostechnikai eszközök. A kockázatmenedzsment alkalmazása orvostechnikai eszközökre (ISO 
14971:2019) 

MSZ EN IEC 60601-2-46:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-46. rész: Műtőasztalok alapvető biztonságra és lényeges mű-
ködésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-46:2016) 

MSZ EN 60601-2-40:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-40. rész: Elektromiográfok és kiváltottválasz-készülékek alap-
vető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-
40:2016) 
2012 módosítása 
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MSZ EN ISO 17510:2020 Angol nyelvű! 
Orvostechnikai eszközök. Az alvási apnoe légzésterápiája. Álarcok és tartozékok (ISO 
17510:2015) 
2009 helyett 

MSZ EN ISO 18562-1:2020 Angol nyelvű! 
Egészségügyi használatú lélegeztető gázvezetékek biokompatibilitásának értékelése. 1. rész: Ér-
tékelés és vizsgálat a kockázatmenedzsment-folyamatban (ISO 18562-1:2017) 

MSZ EN 60601-2-63:2015/A1:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-63. rész: Extraorális fogászati röntgenberendezések alapvető biztonság-
ra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-63:2012/A1:2017) 
2015 módosítása 

MSZ EN IEC 61223-3-5:2020 Angol nyelvű! 
Készülékek állapotfelmérése és időszakos felülvizsgálata gyógyászati képalkotó diagnosztikai osz-
tályokon. 3-5. rész: Átvételi és állandósági vizsgálatok. Komputertomográfiás röntgenberendezé-
sek képalkotási jellemzői (IEC 61223-3-5:2019) 
2007 és 2005 helyett, de 2022. 10. 21.-ig érvényes 

MSZ EN IEC 80601-2-49:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-49. rész: Többfunkciós páciensmegfigyelő berendezések alap-
vető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 80601-2-
49:2018) 
2016 helyett, de 2022. 08. 07.-ig érvényes 

MSZ EN IEC 80601-2-59:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-59. rész: Emberek lázszűrésére használt hőfényképező beren-
dezések alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 
80601-2-59:2017) 
2010 helyett, de 2022. 10. 11.-ig érvényes 

MSZ EN ISO 7787-2:2020 Angol nyelvű! 
Fogászat. Laboratóriumi marók. 2. rész: Keményfémből készült laboratóriumi marók (ISO 7787-
2:2020) 
2001 helyett 

 

MSZ EN ISO 11607-1:2020 Angol nyelvű! 
Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 1. rész: Az anyagok, a sterilgát-
rendszerek és a csomagolórendszerek követelményei (ISO 11607-1:2019) 
2018 helyett 

MSZ EN ISO 11607-2:2020 Angol nyelvű! 
Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 2. rész: A formázási, lezárási és 
összeállítási folyamatok validálási követelményei (ISO 11607-2:2019) 
2018 helyett 

MSZ EN ISO 22367:2020 Angol nyelvű! 
Orvosi laboratóriumok. Kockázatmenedzsment alkalmazása az orvosi laboratóriumokban (ISO 
22367:2020) 

MSZ EN IEC 60601-2-46:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-46. rész: Műtőasztalok alapvető biztonságra és lényeges mű-
ködésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-46:2016) 
2012 helyett, de 2022. 11. 15.-ig érvényes 
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MSZ EN 60335-2-4:2010/A2:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-4. rész: Centrifugák kiegészítő 
követelményei (IEC 60335-2-4:2008/A2:2017) 
2010 módosítása 

MSZ EN 60335-2-70:2002/A2:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-70. rész: Fejőgépek kiegészítő 
követelményei (IEC 60335-2-70:2002/A2:2013) 
2010 módosítása 

MSZ EN 60335-2-52:2003/A12:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-52. rész: Szájápoló készülékek 
kiegészítő követelményei 
2003 módosítása 

MSZ EN 17092-1:2020 Angol nyelvű! 
Védő ruhadarabok motorkerékpárosoknak. 1. rész: Vizsgálati módszerek 
13095/1 és 13095/2 és 13095/3 és 13095/4 2013 kiadású helyett, de ezek még 2023. 02. 28-ig 
érvényesek. 

MSZ EN ISO 18526-1:2020 Angol nyelvű! 
Szem- és arcvédelem. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Geometriai optikai tulajdonságok (ISO 
18526-1:2020) 

MSZ EN ISO 18526-2:2020 Angol nyelvű! 
Szem- és arcvédelem. Vizsgálati módszerek. 2. rész: Fizikai optikai tulajdonságok (ISO 18526-
2:2020) 

MSZ EN ISO 18526-3:2020 Angol nyelvű! 
Szem- és arcvédelem. Vizsgálati módszerek. 3. rész: Fizikai és mechanikai tulajdonságok (ISO 
18526-3:2020) 

        MSZ EN ISO 18526-4:2020 Angol nyelvű! 
        Szem- és arcvédelem. Vizsgálati módszerek. 4. rész: Fejformák (ISO 18526-4:2020)  

MSZ EN ISO 21420:2020 Angol nyelvű! 
Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 21420:2020) 
2010 helyett 

MSZ EN 50465:2015/A1:2020 Angol nyelvű! 
Gázkészülékek. Legfeljebb 70 kW névleges hőterhelésű kombinált hő- és villamosenergia-
készülékek 
2015 módosítása 

MSZ EN IEC 63044-5-3:2020 Angol nyelvű! 
Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES), valamint épületautomatikai és -szabályozási 
rendszerei (BACS). 5-3. rész: Ipari környezetben használt HBES/BACS EMC-követelményei (IEC 
63044-5-3:2017) 
2010 helyett, de 2026. 11. 01.-ig érvényes 

MSZ EN IEC 62275:2020 Angol nyelvű! 
Kábelszerelvény-rendszerek. Kábelkötegelő bilincsek villamos berendezésekhez (IEC 62275:2018) 
2015 helyett, de 2022. 11. 29.-ig érvényes 

MSZ EN 60644:2009/A1:2020 Angol nyelvű! 
Nagyfeszültségű biztosítóbetétek műszaki adatai motoráramköri alkalmazásokra (IEC 
60644:2009/A1:2019) 
2010 módosítása 
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MSZ EN 50342-2:2020 Angol nyelvű! 
Indító ólomakkumulátorok. 2. rész: Az akkumulátorok méretei és a kivezetések jelölése 
2008 és 2015 helyett, de 2022. 08. 19.-ig érvényes 
 
MSZ EN 62823:2015/A1:2020 Angol nyelvű! 
Tirisztorszelepek tirisztorral vezérelt soros kondenzátortelepekhez (TCSC). Villamos vizsgálat (IEC 
62823:2015/A1:2019) 
2016 módosítása 

MSZ EN ISO/IEC 80079-34:2020 Angol nyelvű! 
Robbanóképes közegek. 34. rész: Minőségügyi rendszerek alkalmazása robbanásbiztos termék 
gyártásához (ISO/IEC 80079-34:2018) 
2012 helyett, de 2023. 03. 31.-ig érvényes 

MSZ EN IEC 63171-6:2020 Angol nyelvű! 
Csatlakozók villamos és elektronikus berendezésekhez. 6. rész: 2 sarkú és 4 sarkú 
(adat/erősáramú), árnyékolt, függő- és helyhez kötött, legfeljebb 600 MHz frekvenciájú energia- 
és adatátviteli képességű csatlakozók termékelőírása (IEC 63171-6:2020) 

MSZ EN IEC 63005-2:2020 Angol nyelvű! 
Eseményvideó-adatrögzítő közúti járművek baleseteihez. 2. rész: Vizsgálati módszerek az alapve-
tő funkciók teljesítőképességének értékelésére (IEC 63005-2:2019) 

MSZ EN 13206:2017+A1:2020 Angol nyelvű! 
Műanyagok. Hőre lágyuló műanyag takarófóliák mezőgazdasági és kertészeti használatra  
2017 helyett 

       MSZ EN ISO 11844-3:2020 Angol nyelvű! 
       Fémek és ötvözetek korróziója. Kis korróziós hatású beltéri légterek osztályozása. 3. rész: A beltéri  
       korrózióra ható környezeti paraméterek mérése (ISO 11844-3:2020)  

2008 helyett 

MSZ EN ISO 75-1:2020 Angol nyelvű! 
Műanyagok. A behajlási hőmérséklet meghatározása terheléskor. 1. rész: Általános vizsgálati 
módszer (ISO 75-1:2020) 
2013 helyett 
 
MSZ EN 16475-1:2020 Angol nyelvű! 
Égéstermék-elvezető berendezések. Tartozékok. 1. rész: Hangtompítók. Követelmények és vizs-
gálati módszerek 

MSZ EN 16475-6:2020 Angol nyelvű! 
Égéstermék-elvezető berendezések. Tartozékok. 6. rész: Tisztító- és ellenőrzőnyílások. Követel-
mények és vizsgálati módszerek 

MSZ EN 13230-4:2016+A1:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Beton sín- és váltóaljzat. 4. rész: Feszített aljzat váltókhoz és 
kereszteződésekhez 
2012 helyett, de 2022. 02. 28.-ig érvényes 

MSZ EN 16867:2020 Angol nyelvű! 
Zárak és épületvasalatok. Mechatronikus bútorzárak. Követelmények és vizsgálati módszerek  

 

MSZ K 0312:2020 
Testvédő pajzsok ütésállósági vizsgálata 
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MSZ EN IEC 60335-2-111:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-111. rész: Villamos, nem hajlé-
kony fűtött résszel ellátott ondolmatracok kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-111:2015) 

MSZ EN IEC 63136:2020 Angol nyelvű! 
Kereskedelmi felhasználású villamos mosogatógépek. A működési jellemzők mérési módszerei 
(IEC 63136:2019) 

MSZ EN IEC 60311:2020 Angol nyelvű! 
Villamos vasalók háztartási vagy hasonló használatra. A működési jellemzők mérési módszerei 
(IEC 60311:2016) 
2004. és 2006, valamint 2010 helyett, de 2022. 10. 11.-ig érvényes 

 


