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Jogszabály- és szabványváltozások: 2020. május 

 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások 
 
A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki: 
 
237/2020. (V. 26.) Korm. rendelet az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes 
kormányrendeletek deregulációs célú módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 
 
Megjelent: MK 122/2020. (05.26.) Korm r. Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
Többek között módositja a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendeletet a keresőképtelenség és 
keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről 
 
Megjelent: MK 122/2020. (05 26) Módosítja: 237/2020. (V. 26.) Korm. r. Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
2021-01-01 
 
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 
keresőképtelenség igazolására jogosult orvost, aki ez alapján kiállítja – az (1) bekezdésnek 
megfelelően – az 5. számú melléklet szerinti igazolást. 
5. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez 
 

Új jogszabályok: 
 
177/2020. (V. 4.) Korm. rendelet EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező egyéni 
légzésvédő eszközök és a használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközök 
vizsgálatáról, felhasználásáról, az egyes munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok 
elhalasztásáról, a munkavégzéshez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényességének 
meghosszabbításáról, valamint az egyes időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról 
 
Megjelent: MK 98/2020. (05.04.) Korm r. Hatályos: 2020. 05. 19. 
 
A kérelmet állami költségvetési szerv, egészségügyi szolgáltató, a gyártó, a gyártó meghatalmazott 
képviselője, az importőr, a forgalmazó (a továbbiakban együtt: kérelmező) nyújthatja be, az (1) 
bekezdésben felsorolt egyéni védőeszközök egészségügyi szolgáltató vagy a koronavírus elleni 
védekezésben közvetlenül részt vevő szerv (a továbbiakban: együtt: felhasználó) általi felhasználás 
céljából. 
(3) A kérelemhez a műszaki dokumentációt és az egyéni légzésvédő eszköz esetén a 
megfelelőségértékelési eljárás megindításáról szóló igazolást a kérelmezőnek csatolnia kell. 
(4) A BME vizsgálólaboratórium működésének az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005, illetve az MSZ EN 
ISO/IEC 17025:2018 szabvány előírásainak kell megfelelnie. 
A darabvizsgálat díjköteles. A darabvizsgálat díjának összegében a vizsgálati módszer és a vizsgált 
darabszám függvényében a felek állapodnak meg, azzal, hogy a díj maximális összege kérelmenként 
legfeljebb 500 000 forint lehet. 
2. A munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok elhalasztása és a munkavégzéshez 
szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényességének meghosszabbítása 
2) A veszélyhelyzet idején lejáró, a munkavégzés során egyes tevékenységek végzéséhez szükséges 
kezelői jogosítványok orvosi érvényessége a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig 
meghosszabbodik. 
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3. Egyes műszaki berendezések, készülékek, szerkezetek időszakos felülvizsgálati, 
karbantartási kötelezettségével összefüggő előírások veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról 
5.§ (1) A veszélyhelyzet ideje alatt – amennyiben azok végrehajtása a fennálló veszélyhelyzettel 
összefüggésben kialakult körülmények következtében aránytalan nehézségbe ütközik – az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 18. mellékletében foglalt 1. táblázatban 
meghatározott műszaki megoldások időszakos felülvizsgálatát, karbantartását nem kell végrehajtani. 
6.(2) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén az üzemeltetői ellenőrzéseket – amenynyiben jogszabály 
annak végrehajtására hosszabb időt határoz meg – legalább havonta egy alkalommal végre kell 
hajtani. 
7.(3) Az (1) bekezdés nem vonatkozik az érintett műszaki berendezés, készülék, szerkezet 
meghibásodásának elhárításával, javításával, folyamatos készenlétben tartásával kapcsolatos, 
jogszabályban meghatározott kötelezettségre. 
8.(4) Az (1) bekezdés alapján elmaradt időszakos felülvizsgálat, karbantartás végrehajtására az arra 
kötelezettnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül – igazolt módon dokumentálva – 
intézkednie kell. 
8.§ A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
190/2020. (V. 7.) Korm. rendelet egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról 
 
Megjelent: MK 103/2020. (05.07.) Korm r. Hatályos: 2020. 05. 15. 

Többek között módosította a 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendeletet a nyomástartó berendezések, 
rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről, amit fontossága miatt 
régi újként felvettem. 
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és 
kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és 
műszaki biztonsági hatóság hatósági felügyelete alá tartozó, 
a) az 1. melléklet 7. pont a)–e) alpontjában meghatározott veszélyességi határértéket megha-ladó 
nyomástartó berendezés, 
b) töltő berendezés, 
c) kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezés 
létesítését tervező, létesítését, üzembe helyezését, üzembe vételét, üzemeltetését, átalakítá-sát, 
javítását, időszakos ellenőrző vizsgálatát és megszüntetését végző természetes személyre, 
gazdálkodó szervezetre. 
3. A nyomástartó berendezés, töltő berendezés létesítésének, üzembevételének, üzemeltetésének, 
használaton kívül helyezésének, végleges üzemen kívül helyezésének, javításának, javítás utáni 
ismételt üzembevételének, átalakításának, időszakos ellenőrző vizsgálatának és megszüntetésének 
általános szabályai 
4. § A Hatóság a nyomástartó berendezések és nyomástartó létesítmények létesítési, üzemeltetési, 
átalakítási és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában a 2. melléklet szerinti szakkérdést 
is vizsgálja. 
4. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés, nyomástartó létesítmény létesítési engedélyezési 
eljárása 
5. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés üzembevételével kapcsolatos engedélyezési eljárás 
(2) Az üzembevételi engedély iránti kérelem tartalmazza: 
a) – ha a kérelem benyújtását megelőzően még nem bocsátották a Hatóság rendelkezésére – a 
nyomástartó berendezésnek a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről 
és megfelelőség tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben előírt EU-megfelelőségi nyilatkozatot; 
6. A nyomástartó berendezés, töltő berendezés használaton kívül helyezésének bejelentése 
 
7. A nyomástartó berendezés, töltő berendezés üzemeltetés megszüntetésének bejelentése 
8. A nyomástartó berendezés, töltő berendezés javításának bejelentése 
 
9. A nyomástartó berendezés, töltő berendezés javítását követő ismételt üzembevételi 
engedélyezési eljárás 
 
10. (4) A berendezés vagy annak különálló főalkatrészének javítással elért állapota igazolható a 
nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról 
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szóló miniszteri rendelet szerint kijelöléssel rendelkező szervezet által kiállított vizsgálati 
jegyzőkönyvvel. A javítást ebben az esetben is be kell jelenteni a Hatóságnak, és kérelmezni kell a 
javítást követő üzembevételi engedélyt. 
11. (5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a javítást követő üzembevételi engedélyezési 
kérelem tartalmazza a berendezés vagy annak különálló főalkatrészének vizsgálati jegyzőkönyve egy 
másolati példányát. 
12. (6) Ha a (4) bekezdés szerinti vizsgálati jegyzőkönyv a berendezés részegységére vonatkozik, 
akkor a nyomástartó berendezés, töltő berendezés időszakos ellenőrző vizsgálatainak határideje nem 
változik. Az üzemeltető a megfelelőségtanúsítással kapcsolatban keletkezett dokumentációt a 
nyomástartó berendezés, töltő berendezés teljes élettartama alatt megőrzi. 
 
10. A nyomástartó berendezés, töltő berendezés átalakításának bejelentése 
(3) A bejelentéshez mellékelni kell a tervezési dokumentációt, amely tartalmazza 
 
(8) A (7) bekezdés szerinti esetben az átalakítási bejelentés tartalmazza az EU-megfelelőségi 
nyilatkozat egy másolati példányát. 
11. A tervezői nyilatkozat adattartalma 
 
13. A nyomástartó berendezés, töltő berendezés, autógáz tartály időszakos és soron kívüli 
ellenőrző vizsgálata 
14. (3) Az üzemeltetési ellenőrző vizsgálatot az üzembevételi engedély véglegessé válását, 
továbbá az időszakos szerkezeti ellenőrző vizsgálatokat követő három éven belül, a szerkezeti 
ellenőrző vizsgálatot 5 évenként, a szilárdsági ellenőrző vizsgálatot tíz évenként kell elvégezni az 
alábbi nyomástartó berendezések és az azokhoz tartozó csővezetékek esetében: 
15. a) gáztöltetű nyomástartó edény – a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével –, 
amelynek töltete veszélyes töltet: ha a nyomása (PS) nagyobb, mint 0,5 bar, térfogata (V) nagyobb, 
mint 25 liter és a PS x V szorzat nagyobb, mint 1000 bar x liter, 
16. b) gáztöltetű nyomástartó edény – a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével –, 
amelynek töltete nem veszélyes töltet: ha a nyomása (PS) nagyobb, mint 0,5 bar, térfogata (V) 
nagyobb, mint 50 liter és a PS x V szorzat nagyobb, mint 10 000 bar x liter, 
4) A képzés szervezője a képzési program jóváhagyása iránti kérelmét az (5) bekezdésben 
meghatározott adattartalommal, a Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározott és a 
honlapján közzétett formanyomtatványon készíti el. 
 
 
Többek között módosította a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendeletet a veszélyes folyadékok vagy 
olvadékok tárolótartályainak, tárolólétesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági 
felügyeletéről régi újként felvettem. 
 
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és 
kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és 
műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormr.) 
13. § (1) bekezdésében meghatározott műszaki biztonsági hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 
hatósági felügyelete alá tartozó, a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolására szolgáló, 
nyomástartó edénynek nem minősülő, helyhez kötött, 
a) az üzemanyagtöltés céljára létesített 1 m3 vagy annál nagyobb névleges térfogatú tároló-tartályra, 
valamint 1 m3 névleges össztérfogatot meghaladó tartálycsoportból álló üzemanyag-töltő állomás 
létesítésére, helyszíni összeállítására és szerelésére, üzembe helyezésére és üzem-be vételére, 
javítására, átalakítására, ellenőrzésére, időszakos ellenőrző vizsgálatára, megszün-tetésére, 
használati idejének meghosszabbítására, üzemeltetésének szüneteltetésére, és 
b) az 5 m3 vagy annál nagyobb, névleges térfogatú tárolótartályra, valamint 5 m3 névleges 
össztérfogatot meghaladó tartálycsoportból álló tároló-létesítmény létesítésére, helyszíni ösz-
szeállítására és szerelésére, üzembe helyezésére és üzembe vételére, javítására, átalakítására, 
ellenőrzésére, időszakos ellenőrző vizsgálatára, megszüntetésére, használati idejének meghosz-
szabbítására, üzemeltetésének szüneteltetésére 
3. A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek létesítésére, 
üzembe helyezésére, üzembe vételére, javítására, átalakítására, időszakos ellenőrzésére és 
megszüntetésére vonatkozó általános szabályok 
4. A létesítési engedélyezési eljárás 
5. Az üzembehelyezési engedélyezési eljárás 
6. A javítás bejelentése 
7. Az üzembevételi jóváhagyási eljárás 
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8. Az üzemeltetés szüneteltetése 
9. A megszüntetés bejelentése 
10. A tárolótartály és tároló-létesítmény üzemeltetésének szüneteltetésére, az ismételt üzembe 
vételére és a megszüntetésére vonatkozó bejelentés adattartalma 
11. A tervezői nyilatkozat adattartalma 
12. Az üzemeltető eljárási jogosultságának igazolása 
13. Időszakos ellenőrző vizsgálatok 
14. Üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások 
20. § (1)1 A tárolótartályok és berendezéseik gyártására, ömlesztő hegesztéssel vagy ömlesztő 
hegesztéssel nem járó helyszíni technológiai szerelésére, javítására, átalakítására, tisztítására, 
szivárgásvizsgálatára, időszakos ellenőrző vizsgálatára (tömörségének ellenőrzésére) való 
alkalmasság 2. mellékletben megállapított követelményeinek teljesítését a Kormr. 13. § (3) 
bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatóság által kijelölt tanúsító szervezetek igazolják. 
15. Az üzemanyagtöltő állomásokon elvégzendő szénhidrogénemisszió-mérés, a pisztolygáz-
visszavezető és gázingarendszerek beállításának tanúsítása 
16. Eljárás rendkívüli esemény alkalmával 
17. A hatósági jellegű képzésekre vonatkozó eljárási szabályok 
1. melléklet a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelethez4 
A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek létesítési és 
üzembehelyezési engedélyezési eljárásában a műszaki biztonsági hatóság által vizsgált 
szakkérdések 
3. melléklet a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelethez 
A 20. §-ban meghatározott szervezetekre vonatkozó követelmények 
I. Személyi követelmények: 
3.6 Legalább 5 év szakirányú gyakorlat, jártasság a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tá-
rolótartályai üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységek területén, vagy az építésügyi és az 
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet szerint a 
Magyar Mérnöki Kamara által kiadott tervezői jogosultság, amely lehet: 
a) gépészmérnöki tervező vagy energetikai tervező, 
b) épületgépészeti tervező, 
c) gáz- és olajmérnök tervező. 
 

Többek között módosította a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény 
végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 103/2020. (05.07.) Korm r. Hatályos: 2020. 05. 15. 

Kötelező hitelesítésű mérőeszköz a hitelesítés hatályán belüli, de legfeljebb 2 évesnél nem régebbi 
első hitelesítést tanúsító jellel vagy hitelesítési bizonyítvánnyal, illetve megfelelőségi nyilatkozattal 
vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal hozható forgalomba. 

 Az első, az időszakos és a javítás utáni hitelesítést a hitelesíttetőnek az illetékes mérésügyi szervtől 
(időszakos hitelesítés esetén a hitelesítési időtartam lejárta előtt) kell kérnie. 

A mérőeszközt használatának helyszínén hitelesíti a mérésügyi szervezet, 

a) ha az ügyfél kérelmében igényli az eszköz használatának helyszínén történő hitelesítését, valamint 
vállalja annak költségeit, vagy 

b) ha az eszközzel kapcsolatos, kérelemre végzett hatósági feladat csak a mérőeszköz használatának 
helyszínén teljesíthető. 

Ekkor a mérésügyi szervezet gondoskodik a hitelesítéshez szükséges műszaki felszerelésnek a 
hatósági feladat helyszínére juttatásáról. 

(3) Ha a helyszíni hitelesítéshez szükséges műszaki felszerelés és a hitelesítő személy szállítását, 
illetőleg visszaszállítását a mérésügyi szerv műszaki vagy egyéb okból nem tudja biztosí-tani, akkor 
arról a hitelesítést kérő gondoskodik. 
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g) a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló, 2014. 
február 26-i 2014/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv; 

h) a 80/181/EGK tanácsi irányelv mellékletének az SI-alapegységek meghatározása tekintetében a 
műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2019. július 23-i (EU) 
2019/1258 bizottsági irányelv. 

1. számú melléklet a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelethez80 

Törvényes mértékegységek 

I. Fejezet 

A Nemzetközi Mértékegység-rendszer (a továbbiakban: SI) alapegységei 

2. számú melléklet a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelethez81 

Kötelező hitelesítésű mérőeszközök 

A Nemzetközi Mértékegység-rendszer (a továbbiakban: SI) alapegységei 

Az SI rendszer származtatott egységei 

Az SI alapegységektől függetlenül meghatározott mértékegységek 

 Nemzetközi Mértékegység-rendszeren kívüli, kizárólag meghatározott szakterületen használható 
törvényes mértékegységek 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Változások 
 
190/2020. (V. 7.) Korm. rendelet egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról 
 
Megjelent: MK 103/2020. (05.07.) Korm r. Hatályos: 2020. 05. 15. 
 
 
Többek között módosította a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és 
mozgójárdákról 
 
Megjelent: MK 103/2020. (05 07) Módosítja: 190/2020. (V. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2020. 05. 
15. 
 
1. § (3) E rendelet rendelkezéseit 
b) a nukleáris létesítményben és a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges 
elhelyezését biztosító radioaktívhulladék-tárolóban lévő felvonók tekintetében a rájuk vonatkozó 
jogszabályban, foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
10. használatbavételi alkalmassági nyilatkozat: 
c) a berendezés főbb műszaki adatainak megváltoztatásával járó átalakítása után, vagy 
veszélytelenített berendezés esetében a berendezés veszélytelenítése után, a berendezés üzembe 
helyezés előtti vizsgálata alapján a nyilvántartott szervezet által kiadott alkalmassági nyilatkozat, 
d) jogszerűen létesített berendezés esetén, amelyre vonatkozóan a megfelelőségértékelési eljárást a 
felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet hatálybalépése előtt megkezdték, a létesítés 
idején érvényes műszaki követelmények vizsgálata, valamint a berendezés üzembe helyezés előtti 
vizsgálata és fővizsgálata alapján a nyilvántartott szervezet által kiadott alkalmassági nyilatkozat; 
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Többek között módosította a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletet Budapest Főváros 
Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő 
kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 
 
Megjelent: MK 103/2020. (05 07) Módosítja: 190/2020. (V. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2020. 05. 
15. 
 
2020-05-15 
 
12. A termékinformációs kapcsolattartó pont feladatainak ellátása 
23. § Budapest Főváros Kormányhivatala termékinformációs kapcsolattartó pontként – az áruk és 
egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi 
aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről 
szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint – ellátja a valamely másik tagállamban jogszerűen 
forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről és a 764/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott 
feladatokat, valamint építésitermék-információs kapcsolattartó pontként ellátja az építési termékek 
forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben meghatározott feladatokat. 
 
34. § (1) E rendelet 
• 6. a külső tápegységek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeknek a 
2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról, valamint a 
278/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. október 1-i (EU) 2019/1782 
bizottsági rendelet 5. cikkének, 
• 7. a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről és a 
764/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/515 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, 
 
2020-11-30 
 
• 13/K. A szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet és szórakozási célú 
sporteszköz megfelelőségértékelésére vonatkozó szabályok 
• 24/U. § A szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet és szórakozási 
célú sporteszköz megfelelőségét a kijelölő hatóság által kijelölt tanúsító szervezetek a 3. mellékletben 
foglalt követelményeknek megfelelően igazolják. 
• 3. melléklet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez99 
• A szórakoztatási célú berendezések, létesítmények, ideiglenes szerkezetek és szórakozási 
célú sporteszközök tekintetében kijelölt megfelelőségértékelő szervezetekre vonatkozó 
követelmények 
• 1. A kijelölt szervezet feladata 
• a) az új szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, valamint a vasalt 
út kivételével a szórakozási célú sporteszköz tanúsítási eljárása és műszaki vizsgálata során 
• aa) a szórakoztatási célú berendezésre, létesítményre, ideiglenes szerkezetre, szórako-zási 
célú sporteszközre vonatkozó szabványok és műszaki előírások alapján a kiviteli tervdokumentáció 
szakszerűségének, tartalmi és formai megfelelőségének ellenőrzése, 
• ab) a tervező jogosultságának és a gyártó szakmai alkalmasságának ellenőrzése, 
• ac) a kivitelezési dokumentáció teljeskörűségének és tartalmának ellenőrzése, 
• ad) a tanúsítási eljárást megelőző szakági ellenőrzések jegyzőkönyveiben foglaltak fi-
gyelembevétele, 
• ae) a tudomány és a technika mindenkori állása szerinti műszakitechnikai és 
biztonságossággal összefüggő ismeretek alapján műszaki vizsgálat elvégzése, és az üzemeltetési 
korlátok meghatározása, ha adott szórakoztatási célú berendezésre, létesítményre, ideiglenes 
szerkezetre, szórakozási célú sporteszközre nincs szabvány vagy műszaki előírás, 
• af) az előírt üzemeltetési korlátoknak és annak ellenőrzése, hogy az üzemeltetési korlá-tok 
üzemkörülmények közötti érvényesülése biztosított-e, 
• ag) a felállított szerkezet telepítése tervszerűségének a vizsgálat időpontjában történő 
ellenőrzése, 
• ah) a próbaüzem felügyelete, 
• ai) az ellenőrzési dokumentáció elkészítése, valamint 
• aj) a megfelelőségi tanúsítvány kiállítása; 
• b) az időszakos műszaki vizsgálat elvégzése során 
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• ba) a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény üzemeltetési naplójában foglaltak el-
lenőrzése, 
• bb) az időszakos szakági felülvizsgálatok, karbantartási munkák és eszköz-felülvizsgálatok 
jegyzőkönyveiben foglaltak ellenőrzése, 
• bc) a független szakértői felülvizsgálatokat végzők jogosultságának ellenőrzése, 
• bd) a felállított szerkezet általános állapotának és a tényleges felállítás tervszerűségé-nek 
szemrevételezéses ellenőrzése, 
• be) a szerkezet üzemének próbajárat során történő ellenőrzése, 
• bf) az ellenőrzési dokumentáció elkészítése, 
• bg) a megfelelőségi tanúsítvány hatályának meghosszabbítása, valamint 
• bh) az időszakos műszaki vizsgálat időpontjának és hatálya lejártának a megfelelőségi 
tanúsítványba és a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény esetében az üzemeltetési naplóba 
történő bejegyzése; 
• c) az üzemeltető megváltozása esetén az üzemeltetőváltást átvezetni a megfelelőségi 
tanúsítványban és a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény üzemeltetési naplójá-ban az 
üzemeltetőváltást igazoló dokumentum új üzemeltető általi bemutatása esetén. 
2. Ha az első használatbavétel előtt elvégzett műszaki vizsgálat során a kijelölt szervezet megállapítja 
a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, valamint a vasalt út kivételével a 
szórakozási célú sporteszköz biztonságossági és műszaki követelményeknek való megfelelését, 
ennek igazolására a kijelölő hatóság által megha-tározott adattartalmú megfelelőségi tanúsítványt ad 
ki, és a szórakoztatási célú beren-dezés, létesítmény esetében hitelesíti annak üzemeltetési naplóját. 
3. Ha a kijelölt szervezet által kiállított tanúsítvány önmagában nem biztosítja a szórakoztatási célú 
berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú sporteszköz egyértelmű 
beazonosítását, a kijelölt szervezet a tanúsítványhoz mellékeli az azonosítást lehetővé tevő pályarajz, 
elrendezési vázrajz, helyszínrajz vagy a berendezésről, létesítményről, sporteszközről, ideiglenes 
szerkezetről készült fénykép egy példányát. 
4. Ha az üzemeltetés helyszínén több szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes 
szerkezet, szórakozási célú sporteszköz található, a kijelölt szervezet a tanúsítványban minden 
szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet, szórakozási célú sporteszközt 
beazonosításra alkalmas módon külön-külön feltüntet. 
 
 
Többek között módosította a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet a villamosenergia-ipari 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 
 
Megjelent: MK 103/2020. (05 07) Módosítja: 190/2020. (V. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2020. 05. 
15. 
 
(4) A Hatóság az eljárást hivatalból megindítja a villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, 
közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső, illetve belső kezelőterű átalakító vagy 
kapcsoló berendezései tekintetében, amennyiben: 
a) a Hatóság hivatalból vagy bejelentés alapján észleli, hogy az engedélyes a megszüntetés (bontás) 
engedélyezése, illetve tudomásulvétele iránti kérelem benyújtását elmulasztotta, 
b) a Hatóság a fennmaradás engedélyezése iránti kérelmet elutasította, 
c) a nem építési engedélyköteles építmény megépítése a jogszabályi előírásoktól eltérően történt, 
d) a belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezés építménye már nem tölti be a sajátos 
építményfajta eredeti funkcióját. 
(5) A (4) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a Hatóság az építmény tulajdonosát az 
építmény bontására kötelezi, amennyiben az építmény tulajdonosa nem vállalja az építmény 
jogszabályoknak megfelelő átalakítását. 
(5a) A (4) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben indult eljárásban a Hatóság elrendeli az 
építmény bontását, amennyiben az építmény tulajdonosa a Hatóság felhívására az építmény új 
funkciójáról nem nyilatkozik. Amennyiben az építmény tulajdonosa nyilatkozik az építmény új 
funkciójáról, és az építmény nem tartja meg a villamosenergia-ipari rendeltetését, akkor a Hatóság 
továbbítja a tulajdonos nyilatkozatát az új funkciójú építményfajta tekintetében hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező építésügyi hatóság részére. Amennyiben a megváltoztatni tervezett 
rendeltetésű építmény nem a villamosenergia-ipari építésügyi hatóság hatáskörébe tartozik, akkor az 
építményre vonatkozó jókarbantartási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése a továbbiakban a 
fentiek szerint értesített építésügyi hatóság hatáskörébe tartozik. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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196/2020. (V. 12.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek 
változásával, továbbá a hallgatói hitelrendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról 
 
Megjelent: MK 104/2020. (05.12.) Korm r. Hatályos: 2020. 06. 08. 
 
Többek között módositja az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet az egyes közérdeken alapuló 
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 
 
Megjelent: MK 106/2020. (05 12) Módosítja: 196/2020. (V. 12.) Korm. r. Hatályos: 2020. 06. 13. 
 
2020-05-13 
 
41. A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv 
keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti beruházás. 
 
 2021-05-26 
 
2. Egészségügyi ügyek 
  
17. 
Vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatának engedélyezése, ha a vizsgálat ionizáló sugárzás 
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 bevonásuk 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 
megfelelősége. 
Vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló kérelem. 
Nemzeti Népegészségügyi Központ 
19.A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető eseti kutatási engedélyezési el-járás 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 
megfelelősége, 
• d) a vizsgáló részére készített tömör, objektív, nem promóciós jellegű ismertető szak-mai-
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 
indokoltsága és feltételeinek megléte, 
• h) a következők megfelelősége: a vizsgálatvezető, a vizsgálók, illetve egyéb közreműködők, 
valamint a vizsgálati alanyok juttatásai, költségtérítése és esetleges egyéb érdekeltsége, továbbá a 
megbízó 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 
felhívás tervezett szövegének megfelelősége és helye, 
• k) az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltsága, 
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• 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 kér-elem. 
• 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 el-készítésének 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 
határideje legfeljebb tizenegy hónap. 
 
Többek között módositja a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendeletet egyes gazdaságfejlesztési célú és 
munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 
kormányrendeletek módosításáról 
 
6/C. § A 2. mellékletben foglalt táblázat 30. sora szerinti beruházás esetében a Kormány az 1. 
melléklet 1., 2. és 22. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest 
Főváros Kormányhivatalát jelöli ki. 
37. § E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 
Módr29.) módosított 6/C. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
199/2020. (V. 13.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 
2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. 
rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 107/2020. (05.13.) Korm r. Hatályos: 2020. 05. 21. 
 
 
1/A. § Az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó a tárgyévet követő évben benyújtandó kibocsátási 
jelentése és tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentésének hitelesítésére – a 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a 
tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről és a hitelesítők akkreditálásáról szóló 
2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet 77. cikke által előírt kötelezettségének való 
megfelelése biztosítása érdekében – legkésőbb a tárgyév november 15-éig akkreditált hitelesítőt bíz 
meg. 
4.§ (1) A kis kibocsátónak minősülő légi jármű üzembentartó által a hatóságnak jóváhagyásra 
benyújtott egyszerűsített nyomonkövetési terv a 601/2012/EU bizottsági rendelet 54. cikk (3) 
bekezdésében, illetve az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben foglaltakat 
tartalmazza. 
14/A. § (1) Ha a légi jármű üzembentartó légiközlekedési tevékenysége megszűnik vagy a 
tevékenysége az Ügkr. tv. 1. § (3) és (4) bekezdése vagy az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet szerint kivételnek minősülve kikerül a rendszer hatálya alól, a légi jármű 
üzembentartó köteles azt a bejelentés alapjául szolgáló esemény bekövetkeztétől számított 30 napon 
belül írásban bejelenteni a hatóságnak. A bejelentés tartalmazza a bejelentés alapjául szolgáló 
esemény időpontját és az annak igazolására alkalmas, cégszerű aláírással ellátott dokumentumot. A 
bezárás napja a bezárást megalapozó esemény bekövetkezésének a napja. 
20. § (1) Ha a 2. mellékletben és az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben 
meghatározott üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenységet az üzemeltető kibocsátási 
engedély, vagy a légi jármű üzembentartó nyomon követési terv nélkül folytatja, a hatóság – az Ügkr. 
tv. 32. § és 33. §-ában rögzítetteket figyelembe véve – az üzemeltetőt a kibocsátási engedély 
megszerzése iránti, a légi jármű üzembentartót a nyomon követési terv jóváhagyása iránti kérelem 
beadásáig terjedő időszakra napi 20 000-től 100 000 forintig terjedő bírság megfizetésére kötelezi. 
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j) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az adatok hitelesítéséről és a 
hitelesítők akkreditálásáról szóló, 2018. december 19-i 2018/2067/EU európai bizottsági végrehajtási 
rendelet, 
k) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 
által a légi közlekedésből származó kibocsátásoknak a piaci alapú globális intézkedés végrehajtása 
céljából való nyomon követése, jelentése és hitelesítése érdekében elfogadott intézkedések 
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. július 18-i (EU) 2019/1603 fel-hatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával 
kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 114/2020. (05.20.) Korm r. Hatályos: 2020. 05. 21. 
 
f) nyilvános rendezvény a gyűlés kivételével olyan rendezvény, amely mindenki számára azonos 
feltételek mellett nyitva áll, 
g) szexuális szolgáltatásra felajánlkozás: a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes 
jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló törvény 
szerinti szexuális szolgáltatásra felajánlkozás. 
172. § (1) Aki törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján hozott önkormányzati rendeletben a 
szexuális szolgáltatással összefüggő korlátozást, illetve tilalmat megszegi, szabálysértést követ el. 
(2) Nem büntethető a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás tilalmának megszegése miatt az elkövető, 
ha a cselekmény elkövetésekor a tizennyolcadik életévét nem töltötte be. 
(3) Ha a helyszínen kétséget kizáróan megállapítást nyer, hogy a szexuális szolgáltatásra 
felajánlkozás tilalmát megszegő személy a tizennyolcadik életévét nem töltötte be, a szabálysértési 
eljárás megindításának vele szemben nincs helye. 
(4) A szexuális szolgáltatásra felajánlkozás tilalmát megszegő, a (2) bekezdés alapján nem büntethető 
személyt, ha a tényállás tisztázásához szükséges, előkészítő eljárásban tanúként kell meghallgatni. 
(5) Ha a (3) vagy a (4) bekezdés alapján megállapítást nyer, hogy a szexuális szolgáltatásra 
felajánlkozás tilalmát megszegő személy a tizennyolcadik életévét nem töltötte be, a rendőrség – a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján – a szexuális szolgáltatásra 
felajánlkozás tilalmát megszegő személy védelmében azonnal végrehajtható általános védelmi 
intézkedést hoz, amely döntéséről értesíti a gyámhatóságot, valamint gondoskodik az elhelyezéséről 
vagy a szállításáról. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
223/2020. (V. 22.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a rendészeti tárgyú 
szakképzéssel kapcsolatos módosításáról 
 
Megjelent: MK 118/2020. (05.22.) Korm r. Hatályos: 2020. 07. 01. 
 
Többek között módositja a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletet a szakképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 118/2020. (05 22) Módosítja: 223/2020. (V. 22.) Korm. r. Hatályos: 2020. 07. 01. 
 
2020-07-01 
 
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően – az ágazatért felelős miniszter kezdeményezésére – a 
szakképzésért felelős miniszter a programkövetelményt indokolt esetben akkor is nyilvántartásba 
veheti, ha a szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményében 
meghatározott szakmai kompetenciák vonatkozásában harminc százaléknál nagyobb azonosságot 
vagy hasonlóságot mutatnak. 
 
 
2021-01-01 
 
A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE 
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XLI. FEJEZET 
A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS 
110. Az Szkt. 108. § (2) bekezdéséhez 
333. § A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél az adóév első tizenegy hónapjára vonatkozóan 
a bruttó kötelezettség csökkentésének havi mértékét a tárgyhónap munkanapjainak száma alapján 
kell meghatározni. 
111. Az Szkt. 108. § (3) bekezdéséhez 
334. § (1) Az állami adóhatóság a szakképzési hozzájárulást naponta átutalja a Nemzeti Fog-
lalkoztatási Alap pénzforgalmának lebonyolítására szolgáló fizetési számlára. 
(2) Az állami adóhatóság 
a) a szakképzési hozzájárulásra kötelezett szakképzési hozzájárulási alapjáról és mértékéről, 
b) a csökkentő tételekről – csökkentő tételenként, létszám és összeg adatok tekintetében –, 
c) a visszaigényelt összegekről, 
d) a szakképzési munkaszerződéses tanulók, illetve képzésben részt vevő személyek létszámáról és 
az utánuk megfizetett szociális hozzájárulási adóról és 
e) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy által fizetendő nyugdíjbiztosítási és 
egészségbiztosítási járulékról 
a bevallási időszakot követően a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének kezelő szervével 
kötött megállapodása alapján adatot szolgáltat. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
236/2020. (V. 26.) Korm. rendelet a közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 122/2020. (05.26.) Korm r. Hatályos: 2020. 05. 27. 
 
Többek között módositja a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet az építésügyi és az építésüggyel 
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 
 
Megjelent: MK 122/2020. (05 26) Módosítja: 236/2020. (V. 26.) Korm. r. Hatályos: 2021. 05. 27. 
 

 

Bányászati 
építmények 
tervezési 
szakterület 

B 

Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával 
kapcsolatos bányászati létesítmények, műtárgyak, 
bányaművelési üzemi technológiai és üzemeltetési 
tervei, nem bányászati célú, bányászati 
módszerekkel épülő föld alatti létesítmények, 
alagutak bányászati tervezése. 

okleveles 
bánya- és 
geotechnika 
mérnök 

3 év 

 

 

Tartószerkezeti 
tervezési 
szakterület 

T 

Építmények tartószerkezeteinek mechanikai 
ellenállás és stabilitásra történő tervezése, 
beleértve a földrengés és tűzhatásra történő 
tervezést, különleges szerkezetek tervezése. 

okleveles 
szerkezet-
építőmérnök 

5 év 

 

Geotechnikai tervezési szakterület 
GT 
Talajvizsgálati jelentések készítése, földművek, sziklamunkák, víztelenítés, talajjavítás, talajerősítés 

tervezése, talajdinamika, dinamikus hatásoknak kitett szerkezetek geotechnikai tervezése, föld alatti 
műtárgyak, alagutak, mély munkagödrök, talajhorgonyzások, támszerkezetek geotechnikai tervezése, 
geotechnikai szerkezetek mérése, próbaterhelése, geotechnikai monitoring. 

okleveles építőmérnök szerkezet szakirány, 
okleveles építőmérnök geotechnika szakirány 

3 év 
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8. 

Sajátos 
építményfajtákkal 
összefüggő építésügyi 
műszaki szakértői 
szakterület bányászati 
építmények szakértői 
részszakterület 

SZÉM4 SZÉM5 

Szilárdásványi nyersanyagok 
bányászatával kapcsolatos 
bányászati létesítmények, 
műtárgyak, bányaművelési üzemi 
technológiai és üzemeltetési 
tervei, nem bányászati célú, 
bányászati módszerekkel épülő 
földalatti létesítmények, alagutak 
bányászati szakértése. 

okleveles 
bánya- és 
geotechnika 
mérnök 

 

Szakági 
építésügyi 
műszaki 
szakértői 
szakterület 
tartószerkezeti 
szakértői 
részszakterület 

SZÉS1 SZÉS1 

Építmények tartószerkezeteinek 
mechanikai ellenállás és stabilitásra történő 
szakértése, beleértve a földrengés és 
tűzhatásra történő szakértést, továbbá 
különleges szerkezetek szakértése. 

okleveles 
szerkezet-
építőmérnök, 
okleveles 
építészmérnök 

 

 

Szakági építésügyi 
műszaki szakértői 
szakterület geotechnikai 
szakértői részszakterület 

SZÉS8 SZGT 

Talajvizsgálati jelentések, sík- és 
mélyalapok, alapmegerősítések, 
földművek, sziklamunkák, 
víztelenítés, talajjavítás, 
talajerősítés, talajdinamika, 
dinamikus hatásoknak kitett 
szerkezetek, föld alatti műtárgyak, 
alagutak, mély munkagödrök, 
talajhorgonyzások, támszerkezetek 
geotechnikai szakértése, 
geotechnikai szerkezetek mérése, 
próbaterhelése, geotechnikai 
monitoring. 

okleveles 
építőmérnök 

 
Többek között módositja a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a közlekedési igazgatási 
feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
Megjelent: MK 122/2020. (05 26) Módosítja: 237/2020. (V. 26.) Korm. r. Hatályos: 2020. 05. 27. 
 
2. § (1) A Kormány útügyi közlekedési hatóságként 
a) a (2) bekezdés szerinti ügyekben országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát, 
b) a (3) bekezdés szerinti ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatalt, 
c) a (4) bekezdés szerinti ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 
hivatalát, 
d) az (5) bekezdés szerinti ügyekben a megyei kormányhivatal járási hivatalát, 
e) a (6) bekezdés szerinti ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatala kerületi hivatalát 
jelöli ki. 
 
(6) Útügyi közlekedési hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala kerületi hivatalai járnak el: 
(4) Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el 
(9) Közlekedési hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala jár el a mezőgazdasági és erdészeti 
járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben továbbá a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű 
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motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 2013. január 15-i 168/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2020. évi XLI. törvény egyes törvényeknek a piacfelügyelettel összefüggő módosításáról 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05.28.) Korm r. Hatályos: 2020. 07. 16. 
 
Többek között módositja a 2012. évi LXXXVIII. törvényt a termékek piacfelügyeletéről 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05 28) Módosítja: 2020. évi XLI. törvény. Hatályos: 2020. 07. 01. 
 
2.2 CE-jelölés: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és 
a 339/93 EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. július 9-i 765/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK Rendelet) 2. cikk 20. pontjában 
meghatározott jelölés, 
3. felhasználó: az önálló foglalkozási és gazdasági tevékenységi körébe eső célok érdekében eljáró 
személy, aki terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy a termékkel kapcsolatos 
kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, 
4. fogyasztó: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) 
pontjában meghatározott fogalom, valamint az, akinek – önálló foglalkozása és gazdasági 
tevékenysége körén kívül – fogyasztás vagy használat céljából a terméket forgalmazzák, 
5. forgalmazás: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, 
továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2019. június 20-i (EU) 
2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/1020 Rendelet] 3. cikk 
1. pontjában meghatározott fogalom, 
6. forgalmazó: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 10. pontjában meghatározott fogalom, 
7. forgalomba hozatal: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom, 
8. forgalomból történő kivonás: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 23. pontjában meghatározott 
intézkedés, 
9. forgalomból való visszahívás: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 22. pontjában meghatározott 
intézkedés, 
10. gazdasági szereplő: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 13. pontjában meghatározott fogalom, 
11. gyártó: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 8. pontjában meghatározott fogalom, 
 
15. importőr: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 9. pontjában meghatározott fogalom, 
25. piacfelügyelet: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 3. pontjában meghatározott fogalom, 
26. piacfelügyeleti hatóság: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 4. pontjában meghatározott fogalom, 
 
31. veszélyes termék: a biztonságos termék meghatározásának nem megfelelő termék, 
32. az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató: az (EU) 2019/1020 
Rendelet 3. cikk 14. pontjában meghatározott fogalom, 
33. korrekciós intézkedés: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 16. pontjában meghatározott fogalom, 
34. logisztikai szolgáltató: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 11. pontjában meghatározott fogalom, 
35. meg nem felelés: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 7. pontjában meghatározott fogalom, 
36. online interfész: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 15. pontjában meghatározott fogalom, 
37. önkéntes intézkedés: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 17. pontjában meghatározott fogalom, 
38. súlyos kockázatot jelentő termék: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 20. pontjában 
meghatározott fogalom, 
39. végfelhasználó: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 21. pontjában meghatározott fogalom, 
40. vámhatóságok: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 24. pontjában meghatározott fogalom. 
 
(5) A gyártó a termékhez magyar nyelven köteles mellékelni a fogyasztók és más végfelhasználók 
számára a használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket. A 
használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie. 
8. Az importőr és a logisztikai szolgáltató kötelezettségei 
 
(5) Az importőr köteles biztosítani, hogy a termékhez mellékelt használati és kezelési útmutató a 
fogyasztók és más végfelhasználók számára magyar nyelvű, közérthető és egyértelmű legyen, 
valamint tartalmazza mindazt az információt, amelyet a gyártó által csatolt idegen nyelvű használati és 
kezelési útmutató tartalmaz. Amennyiben a gyártó nem mellékelte a termékhez az általános hatályú, 
közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy az Európai Unió egyes termékek 
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forgalmazásának feltételeit harmonizáló kötelező jogi aktusa rendelkezéseinek átültetése céljából 
elfogadott jogszabály által előírt tájékoztatásokat, az importőr köteles azt pótolni. 
 
12/A. § Ha a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő nem gondoskodott róla, akkor a 
logisztikai szolgáltató köteles biztosítani, hogy a termékhez mellékelt használati és kezelési útmutató 
a fogyasztók és más végfelhasználók számára magyar nyelvű, közérthető és egyértelmű legyen, 
valamint tartalmazza mindazt az információt, amelyet a gyártó által csatolt idegen nyelvű használati és 
kezelési útmutató tartalmaz. Amennyiben a gyártó vagy az importőr vagy a meghatalmazott képviselő 
nem mellékelte a termékhez az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus 
vagy az Európai Unió egyes termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló kötelező jogi aktusa 
rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott jogszabály által előírt tájékoztatásokat, a logisztikai 
szolgáltató köteles azt pótolni. 
 
10. Piacfelügyeleti ellenőrzés és az annak során alkalmazható jogkövetkezmények 
15. § (1) Piacfelügyeleti eljárása keretében a piacfelügyeleti hatóság felhívására a gazdasági szereplő 
és felhasználó köteles hitelt érdemlően igazolni azt, hogy kitől szerezte be a terméket, és azt mely 
gazdasági szereplőnek értékesítette tovább. A piacfelügyeleti hatóság jogosult bármely termék 
biztonságosságát, egészségre gyakorolt hatását, megfelelőségét és dokumentációját ellenőrizni, 
továbbá jogosult a helyszínen méréssel ellenőrizni a termék megfelelőségét vagy laboratóriumi 
vizsgálat, megfelelőségértékelő szervezet általi vizsgálat vagy a hatóság mérése céljából ingyenes 
mintát és ellenmintát venni. A súlyos kockázatot jelentő terméket a piacfelügyeleti hatóság a 
jogszabályban meghatározottak szerint jogosult lefoglalni, és azt a jogsértést elkövető gazdasági 
szereplő költségére megsemmisíteni. 
(2) A piacfelügyeleti hatóság megfelelő intézkedést hoz, amennyiben egy, az uniós harmonizációs 
jogszabályok vagy az általános termékbiztonsági irányelv hatálya alá tartozó termék rendeltetésszerű 
vagy észszerűen előrelátható feltételek mellett történő használata, valamint megfelelő üzembe 
helyezése és karbantartása: 
a) veszélyezteti a felhasználók egészségét vagy biztonságát vagy 
b) nem felel meg az alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályoknak. 
(3) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság megállapítja a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában 
foglaltakat, úgy haladéktalanul felszólítja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő és arányos 
korrekciós intézkedés megtételére annak érdekében, hogy a meg nem felelés okát vagy az ebből 
adódó kockázatot a piacfelügyeleti hatóság által meghatározott határidőn belül meg-szüntesse. 
(4) A gazdasági szereplő (3) bekezdés szerinti korrekciós intézkedései különösen a következők: 
a) a termék megfelelővé tétele, ideértve az alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályok-ban 
meghatározott formai meg nem felelés korrigálását vagy annak biztosítását, hogy a termék már ne 
jelentsen kockázatot; 
b) a termék forgalmazásának megtiltása; 
c) a termék azonnali visszahívása vagy forgalomból történő kivonása, továbbá a nyilvánosság 
figyelmeztetése a fennálló kockázatra; 
d) a termék megsemmisítése vagy egyéb módon történő működésképtelenné tétele; 
e) megfelelő, egyértelmű, könnyen érthető és magyar nyelvű figyelmeztetések elhelyezése a 
terméken az általa jelentett kockázat tekintetében; 
f) az előzetes feltételek meghatározása az érintett termék forgalmazására vonatkozóan; 
g) a kockázatnak kitett végfelhasználók azonnali és megfelelő módon történő figyelmeztetése, akár 
speciális figyelmeztetések közzétételével is, magyar nyelven. 
(5) A (4) bekezdés e)–g) pontjában meghatározott korrekciós intézkedésekre csak abban az esetben 
kerülhet sor, ha a termék csak bizonyos feltételek mellett vagy csak bizonyos végfelhasználókra nézve 
jelent kockázatot. 
(6) Ha a gazdasági szereplő elmulasztja a (4) bekezdésben meghatározott korrekciós intézkedés 
megtételét, vagy ha a (2) bekezdésben meghatározott meg nem felelés vagy kockázat továbbra is 
fennáll, a piacfelügyeleti hatóság biztosítja a termék forgalomból történő kivonását vagy visszahívását, 
valamint a termék forgalmazásának betiltását vagy korlátozását, továbbá a nyilvánosság, az Európai 
Bizottság és a többi tagállam megfelelő tájékoztatását. 
(7) A (6) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazása esetén a piacfelügyeleti hatóság – 
amennyiben azt az eset körülményeire tekintettel szükségesnek tartja – határidő tűzésével kötelezheti 
a jogsértő gazdasági szereplőt, hogy a hibák, hiányosságok, illetve a jogsértés megszüntetése 
érdekében tett intézkedésekről az érintett piacfelügyeleti hatóságot értesítse. 
(8) A (6) bekezdés alapján az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak nyújtandó információkat az 
(EU) 2019/1020 Rendelet 34. cikkében meghatározott Információs és kommunikációs rendszeren (a 
továbbiakban: ICSMS rendszer) keresztül kell közölni. 
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(9) Ha a piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzés során megállapítja, hogy a termék nem 
felel meg az e törvényben, egyéb jogszabályban vagy európai uniós jogi aktusban foglalt 
követelményeknek, jogosult: 
a) a termék használatából származó veszélyre vonatkozó figyelmeztető tájékoztatás elhelyezését 
előírni, 
b) széles körű tájékoztatást elrendelni úgy, hogy a termék használatából származó veszélyről 
megfelelő időben és módon – szükség esetén rádiós vagy audiovizuális lineáris médiaszolgáltatásban 
vagy sajtótermékben – a fogyasztók vagy a felhasználók értesüljenek, 
c) a termék forgalomba hozatalát, reklámozását korlátozni vagy megtiltani, és a tilalom betartásához 
szükséges kísérő intézkedéseket bevezetni, 
d) a már forgalomba hozott termék forgalomból való kivonását elrendelni, és előírni az erről történő 
tájékoztatást a b) pontban meghatározott módon, 
e) elrendelni a termék visszahívását, vagy – ha ez indokolt – a gazdasági szereplőkkel együttműködve 
megszervezni a termék fogyasztóktól vagy felhasználóktól történő visszahívá-sát és környezetvédelmi 
szempontok figyelembevételével történő megsemmisítését, valamint ellenőrizni ezek végrehajtását, 
f) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezni a gazdasági szereplőt, 
g) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötni vagy megtiltani a termék forgalmazá-sát, 
értékesítését, 
h) bírságot kiszabni. 
(10) Törvény az abban meghatározott rendelkezés megsértése esetére további jogkövetkezményeket 
állapíthat meg. 
(11) A (9) és (10) bekezdés szerinti jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatóak. 
(12) A (9) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazása esetén a piacfelügyeleti hatóság – 
amennyiben azt az eset körülményeire tekintettel szükségesnek tartja – határidő tűzésével kötelezheti 
a jogsértő vállalkozást, hogy a hibák, hiányosságok, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett 
intézkedésekről a hatóságot értesítse. 
(13) A piacfelügyeleti hatóság minden esetben ellenőrzi a gazdasági szereplők által végrehajtandó 
korrekciós intézkedések megtételét. 
(14) Amennyiben egy súlyos kockázat megszüntetésére más hatékony eszköz nem áll rendelkezésre 
a piacfelügyeleti hatóság: 
a) megkövetelheti a kapcsolódó termékre utaló tartalom eltávolítását az online interfészről vagy 
megkövetelheti a végfelhasználóknak szóló kifejezett figyelmeztetés megjelenítését az online 
interfészre való belépéskor; vagy 
b) amennyiben az a) pont szerinti követelmények nem feleltek meg, megkövetelheti az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatótól, hogy korlátozza az online interfészre 
való belépést. 
(15) A piacfelügyeleti hatóság (14) bekezdés szerinti határozatának kötelezettje – annak határozatban 
történő megjelölése nélkül – valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltató. 
(16) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel végrehajtását a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az 
elektronikus hírközlésről szóló törvény alapján szervezi és ellenőrzi. 
A PIACFELÜGYELETI HATÓSÁGOK ÉS ÖSSZEKÖTŐ HIVATAL SZERVEZETE, TE-VÉKENYSÉGE 
ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
18/A. § (1) A piacfelügyeleti hatóságok összekötő hivatalának feladatait a fogyasztóvédelemért felelős 
miniszter látja el. 
(2) Az összekötő hivatal felel a piacfelügyeleti hatóságok és a vámhatóságok összehangolt 
álláspontjának képviseletéért, valamint a nemzeti piacfelügyeleti stratégiák közléséért. Az összekötő 
hivatal segítséget nyújt a különböző tagállamok piacfelügyeleti hatóságai közötti együttműködésben 
is. 
(3) A piacfelügyeleti hatóságok tevékenységük során megfelelő mértékben ellenőrzik a ter-
mékjellemzőket a termékekhez tartozó dokumentumok és a megfelelő mintákon alapuló fizikai és 
laboratóriumi vizsgálatok révén, kihasználva a rendelkezésre álló erőforrásokat és megfelelő 
intézkedéseket hozva a hatékony piacfelügyelet megvalósítása érdekében, valamint figyelembe véve 
a nemzeti piacfelügyeleti stratégiát. 
(4) A piacfelügyeleti hatóságok a termékbiztonsági szempontból nem megfelelő termékek esetében 
kockázatértékelést végeznek az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelv 12. cikke 
alapján létrehozott Európai Uniós Gyors Tájékoztatási Rendszer (RAPEX) és annak értesítési 
rendszere alkalmazására vonatkozó iránymutatások megállapításáról szóló 2018. november 8-i (EU) 
2019/417 európai bizottsági végrehajtási határozat figyelembevételé-vel. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2020. évi XXX. törvény egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes 
vagyonjuttatásról 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05.28.) Korm r. Hatályos: 2020. 07. 01. 
 
 
Többek között módositja a 1991. évi XI. törvényt az egészségügyi hatósági és igazgatási 
tevékenységről 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05 28) Módosítja: 2020. évi XXXI. törv. Hatályos: 2020. 07. 01 
 
14/B. § (1) ez a pont megszűnt. 
 
Többek között módositja a 1993. évi XLVIII. törvényt a bányászatról 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05 28) Módosítja: 2020. évi XXXI. törv. Hatályos: 2020. 05. 29. 
 
 
Bt.49/C. § (1) Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányrendelet másként nem rendelkezik, 
az igényérvényesítésre, az átmeneti bányászjáradék megállapítására, folyósítására, a szolgálati idő 
meghatározására és számítására, az átmeneti bányászjáradékra jogosító idő megállapítására és 
igazolására, a jogorvoslatra, az eljárási költségek viselésére, a jogalap nélküli ellátás visszafizetésére 
és megtérítésére, a késedelmi kamat megtérítésére, az adatszolgáltatási és bejelentési 
kötelezettségre, a mulasztási bírságra,, a tartozás elengedésére, mérséklésére és fizetési 
kedvezmény engedélyezésére, a végrehajtásra, valamint az adatkezelésre az öregségi nyugdíjra 
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az öregségi nyugdíjra vonatkozó 
szabály nyugellátást vagy nyugdíjat említ, azon átmeneti bányászjáradékot kell érteni. 
 
Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányrendelet másként nem rendelkezik, az átmeneti 
bányászjáradék szüneteltetésére, megszűnésére és fedezetére, a megszűnéssel kapcsolatos 
jogkövetkezményekre, valamint az átmeneti bányászjáradékban részesülő személyek öregségi 
nyugdíjára a korhatár előtti ellátásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy 
ahol a korhatár előtti ellátásra vonatkozó szabály korhatár előtti ellátást említ, azon átmeneti 
bányászjáradékot kell érteni. 
 
(6) A kulturális örökség védelméről szóló törvény által nemzeti emlékhellyé nyilvánított kegyhelyen, 
valamint annak 5 km sugarú környezetében – a kegyhely méltóságának megőrzése érdekében – kül-
fejtéses művelésű bányatelket csak akkor lehet megállapítani, horizontálisan bővíteni vagy a megálla-
pított bányatelken feltárási, kitermelési tevékenységet folytatni, ha azzal a bányatelek fekvése szerinti 
fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi szempontból egyetért. Egyetértés hiá-
nyában a bányafelügyelet az engedély, műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet elutasítja. 
(25) E törvénynek az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyon-
juttatásról szóló 2020. évi XXX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított 5. § (6) bekezdé-
sét a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.   
 
07. 01. 
 
(3) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv 
az átmeneti bányászjáradék folyósításának a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a 
korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. §-a alapján 
történő szüneteltetése alól kérelemre, méltányosságból mentesítést adhat. 
 
több pont megszűnik 
 
Többek között módositja a 1995. évi LIII. törvényt a környezet védelmének általános szabályairól 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05 28) Módosítja: 2020. évi XXXI. törv. Hatályos: 2020. 07. 01 
 
Több szabálypont megszűnt. 
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Többek között módositja a 1996. évi XXXI. törvényt a tűz elleni védekezésről, a műszaki 
mentésről és a tűzoltóságról 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05 28) Módosítja: 2020. évi XXXI. törv. Hatályos: 2020. 07. 01 
 
(3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a tűzvédelem biztosításáról megfelelő szervezettel, tűzvédelmi 
szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk, ha 
a) fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, 
tárolnak és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége 
meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget, 
b) mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárolnak és az egy 
telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló összesített alapterület 
meghaladja az 1000 m2-t,  
 
 
Többek között módositja a 1997. évi LXXVIII. törvényt az épített környezet alakításáról és 
védelméről 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05 28) Módosítja: 2020. évi XXXI. törv. Hatályos: 2020. 05. 29. 
 
FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE EGYES KERESKEDELMI ÉPÍTMÉNYEK 
ENGEDÉLYEZÉSE VONATKOZÁSÁBAN 
57/B. § E fejezet alkalmazásában kereskedelmi építmény: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 
törvény szerinti üzlet és bevásárlóközpont. 
57/C. § (1) Az építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel megvalósuló, 400 m2-nél nagyobb 
bruttó alapterületű kereskedelmi építmény építésének, átalakításának, valamint a 400 m2-t 
meghaladó bruttó alapterületre való bővítésének építésügyi hatósági engedélyezési eljárásában az 
országos illetékességgel eljáró Haj-dú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetője (a továbbiakban: 
Kormányhivatal) – amennyiben annak törvényi és kormányrendeleti feltételei fennállnak – 
szakkérdésben nyilatkozik. A szakkérdésben született nyilatkozattól az építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárás során hozott döntésben nem lehet eltérni. 
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti engedélyezési eljárásban a Kormányhivatal szakkérdés 
elbírálására irányuló nyilatkozatának van helye, az építésügyi hatóság ügyintézési határideje 75 nap, 
amely határidőbe nem számít bele a szakkérdés vizsgálatához szükséges 57/D. § (4) bekezdése 
szerinti kiegészítő adatok, in-formációk és vélemények megkérésének kiküldésétől azok beérkezéséig 
tartó idő. 
(3) A Kormányhivatal eljárása során a kereskedelmi építményekre vonatkozó különös 
környezetvédelmi, közlekedési és településfejlesztési követelményeket megállapító kormányrendelet 
figyelembevételével az (1) bekezdésben meghatározott kereskedelmi építménynek a létesítés helye 
szerinti településre és vonzáskörzeté-re gyakorolt környezeti, közlekedési és településrendezési 
hatásaival összefüggő szakkérdésben foglal állást abban a tekintetben, hogy a kereskedelmi 
létesítmény nem okoz-e olyan hátrányos következményeket, amelyek aránytalanul meghaladják a 
kereskedelmi építmény létesítésétől várható előnyöket. 
 
57/D. § (1) A szakkérdés vizsgálata során a Kormányhivatal – az építésügyi hatósági engedély iránti 
kérelem és mellékletei megküldése mellett – beszerzi az építésügyi szabályozásért és építéshatósági 
ügyekért felelős miniszter, a kereskedelemért, a településfejlesztésért és településrendezésért, a 
környezetvédelemért, vala-mint a közlekedésért felelős miniszterek képviselőinek részvételével 
működő bizottság (a továbbiakban: Bizottság) véleményét. A Kormányhivatal a szakkérdés vizsgálata 
során mérlegeli a Bizottságtól beszerzett véleményt. 
 
57/F. § (1) A 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű építmény rendeltetésének kereskedelmi 
rendeltetésre történő változtatására, vagy kereskedelmi rendeltetésű építmény jogszabályban 
meghatározott átalakítására a rendeltetésmódosítási hatóság engedélye alapján van lehetőség. 
(2) A rendeltetésmódosítási hatóság engedélye iránti eljárásban a Kormányhivatal szakkérdésben 
nyilatkozik. A nyilatkozat kialakítása során az 57/C. és 57/D. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(3) Ha rendeltetésmódosítási hatóság engedélye nélkül kerül sor az építmény kereskedelmi 
rendeltetésű használatára vagy átalakítására, a rendeltetésmódosítási hatóság megtiltja a 
kereskedelmi rendeltetésű használatot, és legfeljebb az eljárási bírság legmagasabb összegének 
megfelelő bírsággal sújtja azt, akinek a rendelte-tésmódosítási engedély iránti kérelmet be kellett 
volna nyújtania. 
 
(6) Az építészeti szerzői jogi nyilvántartás elektronikus ügyintézés keretében működik. 
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60/A. § A fővárosi önkormányzat vagy a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában álló, az 54. § 
(5b) és (5c) bekezdése szerinti közterület 2020. augusztus 15–25. közötti időszakban tervezett 
foglalására vonatkozóan a 2020. április 1-je után benyújtott kérelmeket az egyes közigazgatási tárgyú 
törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXX. törvény 
hatálybalépését követően ismételten be kell nyújtani. 
 
61/B. § E törvénynek az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes 
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXX. törvénnyel (a továbbiakban: Mód4. tv.) megállapított 57/C–
57/F. §-át a kereskedelmi építmények építési engedélyezési vagy rendeltetésmódosítási eljárásában – 
amennyiben a Mód4. tv. hatálybalépésekor544 fellebbezési eljárás van folyamatban –, a fellebbezés 
elbírálása során e törvénynek a Mód4. tv. hatálybalépését545 megelőző napon hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
a) a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó különös 
környezetvédelmi, közlekedési és településfejlesztési követelményeket, az azoktól való eltérés 
feltételeit, valamint az engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,605 
 
(1f) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg 
a) az 54. § (5b) bekezdése szerinti állami ünnep megszervezőjét, 
b) az 54. § (5d) bekezdés a) pontja szerinti értesítésre, az 54. § (5d) bekezdés b) pontja szerinti 
nyilatkozat megadására és az 54. § (5e) bekezdése szerinti tájékoztatás megtételére vonatkozó 
részletes szabályokat, 
c) az 54. § (5g) bekezdése szerinti eljárási szabályokat és az eljáró hatóságot. 
62/A. § Az 54. § (5)–(5f) bekezdése, a 60/A. §, valamint a 60/I. § az Alaptörvény 31. cikk (3) 
bekezdése és 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. 
 
2021.01.01 - 
 
(11) A Nyilvántartáshoz az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló törvény szerinti automatikus információelérési felületen keresztül hozzáfér 
a) a környezet- és természetvédelmi hatóság a környezetkárosítást végzők beazonosítása érdekében, 
b) a munkaügyi és munkavédelmi hatóság a helyszíni munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések 
végrehajtása céljából. 
 
 
Többek között módositja a 2005. évi CIX. törvényt a haditechnikai termékek gyártásának és a 
haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05 28) Módosítja: 2020. évi XXXI. törv. Hatályos: 2020. 07. 01 
 
2020-07-01 
 
15 A 3. § (5) bekezdését újonnan a 2015: CLXXXVI. törvény 114. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon 
kívül helyezte a 2020: XXX. törvény 21. §-a. Alkalmazására lásd e módosító törvény 56. §-át. 
 
2021-01-01 
 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti haditechnikai termék gyártásához vagy szolgáltatás nyújtásához 
kapcsolódó munkakörben nem alkalmazható, aki 
a) büntetett előéletű; 
b) büntetlen előéletű, de akinek a büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerősen megállapította 
ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) X. fejezetében meghatározott állam elleni bűncselekmény, XI. 
fejezetében meghatározott emberiség elleni bűncselekmény, személy elleni bűncselekmény, 
emberölés, erős felindulásban el-követett emberölés, öngyilkosságban közreműködés, 170. § (2)–(6) 
bekezdése szerinti testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, kényszerítés, 
lelkiismereti és vallásszabadság megsértése, közösség tagja elleni erőszak, egyesülési, a gyülekezési 
szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának meg-sértése, személyi szabadság 
megsértése, emberrablás, emberkereskedelem, 176. § (2) bekezdés b) pontja, (3) és (4) bekezdése 
szerinti magánlaksértés, erőszakos közösülés, szemérem elleni erőszak, 207. § (3) bekezdés b) 
pontja szerinti kerítés, XV. fejezet IV. címében meghatározott hivatali bűncselekmény, V. címében 
megha-tározott hivatalos személy elleni bűncselekmény, embercsempészés, 259. § (1)–(3) bekezdés 
szerinti közveszélyokozás, közérdekű üzem működésének megzavarása, terrorcselekmény, 
nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy 
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tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalom-ba kerítése, visszaélés robbanóanyaggal vagy 
robbantószerrel, visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel, visszaélés haditechnikai termékkel és 
szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel, bűnszervezetben részvétel, a visszaélés 
radioaktív anyaggal, visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel, tiltott állatviadal 
szervezése, állatkínzás, garázdaság, önbíráskodás, közokirat hamisítás, visszaélés kábítószerrel, 
visszaélés kábítószer-prekurzorral, visszaélés új pszichoaktív anyaggal, pénzmosás, lopás, 
sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság, jármű önkényes 
elvétele, 343. § (2) bekezdés a) pontja és (4) és (5) bekezdése szerinti szökés és a 355. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak elkövetése miatt, 
bb) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti emberiesség 
elleni bűncselekmény (Btk. XIII. Fejezet), háborús bűncselekmény (Btk. XIV. Fejezet), emberölés (Btk. 
160. §), erős felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161. §), öngyilkosságban közreműködés (Btk. 
162. §), testi sértés [Btk. 164. § (3)–(8) bekezdés], foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 
165. §), kábítószer-kereskedelem (Btk. 176–177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178–179. §), kóros 
szenvedélykeltés (Btk. 181. §), kábítószer készítésének elősegítése (Btk. 182. §), kábítószer-
prekurzorral visszaélés (Btk. 183. §), új pszichoaktív anyaggal visszaélés (Btk. 184. §), emberrablás 
(Btk. 190. §), emberrablás feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §), emberkereskedelem és 
kényszermunka (Btk. 192. §), személyi szabadság megsértése (Btk. 194. §), kényszerítés (Btk. 195. 
§), szexuális erőszak (Btk. 197. §), kerítés [Btk. 200. § (4) bekezdés c) pont], lelkiismereti és 
vallásszabadság megsértése (Btk. 215. §), közösség tagja elleni erőszak (Btk. 216. §), egyesülési, a 
gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése (Btk. 217. 
§), magánlaksértés [Btk. 221. § (2) bekezdés b) pont és (3)–(4) bekezdés], állatkínzás (Btk. 244. §), 
tiltott állatviadal szervezése (Btk. 247. §), radioaktív anyaggal visszaélés (Btk. 250. §), állam elleni 
bűncselekmény (Btk. XXIV. Fejezet), hivatali bűncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet), hivatalos személy 
elleni bűncselekmény (Btk. XXIX. Fejezet), terrorcselekmény (Btk. 314–316/A. §), terrorcselekmény 
feljelentésének el-mulasztása (Btk. 317. §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318–318/A. §) vagy 
háborús uszítás (Btk. 331. §), jármű hatalomba kerítése (Btk. 320.§), bűnszervezetben részvétel (Btk. 
321. §), közveszély okozása [Btk. 322. § (1)–(3) bekezdés], közérdekű üzem működésének 
megzavarása (Btk. 323. §), robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), 
lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés (Btk. 325. §), nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel 
visszaélés (Btk. 326. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), nemzetközi 
gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), haditechnikai termékkel 
vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), kettős felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §), 
garázdaság (Btk. 339. §), közokirat-hamisítás (Btk. 342–343. §), embercsempészés (Btk. 353. §), 
vagyon elleni erőszakos bűncselekmény (Btk. XXXV. Fejezet), lopás (Btk. 370. §), rongálás (Btk. 371. 
§), sikkasztás (Btk. 372. §), csalás (Btk. 373. §), hűtlen kezelés (Btk. 376. §), jármű önkényes elvétele 
(Btk. 380. §), pénzmosás (Btk. 399. §), a Btk. 434. § (2) bekezdés a) pontja vagy (3)–(4) bekezdése 
szerinti szökés vagy a Btk. 445. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elöljáró vagy szolgálati közeg elleni 
erőszak elkövetése miatt, 
bc) olyan bűntett miatt, amelyet bűnszervezet keretében vagy 
bd) a 2020. december 31-éig hatályban volt orgazdaság miatt 
 
 
Többek között módositja a 2012. évi CXXXIV. törvényt a fiatalkorúak dohányzásának 
visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről régi újként felvéve. 
 
M0000egjelent: MK 125/2020. (05 28) Módosítja: 2020. évi XXXI. törv. Hatályos: 2020. 07. 01 
 
Hatályos: 2020.01.01 - 2020.06.30 
 
1. § (1) Magyarországon kizárólag e törvény betartásával folytatható 
a) dohánytermék, 
b) cigarettahüvely és cigarettapapír, 
c) dohánylevél töltő, 
d) elektronikus cigaretta, 
e) utántöltő flakon, patron, nikotinmentes utántöltő flakon, 
f) dohányzást imitáló elektronikus eszköz, 
g) dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék, valamint, 
h) az új dohánytermék-kategóriák kiegészítő termékeinek 
kiskereskedelme. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott termékek forgalmazása kizárólag a fiatalkorúak elől elzárt 
módon történhet. E termékeket fiatalkorúaknak értékesíteni vagy számukra más módon 
hozzáférhetővé tenni tilos. 
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A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEMMEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ ÁLLAMI FELADATOK 
h) a Jöt. alapján a dohánytermékek árainak közzététele érdekében a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint a szolgáltatott árbejelentések rendszerezésére, feldolgozására és 
továbbítására, 
i) a koncessziós szerződésekből eredő számlázási feladatok ellátására, 
j) a koncessziós szerződésekkel összefüggő követeléskezelési feladatok – ide nem értve az azonnali 
beszedési megbízást – ellátására, 
k) a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására a részvénytársaság által külön 
feljogosított személyek kötelezettségeinek ellenőrzésére, a feljogosításról szóló okiratból eredő jogok 
és kötelezettségek érvényesítésére, valamint az ezzel összefüggő intézkedések és tájékoztatások 
megtételére, valamint 
l) e törvényben vagy jogszabályban meghatározott egyéb feladat ellátására. 
 
A részvénytársaság közreműködése az egészségvédelmet érintő feladatokban 
 A dohánytermékek értékesítési helye 
A dohánytermék-kiskereskedelemre való jogosultság 
A dohánytermékek beszerzése 
A dohány-kiskereskedelmi ellátó 
 
A dohánytermékek értékesítésével összefüggő különös szabályok 
A fiatalkorúak különös védelme 
16. § (1) A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során fiatalkorú az 1. § (1) 
bekezdésében meghatározott termékhez nem juthat, részére ilyen terméket értékesíteni, illetve őt 
kiszolgálni tilos. 
(2) Ha a dohánytermék-kiskereskedőben annak gyanúja merül fel, hogy a dohánytermék értékesítési 
helyére (dohányboltba, elkülönített helyre) fiatalkorú személy lépett be, illetve az 1. § (1) 
bekezdésében meghatározott terméket fiatalkorú kívánja megvásárolni, a dohánytermék-kiskereskedő 
köteles a fogyasztót életkora hitelt érdemlő igazolására felhívni. 
(3) Ha a fogyasztó az életkorát a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem igazolja, vagy 
bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkorú, részére semmilyen termék nem értékesíthető, és azonnal 
fel kell szólítani őt arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyét hagyja el. 
(4) Ameddig a (3) bekezdés rendelkezései szerint felszólított fogyasztó a dohánytermék értékesítési 
helyét nem hagyja el, a dohánytermék értékesítése, illetve a dohányboltban más, e törvény alapján a 
dohányboltban forgalmazható termék értékesítése sem folytatható még az arra jogosult fogyasztó 
részére sem. 
(5) Ha a (3) bekezdés rendelkezései szerint felszólított fogyasztó a felhívás ellenére nem hagyja el a 
dohánytermék értékesítésének helyét, a dohánytermék-kiskereskedő a rendőrség intézkedését 
kérheti. 
(6) A dohánytermék-kiskereskedő köteles az 1. § (1) bekezdésében meghatározott termék 
értékesítését megtagadni abban az esetben is, ha annak gyanúja merül fel benne, hogy a nem 
fiatalkorú fogyasztó az 1. § (1) bekezdésében meghatározott terméket fiatalkorú részére történő 
továbbadás céljából kívánja megvásárolni. 
(7) A dohánytermék-kiskereskedővel szemben az e §-ban szabályozott rendelkezések be nem 
tartásáért a fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szabhat ki, azzal, hogy az (1)–(3) bekezdésben foglalt 
rendelkezések megsértése esetén bírság kiszabása kötelező. 
 
A dohánytermékek árusításával feljogosított személyekre vonatkozó különös rendelkezések 
 
A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEM FELÜGYELETE ÉS ELLENŐRZÉSE 
 
22. § (1) A vámhatóság az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytató személyt a (2)–(3) 
bekezdésben foglaltak szerinti esetekben az ott írt mértékű bírság megfizetésére kötelezi. 
(2) A bírság összege a dohánytermék-kiskereskedővel vagy a részvénytársaság által a 10. § (1) 
bekezdése alapján feljogosított személlyel szemben 30 ezer forinttól 10 millió forintig terjedhet, ha a 
dohánytermék-kiskereskedő (feljogosított személy) 
a) az engedélyben foglaltaktól eltér, vagy a dohánytermékek kiskereskedelmére, továbbá az 1. § (1) 
bekezdés b)–h) pontjában felsorolt termékek üzletszerű értékesítésére vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket megsérti, 
b) az állammal szembeni kötelezettségét nem teljesíti, vagy 
c) a számára előírt nyilvántartási, könyvvezetési előírásoknak nem tesz eleget vagy hamis adatot 
közöl. 
(3) Ha valaki az e törvényben foglaltak ellenére dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság vagy 
engedély nélkül folytat az 1. § (1) bekezdésében felsorolt termék üzletszerű értékesítésére vonatkozó 
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tevékenységet, őt a vámhatóság 5 millió forinttól 500 millió forintig terjedő bírsággal sújtja, amelynek 
legfeljebb 50%-os mérsék-lése csak különös méltánylást érdemlő esetben lehetséges. 
 
 
 2020. 07. 01 
 
19. § (1) A vámhatóság a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásának engedélyezése 
iránti kérelem elbírálásáról, a kérelemnek a vámhatósághoz történt beérkezésétől számított 30 napon 
belül dönt. Dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyezési ügyben kérelem a kormányablaknál nem 
terjeszthető elő. A dohány-termék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezési kérelem elbírálása 
során sommás eljárásnak nincs helye. E törvény hatálya alá tartozó hivatalbóli eljárás megindítása az 
ügyfél erről szóló értesítésének mellőzésével történik. A határozott időtartamra szóló engedély lejárati 
időpontja előtt ugyanarra a tevékenységre vonatkozó új engedélykérelem legkorábban az engedély 
lejárata előtt 100 nappal nyújtható be. 
A részvénytársaság közreműködése az egészségvédelmet érintő feladatokban 
A dohánytermékek értékesítési helye     
 
2021-01-01 
 
(4) A részvénytársaságnak a (2) bekezdésben és a 10/C. §-ban meghatározott feladatai közfeladatnak 
minősülnek. 
4) A miniszter a részvénytársaság közfeladatainak ellátásához szükséges forrást közszolgáltatási 
szerződés útján biztosítja úgy, hogy a koncessziós díjból származó bevétel legalább 60 százalékának 
megfelelő összeget a részvénytársaság működési költségeinek fedezésére kell fordítani. Az egyéb 
feladatokhoz szükséges forráso-kat az éves központi költségvetésről szóló törvényben e célra 
meghatározott fejezeti kezelésű előirányzat terhére támogatási szerződés keretében kell biztosítani. 
(5) Az állam jogosult azon személytől éves díjra (a továbbiakban: jogosultsági díj), akit a 10. § (1) 
bekezdése alapján a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogosultság gyakorlására – a 
részvénytársaság útján – külön feljogosít. A jogosultsági díj mértéke a tevékenység folytatására külön 
feljogosított személy által for-galmazott dohánytermékek kiskereskedelmi eladási árának 1%-a, de 
legfeljebb az adott településen egyébként irányadó koncessziós díj összege. A jogosultsági díjat a 
tevékenység folytatására külön feljogosított személy által külön jogszabály alapján szolgáltatandó 
forgalmi adatok alapján kell megállapítani, amelyet a tevékenység folytatására feljogosított személy a 
tárgyévet követő negyedév végéig, a jogviszony évközi megszűnése esetén a megszűnést követő 
negyedév végéig köteles az állam részére – a részvénytársaság felhívására – megfizetni. A 
jogosultsági díjra egyebekben a koncessziós díjra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is 
megfelelően alkalmazni kell. 
(13) E törvénynek a Módtv.3.-mal megállapított 10/B. § (5) bekezdése alapján előírt fizetési 
kötelezettséget első alkalommal 2022. március 31-ig, a jogviszony 2021. évközi megszűnése esetén a 
megszűnést követő negyedév végéig kell a részvénytársaság felhívására teljesíteni. 
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1. § E törvény alkalmazásában 
a) ágazati kritérium: azok a szempontok, az azokhoz tartozó küszöbértékek, műszaki vagy 
funkcionális tulajdonságok, amelyek egy eszköz, létesítmény rendszerelemének megzavarása vagy 
megsemmisítése (a továbbiakban együtt: kiesés) által kiváltott hatásra vonatkoznak, és amelyek 
teljesülése esetén az eszköz, létesítmény, rendszer vagy azok része létfontosságú rendszerelemmé 
jelölhető ki azzal szoros összefüggésben, hogy mely ágazatba tartozik, 
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b) alapvető szolgáltatás: a kritikus társadalmi vagy gazdasági tevékenységek fenntartásához 
szükséges, elektronikus információs rendszertől függő, az alapvető szolgáltatások jegyzékében 
feltüntetett szolgáltatás, 
c) alapvető szolgáltatások jegyzéke: az alapvető szolgáltatások listája, amely az érintett központi 
államigazgatási szervek bevonásával kerül összeállításra és kormányrendeletben meghatározásra, 
d) alapvető szolgáltatást nyújtó szereplő: az a szervezet vagy gazdasági szereplő, amely 
da) alapvető szolgáltatást nyújt, 
db) az általa nyújtott alapvető szolgáltatás elektronikus információs rendszerektől függ, 
dc) az általa nyújtott alapvető szolgáltatást érintő biztonsági esemény – kormányrendeletben 
meghatározott – jelentős zavart okozna szolgáltatás nyújtásában és 
dd) az erre irányuló eljárásban alapvető szolgáltatást nyújtó szereplőként került azonosításra, 
e) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes más állam, 
f) európai létfontosságú rendszerelem: e törvény alapján kijelölt olyan létfontosságú rendszerelem, 
amelynek kiesése jelentős hatással lenne – az ágazatokon átnyúló kölcsönös függőségből következő 
hatásokat is ideértve – legalább két EGT-államra, 
g) helyszíni ellenőrzést lefolytató szerv: az ágazati kijelölő hatóság, a szakhatóság, a kijelölési 
eljárásban részt vevő, véleménynyilvánító szerv, és jogszabály alapján helyszíni ellenőrzés 
lefolytatására jogosult szerv, 
h) horizontális kritérium: azok a szempontok, az azokhoz tartozó küszöbértékek, műszaki vagy 
funkcionális tulajdonságok, amelyek egy eszköz, létesítmény rendszerelemének kiesése által kiváltott 
hatásra vonatkoznak, és amelyek teljesülése esetén – figyelemmel a bekövetkező emberiélet-
veszteségekre, az egészségre gyakorolt hatásra, a gazdasági és társadalmi hatásokra, a természetre 
és az épített környezetre gyakorolt hatásra – az eszköz, létesítmény, rendszer vagy azok része 
létfontosságú rendszerelemmé jelölhető ki attól függetlenül, hogy mely ágazatba tartozik, 
i) létfontosságú rendszerelem védelme: a létfontosságú rendszerelem funkciójának, folyamatos 
működésének és sértetlenségének biztosítását célzó, a fenyegetettség, a kockázat, a sebezhetőség 
enyhítésére vagy semlegesítésére irányuló valamennyi tevékenység, 
j) létfontosságú rendszerelem: az 1. mellékletben meghatározott ágazatok valamelyikébe tartozó 
szolgáltatás, eszköz, létesítmény vagy rendszer olyan rendszereleme, továbbá azok által nyújtott 
szolgáltatások, amelyek elengedhetetlenek a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához – így 
különösen az egészségügyhöz, a lakos-ság személy- és vagyonbiztonságához, a gazdasági és 
szociális közszolgáltatások biztosításához, az ország honvédelméhez, – és amelynek kiesése e 
feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős következményekkel járna, 
k) nemzeti létfontosságú rendszerelem: e törvény alapján kijelölt létfontosságú rendszerelem, 
amelynek kiesése a létfontosságú társadalmi feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt 
elsősorban Magyarországon lenne jelentős hatással, 
l) üzemeltető: az a természetes, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely 
az eszköz, létesítmény, rendszer rendszerelemének tulajdonosa, engedélyese, rendelkezésre 
jogosultja vagy napi működéséért felelős, 
m) rendkívüli esemény: olyan külső vagy belső behatás, amely a kijelölt nemzeti vagy európai 
rendszerelem rendeltetésszerű működését, üzemfolytonosságát jelentős mértékben veszélyezteti, 
akadályozza, és amely megfelel jogszabályban foglalt kritériumoknak. 
2. A nemzeti létfontosságú rendszerelemek kijelölése 
2. § (1) Az üzemeltető azonosítási vizsgálatot folytat le 
a) a létfontosságú rendszerelem működésének, a szolgáltatás nyújtásának kezdetétől számított 60 
napon belül, 
b) az üzemeltetés időszakában a tevékenységben bekövetkezett olyan mértékű változás esetén, 
amely az ágazati vagy horizontális kritériumok teljesülését eredményezi, a változás bekövetkeztétől 
számított 60 napon belül, 
c) a kijelölésre nem javasolt, a korábbi azonosítási jelentésben szereplő lehetséges létfontosságú 
rendszerelem esetén az azonosítási vizsgálat zárónapját követő öt év elteltével, az üzemeltetés 
időszakában a kijelölő határozat véglegessé válását követő öt év elteltével, 
d) a javaslattevő hatóság kezdeményezése alapján. 
(2) Az üzemeltető az azonosítási vizsgálat alapján elkészített azonosítási jelentését (a továbbiakban: 
azonosítási jelentés) – annak elkészítését követő 8 napon belül – benyújtja a kormányrendeletben 
kijelölt szerv (a továbbiakban: az ágazati kijelölő hatóság) részére. 
(3) A nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölési eljárást az ágazati kijelölő hatóság 
a) az azonosítási jelentés benyújtását követően, 
b) a 10. § (1) bekezdése szerinti általános javaslattevő hatóság ügyindító javaslata alapján, vagy 
c) honvédelmi létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés céljából a honvédelmi ágazat 
javaslattevő hatóságának ügyindító javaslata alapján 
hivatalból folytatja le. 
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(4) A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetében a 10. § (3) bekezdésében foglaltakat 
megfelelően alkalmazni kell. 
(5) Az ágazati kijelölő hatóság a kijelölés visszavonásáról 
a) hivatalból a (3) bekezdésben meghatározottak szerint, vagy 
b) az üzemeltető kérelmére 
dönthet. 
(6) Az ágazati kijelölő hatóság szakhatóság bevonásával az ágazati és horizontális kritériumok 
teljesülésének vizsgálata alapján dönt a nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelöléséről vagy a 
kijelölés visszavonásáról. 
(7) Az ágazati kijelölő hatóság a (6) bekezdés szerinti kijelölő határozatban 
a) meghatározza az üzemeltetői biztonsági terv kidolgozásának határidejét, 
b) kötelezi az üzemeltetőt, hogy biztonsági összekötő személyt bízzon meg vagy foglalkoztasson, és a 
biztonsági összekötő személy adatait a kijelölő határozat véglegessé válásától számított 60 napon 
belül nyilvántartó hatóság részére küldje meg, valamint 
c) az üzemeltető részére előírhat a létfontosságú rendszerelem védelmével összefüggő, a 
rendszerelem egyedi sajátosságaihoz, környezetéhez, a rendszerelem által potenciálisan előidézhető 
veszély mértékéhez igazodó feltételeket. 
(8) Amennyiben az üzemeltető a (2) bekezdésben előírt kötelezettségének nem tesz eleget, az 
ágazati kijelölő hatóság figyelmeztetést tartalmazó döntésében, határidő megállapításával felhívja az 
üzemeltetőt az azonosítási jelentés benyújtására. 
(9) A honvédelmi rendszerek és létesítmények ágazati kijelölő hatósága az 1. mellékletben 
meghatározott, nem honvédelmi ágazatba tartozó rendszerelemet honvédelmi érdekből, 
kormányrendeletben meghatározott honvédelmi kritériumok alapján, horizontális kritériumok 
vizsgálata nélkül nemzeti létfontosságú rendszerelemmé (a továbbiakban: ágazaton kívüli honvédelmi 
rendszerelem) kijelölheti. 
(10) Ágazaton kívüli honvédelmi rendszerelem kijelölésére irányuló eljárásban a szakhatósági 
megkeresés mellőzhető, amennyiben a honvédelmi ágazati kijelölő hatóság által kijelölni kívánt 
rendszerelem már kijelölt létfontosságú rendszerelem. 
(11) A honvédelmi rendszerek és létesítmények ágazati kijelölő hatósága a kijelölő határozatban: 
a) biztonsági összekötő személy adatainak megküldése tekintetében 60 napnál rövidebb határidőt is 
megállapíthat az üzemeltető számára, 
b) a (6) bekezdés szerinti döntését honvédelmi érdekre tekintettel gyorsított eljárásban is 
meghozhatja. 
(12) A honvédelmi rendszerek és létesítmények ágazati kijelölő hatósága részére a (3) bekezdés b) 
pontja szerinti ügyindító javaslatot a honvédelmi ágazati javaslattevő hatóság adja. 
2/B. § (1) Azon rendszerek, rendszerelemek üzemeltetői esetében, amelyek nem kerültek a 2. § 
szerinti eljárásban nemzeti létfontosságú rendszerelemként kijelölésre, azonban megfelelnek a 2/A. § 
(2) bekezdésében meghatározott, az alapvető szolgáltatást nyújtó szereplőként történő azonosításra 
irányadó kritériumoknak, az azonosítási eljárást kormányrendeletben kijelölt hatóság folytatja le. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatóság az alapvető szolgáltatást nyújtó szereplőként való azonosítás 
során hivatalból jár el. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti hatóság határozatban rendelkezik az üzemeltető felvételéről az alapvető 
szolgáltatásokat nyújtó szereplők jegyzékébe és tájékoztatja a jegyzéket vezető hatóságot. Az (1) 
bekezdés szerinti hatóság az alapvető szolgáltatást nyújtó szereplők jegyzékéből történő törlésről 
a) hivatalból, vagy 
b) az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplő kérelmére 
dönthet. 
(4) Az azonosítási eljárás lefolytatása érdekében az (1) bekezdés szerinti hatóság – személyes adatok 
kivételével – jogosult 
a) az alapvető szolgáltatások jegyzékében meghatározott szolgáltatást nyújtó szolgáltatótól, 
gazdálkodó szervezettől, 
b) az a) pont szerinti szolgáltató felett hatósági, felügyeleti vagy ellenőrzési jogkört gyakorló 
szervezettől, 
c) közhiteles nyilvántartásokból 
adatszolgáltatást kérni. 
(5) Amennyiben az alapvető szolgáltatást nyújtó szereplőként azonosított szervezet az azonosítással 
nem ért egyet, úgy bizonyítja, hogy nem felel meg az alapvető szolgáltatást nyújtó szereplőként 
történő azonosításra vonatkozó kritériumoknak. 
(6) A Kormány ágazatonként rendeletben meghatározza az adott szolgáltatásra támaszkodó 
felhasználók száma vagy az alapvető szolgáltatásokat nyújtó konkrét gazdasági szereplő jelentősége 
alapján történő releváns ellátási szint meghatározásához a küszöbértékeket. 
 



24 
 
7. § Az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemeltetőjét 
terhelik az üzemeltetői biztonsági terv elkészítésének, módosításának és gyakoroltatásának, a 
biztonsági összekötő személy foglalkoztatásának költségei, valamint az üzemeltetői biztonsági 
tervben foglalt, a létfontosságú rend-szerelemek védelmét szolgáló szervezeti és eszközrendszerrel 
kapcsolatban felmerült költségek. 
 
9/A. § A kijelölt létfontosságú rendszerelemeket érintő karbantartások, javítások és rendkívüli 
események kezelésében, elhárításában közreműködő szervezetek, illetve további résztevők kötelesek 
biztosítani, hogy a rendszerelem működése a lehető legrövidebb ideig legyen korlátozott. 
9/B. § A honvédelmi ágazat, valamint a honvédelmi ágazatba tartozó honvédelmi létfontosságú 
rendszerelemek tekintetében a 4–9. § információbiztonsággal kapcsolatos rendelkezéseit nem kell 
alkalmazni. 
 
5.51 Az általános javaslattevő hatóság feladatai és jogköre 
 
2020-09-01   
 
(8a) Az azonosítási jelentés benyújtásának elmulasztása esetén kormányrendeletben meghatározott 
mértékű bírság kiszabásának van helye. 
9. § (1) Ha az üzemeltető nem tesz eleget e törvényben, az e törvényben foglalt felhatalmazás alapján 
kiadott kormányrendeletben vagy az ágazati kijelölő hatóság határozatában foglalt előírásoknak, az 
ágazati kijelölő hatóság határozatban 
a) felszólítja az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelem 
üzemeltetőjét a kötelezettségei betartására, 
b) kötelezi azonosítási jelentés elkészítésére és az ágazati kijelölő hatóság részére történő 
benyújtására, 
c) kötelezi az üzemeltetői biztonsági terv módosítására vagy új üzemeltetői biztonsági terv 
készítésére, vagy 
d) kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot szabhat ki. 
(2) Ha az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelem 
üzemeltetője nem tesz eleget az e törvényben, e törvényben foglalt felhatalmazás alapján kiadott más 
jogszabályokban foglalt előírásoknak, az ellenőrzést koordináló szerv a koordinált ellenőrzés során 
tapasztalt hiányosságokra figyelemmel kormányrendeletben meghatározottak szerint helyszíni 
bírságot szabhat ki. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott helyszíni bírság különös méltánylást érdemlő esetben 
mellőzhető. A helyszíni bírság nem mellőzhető, amennyiben a tapasztalt hiányosság ismétlődő, kirívó 
súlyú, vagy a fentieken túl olyan jellegű, amely közvetlenül veszélyezteti a kijelölt létfontosságú 
rendszerelem üzemfolytonos működé-sét. 
14. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben 
 
e) határozza meg a 2. § és a 9. § szerint kiszabható helyszíni és közigazgatási bírság mértékét, a 
helyszíni és közigazgatási bírság kiszabására vonatkozó eljárás rendjét, 
 
 
Többek között módositja a 2012. évi C. törvényt a Büntető Törvénykönyvről 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05 28) Módosítja: 2020. évi XXXI. törv. Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
2020-07-01 
 
(1a) Ha az erős felindulásban elkövetett emberölés, a háromévi szabadságvesztésnél súlyosabban 
büntetendő szándékos súlyos testi sértés, az emberrablás, az emberkereskedelem és 
kényszermunka, a személyi szabadság megsértése, illetve – a 26. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt 
kivétellel – a nemi élet szabadsága és a nemi er-kölcs elleni bűncselekmény sértettje a 
bűncselekmény elkövetésekor a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, az elévülés határidejébe 
nem számít be az a tartam, amíg a tizennyolcadik életévét be nem tölti vagy be nem töltötte volna. 
ad)18 emberölés, kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, emberrablás, emberkereskedelem 
és kényszermunka, szexuális erőszak, közveszély okozása, nemzetközi gazdasági tilalom 
megszegése vagy rablás súlyosabban minősülő esetei [160. § (2) bekezdés, 176. § (2)–(3) bekezdés, 
177. § (1)–(2) bekezdés, 178. § (2) bekez-dés, 179. § (2) bekezdés, 190. § (2)–(4) bekezdés, 192. § 
(1)–(6) bekezdés, 197. § (2)–(4) bekezdés, 322. § (2)–(3) bekezdés, 327. § (3) bekezdés, 365. § (3)–
(4) bekezdés] 
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44. § (1) Életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a bíróság a feltételes szabadságra 
bocsátás lehetőségét csak az alábbi bűncselekmények miatt zárhatja ki: 
j) emberkereskedelem és kényszermunka súlyosabban minősülő esete [192. § (6) bekezdés], 
Emberiesség elleni bűncselekmény 
 
143. § (1) Aki a lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadás részeként 
d) emberkereskedelem és kényszermunkát követ el, 
Emberkereskedelem és kényszermunka 
192. § (1) Aki mást 
a) elad, megvásárol, elcserél, ellenszolgáltatásként átad, átvesz, vagy 
b) az a) pontban meghatározott cselekmény megvalósítása érdekében szállít, elszállásol, elrejt, vagy 
másnak megszerez, 
bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Aki mást rendszeres előny szerzése céljából munkavégzésre, munka jellegű tevékenység 
végzésére, egyéb szolgáltatásra, vagy jogellenes cselekmény folytatására 
a) megtévesztéssel, a sértett nevelésével, felügyeletével, gondozásával, gyógykezelésével 
kapcsolatos, illetve a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyával 
visszaélve, vagy a sértett kiszolgáltatott helyzetét kihasználva rábír, vagy 
b) erőszakkal vagy fenyegetéssel kényszerít, 
bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(3) Aki mást a (2) bekezdésben meghatározott cselekmény megvalósítása érdekében toboroz, átad, 
átvesz, elad, megvásárol, elcserél, ellenszolgáltatásként átad vagy átvesz, másnak megszerez, szállít, 
elszállásol, elrejt, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(4) Aki a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekményt szexuális cselekmény végzése 
vagy emberi test tiltott felhasználása érdekében követi el, bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(5) A büntetés a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekmény esetén öt évtől tíz évig 
terjedő szabadságvesztés, a (4) bekezdésben meghatározott bűncselekmény esetén öt évtől tizenöt 
évig terjedő szabadságvesztés, ha azt 
a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, 
b) a sértett sanyargatásával, 
c) hivatalos személyként, e minőséget felhasználva, vagy 
d) több ember sérelmére követik el. 
(6) A büntetés a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekmény esetén öt évtől tizenöt 
évig terjedő szabadságvesztés, a (4) bekezdésben meghatározott bűncselekmény esetén öt évtől 
húsz évig vagy életfogytig terjedő szabadságvesztés, ha azt 
a) tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére, vagy 
b) életveszélyt vagy különösen súlyos hátrányt okozva 
követik el. 
(7) Aki emberkereskedelem és kényszermunkára irányuló előkészületet követ el, az (1) bekezdésben 
meghatározott esetben vétség miatt egy évig, a (2) vagy (3) bekezdésben meghatározott esetben 
bűntett miatt három évig, a (4) bekezdésben meghatározott esetben egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(8) Aki 
a) a (2) bekezdésben meghatározott emberkereskedelem és kényszermunka sértettjének munkáját, 
munka jellegű tevékenységét, egyéb szolgáltatását vagy jogellenes cselekményét igénybe veszi vagy 
felhasználja, három évig terjedő szabadságvesztéssel, 
b) az a) pontban meghatározott bűncselekményt szexuális cselekmény igénybevételével vagy emberi 
test tiltott felhasználása érdekében követi el, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 
207/A. § A 200. § (3a) bekezdése, a 200. § (5) bekezdés b) pontja, a 201. § (4) bekezdése és a 203. § 
(5) bekezdése alkalmazásában a különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű bűncselekmény 
az emberkereskedelem és kényszermunka, a kerítés, a prostitúció elősegítése és a 
gyermekprostitúció kihasználása. 
Bűnpártolás 
282. § (1) Aki anélkül, hogy a bűncselekmény elkövetőjével az elkövetés előtt megegyezett volna, 
b) emberöléssel [160. § (1)–(3) és (5) bekezdés], emberrablással [190. § (1)–(4) bekezdés], 
emberkereskedelem és kényszermunkával [192. § (1)–(6) bekezdés], terrorcselekménnyel [314. § 
(1)–(2) bekezdés], terrorizmus finanszírozásával [318. § és 318/A. §], jármű hatalomba kerítésével 
[320. § (1)–(2) bekezdés], 
26. személy elleni erőszakos bűncselekmény: 
d) az emberrablás [190. § (1)–(4) bekezdés], az emberkereskedelem és kényszermunka [192. § (1)–
(6) bekezdés], a személyi szabadság megsértése (194. §), a kényszerítés (195. §), 
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Többek között módositja a 2012. évi II. törvényt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05 28) Módosítja: 2020. évi XXXI. törv. Hatályos: 2020. 07. 01., 2021. 01. 
01., 2023. 01. 01. 
 
2020-07-01  
 
f) nyilvános rendezvény a gyűlés kivételével olyan rendezvény, amely mindenki számára azonos 
feltételek mellett nyitva áll, 
g) szexuális szolgáltatásra felajánlkozás: a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes 
jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló törvény 
szerinti szexuális szolgáltatásra felajánlkozás. 
40/A. § A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vezetője az illetékességi területén a szabálysértési 
eljárásban kiszabott pénzbírság és helyszíni bírság végrehajtása iránti eljárásra illetékes 
szabálysértési hatóság helyett más szabálysértési hatóság illetékességét is megállapíthatja. 
 
62/A. § (1) A bíróság, a szabálysértési hatóság engedélyezheti, hogy a tanú a szóbeli meghallgatását 
követően vagy helyette írásban tegyen vallomást. Az írásbeli tanúvallomás megtétele nem zárja ki, 
hogy utóbb a tanút a meghallgatása céljából a bíróság, a szabálysértési hatóság idézze. 
(2) Az írásbeli vallomástétel engedélyezése esetén a tanú a vallomását 
a) saját kezűleg leírja és aláírja, 
b) minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírásával látja 
el, 
c) elektronikus kapcsolattartás útján teszi meg, vagy 
d) bíróval, közjegyzővel hitelesítteti. 
(3) Ha a tanú szóbeli meghallgatás nélkül vagy a szóbeli meghallgatást követően írásban tesz 
vallomást, az írásbeli vallomásból ki kell tűnnie, hogy a tanú a vallomást a vallomástétel akadályainak, 
valamint a hamis tanúzás következményeinek ismeretében tette meg. Erre a tanút az írásbeli 
vallomás megtételének engedélyezésével egyidejűleg, a vallomástétel akadályainak és a hamis 
tanúzás következményeinek ismertetésével figyelmeztetni kell. 
65. A feljelentés elutasítása 
80. § A feljelentést határozattal nyolc napon belül el kell utasítani, ha a feljelentésből vagy az 
előkészítő eljárás során beszerzett adatokból megállapítható, hogy 
f) halál vagy elévülés folytán a büntethetőség megszűnt, 
 
4) A bíróság a kiszabott pénzbírságról, rendbírságról, megállapított szabálysértési költségről – a 
jogerős határozat kiadmányának megküldésével – értesíti a (3) bekezdésben meghatározott általános 
szabálysértési hatóságot. 
 
2021-01-01  
 
29. § (1) E törvény eltérő rendelkezésének hiányában 
k) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 370. § szerinti lopás, a 
Btk. 371. § szerinti rongálás, a Btk. 372. § szerinti sikkasztás, a Btk. 373. § szerinti csalás, a Btk. 376. 
§ szerinti hűtlen kezelés és a Btk. 378. § szerinti jogtalan elsajátítás tényállásoknak megfelelő 
szabálysértési tényállásokra 
 
(1a) Aki lopásból, sikkasztásból, csalásból, hűtlen kezelésből, rablásból, kifosztásból, zsarolásból vagy 
jogtalan elsajátításból származó dolgot vagyoni haszonszerzés végett ötvenezer forintot meg nem 
haladó értékben megszerez, elrejt vagy elidegenítésében közreműködik, szabálysértést követ el. 
 
(6) Az elkövetési érték, kár, illetve okozott vagyoni hátrány összegének megállapítása céljából érték-
egybefoglalásnak van helye, ha az eljárás alá vont személy az (1) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 
az (1a) bekezdésben meghatározott ugyanolyan cselekményt több alkalommal, legfeljebb egy éven 
belül követte el, és ezeket együttesen bírálják el. Nincs helye érték-egybefoglalásnak, ha az 
üzletszerű elkövetés megállapítható. 
 
153/B. Új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos szabálysértés518 
199/B. § (1) Aki csekély mennyiséget meg nem haladó új pszichoaktív anyagot megszerez vagy tart, 
szabálysértést követ el. 
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(2) E § alkalmazásában az új pszichoaktív anyag csekély mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-
tartalma a Btk.-ban meghatározott, az adott vegyületcsoportra vagy anyagra irányadó csekély 
mennyiséget nem haladja meg. Só formában előforduló vegyületek esetén tiszta hatóanyag-tartalom 
alatt a bázis formában megadott hatóanyag-tartalmat kell érteni. 
163. Vámszabálysértés 
209. § (1) Aki nem uniós árut a vámellenőrzés alól elvon, vagy a vámtartozás, az egyéb terhek, illetve 
a biztosíték megállapítása vagy beszedése szempontjából lényeges körülmények tekintetében 
valótlan nyilatkozatot tesz, feltéve, hogy a vagyoni hátrány az ötszázezer forintot nem haladja meg, 
úgyszintén, aki e cselekmények bármelyikét megkísérli, szabálysértést követ el. 
(5a) E törvény szerint – a 2. § (5) bekezdése figyelmen kívül hagyásával – szabálysértésként kell 
elbírálni azokat a 2013. július 1-je előtt elkövetett cselekményeket, amelyek a Btk. alapján 2013. július 
1-jét követően már nem bűncselekménynek, hanem szabálysértésnek minősülnek, az ezek miatt 
folytatott büntetőeljárás meg-szüntetésével egyidejűleg az ügyet a szabálysértési eljárás lefolytatása 
céljából az előkészítő eljárást lefolytató szervhez vagy a szabálysértési hatósághoz áttették, és a 
szabálysértési eljárás megszüntetésére 2014. január 1-je előtt nem került sor. 
 
2023-01-01  
 
17. § (1) A járművezetéstől eltiltás hatálya a szabálysértési határozat jogerőre emelkedésével 
kezdődik. 
(2) A járművezetéstől eltiltás tartamába be kell számítani azt az időt, amelynek tartamára az eljárás 
alá vont személy vezetői engedélyét – a járművezetéstől eltiltás intézkedést megelőzően – a 
szabálysértéssel összefüggésben a helyszínen elvették, azt a hatóságnál leadta, vagy a vezetési 
jogosultságának azonnali felfüggesztését az engedély-nyilvántartásba a helyszínen bejegyezték. 
132. A tulajdon elleni szabálysértés 
177. § (1) Aki 
a) ötvenezer forintot meg nem haladó értékre lopást, sikkasztást, jogtalan elsajátítást, 
b) ötvenezer forintot meg nem haladó kárt okozva csalást, szándékos rongálást, 
c) ötvenezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva hűtlen kezelést 
követ el, úgyszintén, aki e cselekmények elkövetését megkísérli, szabálysértést követ el. 
 
 
Többek között módositja a 2011. évi CXXVIII. törvényt a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05 28) Módosítja: 2020. évi XXXI. törv. Hatályos: 2020. 07. 01.. 
 
(3) A törvény IV. fejezetének hatálya nem terjed ki: 
a) anyagokból, keverékekből, nyersanyagokból, készítményekből származó ionizáló sugárzás által 
okozott veszélyekre, 
 
Többek között módositja a1999. évi LXIII. törvényt a közterület-felügyeletről 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05 28) Módosítja: 2020. évi XXXI. törv. Hatályos: 2020. 07. 01. 
 
A felügyelői intézkedések 
14. § A felügyelő felvilágosítást kérhet attól, akiről alaposan feltehető, hogy a felügyelői feladat 
ellátásához érdemi tájékoztatást tud adni. 
15. § A felügyelő – az 1. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott feladata kivételével – a 
jogszabályban meghatározott feladatai teljesítése során vagy egyéb jogszerű intézkedés céljából az e 
törvényben, továbbá az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint 
egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben 
meghatározott intézkedéseket és kényszerítő eszközöket alkalmazhatja. 
(3) Ha az e törvény szerinti felügyelői intézkedést követően közigazgatási hatósági vagy 
szabálysértési eljárás nem indul, az intézkedéssel szemben panasznak van helye. A panasz 
előterjesztésére és elbírálására az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, 
valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(4) A 15. § szerinti közterület-felügyelői intézkedések és kényszerítő eszközök jelentésére és 
kivizsgálásnak rendjére, a panasz benyújtására és elbírálására az egyes rendészeti feladatokat ellátó 
személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító 
módosításáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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Többek között módositja a 1996. évi XXXI. törvényt a tűz elleni védekezésről, a műszaki 
mentésről és a tűzoltóságról 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05 28) Módosítja: 2020. évi XXXI. törv. Hatályos: 2020. 07. 01. 
 
lásd fenn részletesen kidolgozva 
 
 
245/2020. (V. 28.) Korm. rendelet közlekedési tárgyú egyes kormányrendeletek 
jogharmonizációs célú módosításáról 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05.28.). Hatályos: 2020. 09. 01. 
 
Többek között módositja a 218/2016. (VII. 22.) Korm. rendeletet az engedélyezett járműtípusokkal, 
a jóváhagyásra kötelezett alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki egységekkel 
kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05 28) Módosítja: 245/2020. (V. 28.) Korm. re. Hatályos: 2020. 09. 01. 
 
Parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdésében, a 167/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdésében, az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikk (1) bekezdésében, valamint az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott járművekkel kapcsolatban a piacfelügyeleti ellenőrzés végzésére, az 
ellenőrzésben közreműködő műszaki szolgálatokra. 
3. § (1) A közlekedési hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzési tevékenységébe a termék 
megfelelőségvizsgálata során bevonhatja az általa kijelölt, a 167/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet, a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, az (EU) 2018/858 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet vagy az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
műszaki szolgálatot. 
(3a) A közlekedési hatóság a műszaki szolgálat kijelölését azonnali hatállyal visszavonja, ha 
megállapítja, hogy az nem teljesíti az (5) bekezdés szerinti pályázatban előírt követelményeket, 
feltéve, hogy az e követelmények teljesítésére vonatkozó felhívásnak az abban meghatározott 
határidőben nem tesz eleget. 
(4) A (3) bekezdésben foglaltak alapján – előzetes értékelést követően – kijelölt műszaki szolgálati 
tevékenység végzésére feljogosított személyekről a közlekedési hatóság tájékozta-tást küld az 
Európai Bizottságnak. 
(5) A pályázatot a közlekedési hatóság a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rende-letben, a 
168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az (EU) 2018/858 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben, vagy az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi ren-deletben 
meghatározottak szerint írja ki, határozza meg a szükséges feltételeket, és bírálja el az 
alkalmasságot. 
 
(2) Ha a piacfelügyeleti ellenőrzés során bírság kiszabására okot adó körülmény megállapítására 
kerül sor, az ellenőrzött vállalkozás köteles megfizetni a közreműködő műszaki szolgálatnak az 
ellenőrzésével összefüggő költségeit. 
 
k) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek 
jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintet-ében történő 
végrehajtásáról szóló, 2015. március 11-i 2015/504 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet, 
l) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló 
műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK 
rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezé-séről szóló, 2018. 
május 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet; 
m) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú 
szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról 
és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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246/2020. (V. 28.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a piacfelügyelettel összefüggő 
módosításáról 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05.28.) Korm r. Hatályos: 2020. 11. 20. 
 
Többek között módositja a 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendeletet az energiával kapcsolatos termékek 
környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és 
megfelelőségértékelésének általános feltételeiről 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05 29) Módosítja: 246/2020. (V. 28.) Korm. re. Hatályos: 2020. 07. 16. 
 
3.1 CE-jelölés: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és 
a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 
2. cikk 20. pontjában meghatározott jelölés; 
6.2 forgalomba hozatal: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK 
irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i 
(EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom; 
 
Többek között módositja a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletet a polgári célú pirotechnikai 
tevékenységekről 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05 29) Módosítja: 246/2020. (V. 28.) Korm. re. Hatályos: 2020. 07. 16. 
 

17. A CE-jelölés 

72. § (1) A pirotechnikai terméket – a megfelelőségértékelés sikeres befejezését követően – a forga-
lomba hozatal előtt a gyártó a 2. mellékletben meghatározott – 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 szerinti – CE-jelöléssel látja 
el. 
 
Többek között módositja a 367/2012. (XII. 17.) Korm. rendeletet a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05 29) Módosítja: 246/2020. (V. 28.) Korm. re. Hatályos: 2020. 07. 16. 
 
(2) Ez a rendelet a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI. törvénnyel és a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvénnyel együtt a 
piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 
765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (1) és (5) bekezdésének, 11. cikk (1)–(3) 
bekezdésének, valamint 14. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg. 
 
Többek között módositja a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendeletet egyes veszélyes anyagok 
elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05 29) Módosítja: 246/2020. (V. 28.) Korm. re. Hatályos: 2020. 07. 16. 
 
 2021-05-26 
 
1.4 aktív beültethető orvostechnikai eszköz: az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irány-elv, 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; 
24.7 orvostechnikai eszköz: az MDR 2. cikk 1. pontja szerinti olyan orvostechnikai eszköz, amely 
elektromos vagy elektronikus berendezés is egyben; 
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2021-07-16 
 
13. A CE-jelölés 
13. § (1)10 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. 
 
Többek között módositja a 6/2013. (I. 18.) Korm. rendeletet a piacfelügyeleti tevékenység 
részletes szabályairól 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05 29) Módosítja: 246/2020. (V. 28.) Korm. re. Hatályos: 2020. 07. 16. 
 
 
2021.05.26 - 2021.07.15 
 
1. § (1) E rendelet hatálya a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tör-vény (a 
továbbiakban: Pftv.) 2. § 30. pontjában meghatározott termékkel (a továbbiakban: termék) kapcsolatos 
piacfelügyeleti eljárásokra terjed ki. 
(2) E rendeletet a III. Fejezet kivételével 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 hatálya alá tartozó orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos 
piacfelügyeleti eljárásokra nem kell alkalmazni. 
 
6/A. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy egy CE jelöléssel ellátott, helyesen 
felszerelt és karbantartott, rendeltetésszerűen in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz (e cím 
alkalmazásában a továbbiakban együtt: eszköz) veszélyeztetheti a beteg, a kezelő vagy más személy 
egészségét, illetve biztonságát, rendelkezik az eszköz 
a) forgalmazásának, illetve használatának felfüggesztéséről vagy 
b) forgalomból történő kivonásáról, illetve a használatának megtiltásáról, ha a forgalmazás 
felfüggesztése esetén a piacfelügyeleti hatóság felhívására, az abban foglalt megfelelő határidőn belül 
a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője a megfelelő intézkedések megtételével nem 
biztosítja az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet előírásainak 
való megfelelést. 
(2) Ha a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője az eszközzel kapcsolatban megsérti az 
alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeket, a gyártó adott eszköze tekinteté-ben a 
piacfelügyeleti hatóság az (1) bekezdés a)–b) pontjában foglalt megfelelő intézkedéseket alkalmazza. 
Alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelménynek kell tekinteni az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet követelményeit, különösen az általános 
követelményeit. 
 
(5) A Pftv. 13. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a forgalmazó köteles 
meggyőződni arról, hogy az eszköz megfelel-e a forgalomba hozatal tekintetében az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendeletben előírt követelményeknek. A 
forgalmazó köteles a forgalmazás megkezdéséig a gyártótól beszerezni és kérésre rendelkezésre 
bocsátani az eszköz jogszerű forgalomba hozatalát igazoló eredeti dokumentumokat. 
6/C. § (1) Ha – függetlenül attól, hogy a biztonságot veszélyezteti-e vagy sem – valamely eszközön 
nem, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet 
megsértésével került feltüntetésre a CE jelölés, a piacfelügyeleti hatóság a 6/A. §-ban 
meghatározottak szerint jár el. 
(2) Ha a CE jelölést olyan in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközön tüntették fel, amelyről a 
piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy nem in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz, kötelezi a 
gyártót a megfelelőségi jelölés eltávolítására. Ha a gyártó határidőre nem teljesíti a CE jelölés 
eltávolítását, a piacfelügyeleti hatóság elrendeli a termék forgalomból tör-ténő kivonását. 
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2021.07.16 – 
 
4/K. Az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő termékek piacfelügyeleti tevékenységére 
vonatkozó különös szabályok 
6/T. § A NÉBIH piacfelügyeleti hatásköre az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 
termékek megfelelőségének ellenőrzésére és forgalomba hozatalára terjed ki. 
 
8. Az importtermék piacfelügyeleti ellenőrzésével kapcsolatos riasztások rendje 
10. § (1) A vámhatóság a nem megfelelő vagy okmányhiányos importtermék esetén, telefaxon vagy 
elektronikus levélben haladéktalanul értesíti a feladat- és hatáskörrel rendelkező piacfelügyeleti 
hatóságot, így különösen: 
a) biocid hatóanyagok és termékek, biociddal kezelt termékek, kozmetikai termékek, valamint a vegyi 
anyagok, készítmények, keverékek, egyes korlátozással érintett termékek esetében az országos 
tisztifőorvost, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatalát, 
b)33 élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő termékek esetén a NÉBIH-et, 
 
13. Az Európai Unió jogának való megfelelés 
15. § (1) Ez a rendelet a Pftv.-vel együtt az általános termékbiztonságról szóló, 2001. dec-ember 3-i 
2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
(2) Ez a rendelet 
a) a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 
765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 
európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
 
Többek között módositja a 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendeletet a polgári felhasználású 
robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05 29) Módosítja: 246/2020. (V. 28.) Korm. re. Hatályos: 2020. 07. 16. 
 
3. § E rendelet alkalmazásában: 
1.1 akkreditálás: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról 
és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 
2. cikk 10. pontjában meghatározott akkreditálás; 
 
21.2 nemzeti akkreditáló testület: a termékek forgalmazása tekintetében a 765/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 11. pontjában meghatározott nemzeti akkreditáló testület; 
 
24. A CE-jelölésre vonatkozó általános elvek 
40. § A robbanóanyagokat forgalomba hozatal előtt a termékek forgalmazása tekintetében a 
765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkében meghatározott általános elvek 
szerint CE-jelöléssel kell ellátni. 
(6) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a robbanóanyagon 
a) a megfelelőségi jelölést nem a termékek forgalmazása tekintetében a 765/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkében foglaltaknak megfelelően tüntették fel, 
b) a megfelelőségi jelet nem tüntették fel, 
c) a bejelentett szervezet azonosító számát – amennyiben ez a szervezet részt vesz a gyártás-
ellenőrzési szakaszban – a 43. §-t megsértve tüntették fel vagy nem tüntették fel, 
d) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem vagy nem megfelelően készítették el, 
e) a műszaki dokumentáció nem elérhető vagy hiányos, 
f) a 17. § (7) bekezdésében, illetve a 18. § (4) bekezdésében meghatározott információt egyáltalán 
nem vagy hiányosan tüntették fel, 
g) a 17. § vagy a 18. § által előírt bármely egyéb adminisztratív követelmény nem teljesül, 
kötelezi az érintett gazdasági szereplőt a jogsértés megszüntetésére és a robbanóanyag meg-
felelőségének biztosítására. 
 
Többek között módositja a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletet már előbb is feldolgozva 
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró 
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hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági 
hatóságokról 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05 29) Módosítja: 246/2020. (V. 28.) Korm. re. Hatályos: 2020. 07. 16. 
 
lásd fentebb kidolgozva 
 
Többek között módositja a 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a fogyasztóvédelmi hatóság 
kijelöléséről 
 
Megjelent: MK 125/2020. (05 29) Módosítja: 246/2020. (V. 28.) Korm. re. Hatályos: 2020. 07. 16. 
 
1. § Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány – a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével 
kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével – közigazgatási hatósági ügyekben 
a) a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal), 
b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi 
főigazgatóság), 
c) a Pest Megyei Kormányhivatalt, 
d) a Szerencsejáték Felügyeletet (a továbbiakban: Felügyelet),  
(4c) A Kormány a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 
évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdésében és 21. §-ában foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi 
hatóságként a Felügyeletet jelöli ki. 
j) ellátja a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá 
a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (2) bekezdése alapján kialakí-tott elektronikus, 
archiválást és információcserét biztosító rendszer (Information and Commu-nication System for 
Market Surveillance) nemzeti kapcsolattartói feladatait; 
k) ellátja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázatok 
kezelésével összefüggő feladatokat. 
3.44 A szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter feladatai a Szerencsejáték 
Felügyelet tevékenységével összefüggésben 
6. § (1) A Felügyelet fogyasztóvédelmi hatósági feladatkörének gyakorlásával összefüggésben az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-ában meghatározott, valamint a törvényességi 
és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a szerencsejáték-szervezés 
állami felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja. 
(2) A szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter az (1) bekezdésben 
meghatározott szakmai irányítása keretében 
a) a Felügyeletet érintően eseti vizsgálatokat rendelhet el; 
b) a Felügyeletet fogyasztóvédelmi feladatköréhez kapcsolódóan – a Felügyelet közigazgatási 
hatósági eljárása kivételével – konkrét feladat elvégzésére, mulasztás pótlására utasíthatja; 
c) évente beszámoltatja a Felügyeletet a fogyasztóvédelmi feladatkörébe tartozó tevékenységéről. 
(3) A szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter 
a) véleményezi a Felügyelet fogyasztóvédelmi hatósági feladatkörét érintő jogszabálytervezeteket, ha 
azok elkészítése nem a miniszter feladatkörébe tartozik; 
b) szükség szerint javaslatot tesz az illetékes miniszternek a Felügyelet fogyasztóvédelmi feladatkörét 
érintő jogszabályok módosítására; 
c) együttműködési megállapodást köthet a Felügyelet fogyasztóvédelmi hatósági tevékenységéhez 
kapcsolódó állami szervekkel. 
b) 3. § (4) bekezdés m) pontja a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 
2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. 
június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
 
10. § A Felügyelet fogyasztóvédelmi hatóságként történő kijelölését a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban 
kell alkalmazni. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2020. évi XLIII. törvény a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények 
módosításáról 
 
Megjelent: MK 129/2020. (05.29.) Korm r. Hatályos: 2020. 11. 20. 
 
Többek között módositja a 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 

 
Megjelent: MK 129/2020. (05 29) Módosítja: 2020. évi XLIII. törv. Hatályos: 2020. 11. 20. 
 
4. kényszerítés (1978. évi IV. törvény 174. §, Btk. 195. §), személyi szabadság megsértése (1978. évi 
IV. törvény 175. §, Btk. 194. §), emberrablás (1978. évi IV. törvény 175/A. §, Btk. 190. §), 
emberkereskedelem és kényszermunka (1978. évi IV. törvény 175/B. §, Btk. 192. §), illetve 
emberrablás feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §), 
17. lopás (1978. évi IV. törvény 316. §, Btk. 370. §), sikkasztás (1978. évi IV. törvény 317. §, Btk. 372. 
§), csalás (1978. évi IV. törvény 318. §, Btk. 373. §), hűtlen kezelés (1978. évi IV. törvény 319. §, Btk. 
376. §), hanyag kezelés (1978. évi IV. törvény 320. §, Btk. 377. §), rongálás (1978. évi IV. törvény 324. 
§, Btk. 371. §), orgazdaság (1978. évi IV. törvény 326. §, a 2020. december 31-éig hatályban volt Btk. 
379. §), jármű önkényes elvétele (1978. évi IV. törvény 327. §, Btk. 380. §), illetve információs 
rendszer felhasználásával elkövetett csalás (Btk. 375. §), 

 
Többek között módositja az 1997. évi CLIV. törvényt az egészségügyről 

 
Megjelent: MK 129/2020. (05 29) Módosítja: 2020. évi XLIII. törv. Hatályos: 2020. 11. 20. 

 
 

2020-05-26 
 
3/A. § E törvény alkalmazásában 
a) sejt: különálló emberi sejt vagy kötőszövet által össze nem kapcsolt emberi sejtek egy csoportja; 
b) szövet: az emberi test sejtekből álló valamennyi alkotórésze, ide nem értve a vért és a 
véralkotórészt; 
c) szerv: az emberi test olyan része, amely szövetek meghatározott szerkezetű egysége, és amely 
megtartja szerkezetét, erezettségét és azt a képességét, hogy jelentős önállósággal élettani 
funkciókat tartson fenn, valamint a szerv egy része, ha működése az emberi szervezetben ugyanazt a 
célt szolgálja, mint az egész szerv, ideértve a szerkezet és erezettség követelményét is; 
d) in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz: minden olyan orvostechnikai eszköz, amely mint 
reagens, reagensszármazék, kalibráló, kontrollanyag, reagenskészlet, készülék, berendezés, gép 
vagy rendszer, önmagában vagy más eszközzel együttesen alkalmazva, a gyártó meghatározása 
szerint emberi szervezetből származó minták – ideértve a vér- vagy szövetadományozást is – in vitro 
vizsgálatára szolgál kizárólag vagy elsősorban azzal a céllal, hogy információt nyújtson 
da) valamely fiziológiai vagy patológiai állapotról, 
db) veleszületett rendellenességről, 
dc) potenciális recipiens biztonságának és kompatibilitásának megítéléséről, vagy 
dd) terápiás beavatkozás monitorozásáról. 
4/A. § E törvény orvostechnikai eszközökre előírt rendelkezéseit az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökre is alkalmazni kell. 
 
Orvostechnikai eszközellátás 
101. § (1) Orvostechnikai eszköz akkor hozható forgalomba, illetve az egészségügyi ellátás során 
akkor használható fel, ha a vonatkozó uniós jogi aktusban, illetve az egészségügyért felelős miniszter 
rendeletében meghatározott követelményeket kielégíti.244 
(2) 
101/A. § Az orvostechnikai eszközökkel és a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos egyes 
eljárásokért – ideértve a szakhatósági eljárásokat is – az egészségügyért felelős miniszternek az 
adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott igazgatási 
szolgáltatási díjat kell fizetni. 
101/B. § (1) Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására ki-jelölt szerv (e 
§ tekintetében a továbbiakban: hatóság) közigazgatási szankciót alkalmazhat, ha a vonatkozó uniós 
jogi aktus, e törvény vagy az egészségügyért felelős miniszter rendelete szerinti kötelezett megszegi 
a) az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatával, 
b) az orvostechnikai eszközök és gazdasági szereplők nyilvántartásba vételével, 
c) az orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatával, 
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d) az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos baleset, váratlan esemény bejelentésével, 
e) az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos váratlan esemény kivizsgálásával, 
f) a balesetfelelős bejelentésével, 
g) az implantátum beültetése, kivétele és cseréje során előírt nyilvántartással és a Központi 
Implantátumregiszterbe történő adattovábbítással, a vonatkozó uniós jogi aktusokban meghatározott 
beültethető eszközökre kiosztott egyedi eszközazonosító (a továbbiakban: UDI) tárolásával és 
megőrzésével, valamint a beültethető eszközzel kapcsolatos tájékoztatással és az implantátumkísérő 
kártya átadásával, 
h) az orvostechnikai eszközök forgalmazásával és kereskedelmi gyakorlatával, 
i) az orvostechnikai eszközök vonatkozásában megfelelőségértékelést végző szervezetek 
tevékenységével, 
j) az (EU) 2017/745 rendelet 27. cikk (9) bekezdésében meghatározott orvostechnikai eszközök UDI 
tárolásával, 
k) a forgalmazói hálózaton belüli azonosítással, 
l) az orvostechnikai eszközök UDI kiosztással és feltöltéssel, 
m) a szabályoknak való megfelelés biztosításáért felelős személy rendelkezésre állásával, 
n) a meghatalmazott képviselői szerződésekkel, 
o) a minőségirányítási rendszer fenntartásával, 
p) a termékkel kapcsolatos ellenőrzéssel és nyilvántartással, valamint címkézéssel 
kapcsolatos, a vonatkozó uniós jogi aktusban, e törvényben vagy az egészségügyért felelős miniszter 
rendeletében meghatározott kötelezettségét, vagy valótlan adat közlésével a hatóságot megtéveszti. 
(1a) A hatóság az (1) bekezdésben meghatározott esetekben 
a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, 
b) megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, 
c) határidő tűzésével felhívhatja az ellenőrzöttet a hiányosságok megszüntetésére, illetve a 
hiányosságok megszüntetéséig a tevékenység folytatásának felfüggesztését kezdeményezheti, 
d) ismételt vagy súlyos közegészségügyi veszélyt rejtő jogsértés esetén a tevékenység folyta-tására 
vonatkozó engedély visszavonását vagy bejelentéshez kötött tevékenység esetén a tevékenység 
végzőjének a nyilvántartásból való törlését kezdeményezi, vagy 
e) bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a jogsértést elkövette. A bírság többszörös jogsértés esetén 
halmozottan is kiszabható. 
(2) A bírság összegét a jogsértés súlyára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására és a jog-
sértéssel okozott kár mértékére vagy az eset más, a kötelezettségszegés súlyát érintő lényeges 
körülményeire tekintettel kell meghatározni, azzal, hogy a bírság összege 
a) az (1) bekezdés a) és g)–p) pontja esetén 50 000 forinttól 400 000 forintig, 
 
2020-07-01 
 
244/C. § Az e törvény alapján lefolytatott eljárásokban az általános közigazgatási rendtar-tásról szóló 
törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. 
 
 2021-01-01  
 
32. § (1) A betegjogi képviselő a betegjogi képviselői feladatainak ellátásával összefüggő 
tevékenységével kapcsolatban a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szempontjából köz-feladatot 
ellátó személynek minősül. 
 
Az egészségügyi dolgozók védelme 
139. § Az egészségügyi dolgozó egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggő tevé-
kenységvégzése során, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogvi-
szonyban álló más személy ezen jogviszony alapján végzett, a betegellátással és a betegirányí-tással 
közvetlenül összefüggő feladatai tekintetében a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szempontjából 
közfeladatot ellátó személynek minősül. 
 
 
 2021-05-26  
 
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: 
a) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
törvényben meghatározott személyazonosító adatok közül a beavatkozással érintett személy családi 
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és utónevét, születési nevét, születési dátumát, anyja születési nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási 
helyét, egyéb elérhetőségét, 
b) a beültetés, eltávolítás vagy csere időpontját, 
c) a beültetés, eltávolítás vagy csere okát, 
d) a beültetett vagy eltávolított implantátummal kapcsolatban 
da) az implantátum nevét, típusát, gyártási tételszámát – ha rendelkezésre áll – a sorozatszám 
megjelölésével, 
db) a gyártó nevét, 
dc) a forgalmazó nevét, székhelyét, akitől az implantátumot az egészségügyi szolgáltató beszerezte, 
e) a beültetést végző orvos nevét, pecsétszámát, 
f) a beültetést végző egészségügyi szolgáltató nevét, működési engedélye számát, 
g) az eszköz UDI azonosítóját. 
 
Többek között módositja a 2005. évi CIX. törvény a haditechnikai termékek gyártásának és a 
haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről 
 
Megjelent: MK 129/2020. (05 29) Módosítja: 2020. évi XLIII. törv. Hatályos: 2021. 01. 01. 

 
 
lásd fent kidolgozva. 
 
Többek között módositja a 2012. évi I. törvényt a munka törvénykönyvéről 
 
Megjelent: MK 129/2020. (05 29) Módosítja: 2020. évi XLIII. törv. Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
2020-07-30 
 
295. § (1) Ha a külföldi munkáltató – harmadik személlyel kötött megállapodás alapján – a 
munkavállalót Magyarország területén olyan munkaviszonyban foglalkoztatja, amelyre a 3. § (2) 
bekezdése alapján e törvény hatálya nem terjed ki, a (4) bekezdésben foglalt kivétellel a 
munkaviszonyra 
a) a leghosszabb munkaidő vagy a legrövidebb pihenőidő mértéke, 
b) a fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke, 
c) a munkavégzés helyén általánosan irányadó díjazás összege, 
d) a munkaerő-kölcsönzésnek a 214–222. §-ban meghatározott feltételei, 
e) a munkavédelmi feltételek, 
f) a várandós vagy kisgyermekes nő, valamint a fiatal munkavállaló munkavállalási és foglalkoztatási 
feltételei, továbbá 
g) az egyenlő bánásmód követelménye, 
h) a munkavállalónak a munkáltató által biztosított szállás feltételei, 
i) Magyarország területén ideiglenesen foglalkoztatott munkavállaló kiküldetésekor felmerülő vagy 
Magyarország területén történő tartózkodás során, a szokásos munkavégzés helyétől eltérő 
munkahelyre küldés esetén az utazással, ellátással és szállással kapcsolatos költségekre fizetett 
juttatások vagy költségtérítés mértéke 
tekintetében a magyar jog szabályait kell alkalmazni, ideértve a munkaviszonyra kiterjesztett hatályú 
kollektív szerződésben foglalt rendelkezéseiket is. 
(2) Az (1) bekezdést alkalmazni kell abban az esetben is, ha a foglalkoztatásra a külföldi munkáltató 
vagy olyan munkáltató magyarországi telephelyén kerül sor, amely azonos cégcsoportba tartozik a 
külföldi munkáltatóval. 
(3) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában a munkavégzés helyén általánosan irányadó 
díjazás fogalmán a 136–153. §-ban meghatározott díjazást kell érteni. Nem kell a díjazásba 
beszámítani a kiegészítő foglalkoztatói nyugdíjrendszerekbe történő befizetést, valamint a 
munkavállalónak nyújtott olyan díjazást, amely nem képezi a személyi jövedelemadó alapját. 
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek tekintetében az ágazatra vagy alágazatra kiterjedő 
hatályú kollektív szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(5) Ha az (1) bekezdés szerinti kiküldetés időtartama meghaladja a tizenkét hónapot, a 
munkaviszonyra e törvény rendelkezéseit – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – megfelelően 
alkalmazni kell. 
(6) Az (5) bekezdés szerinti időtartam további hat hónappal meghosszabbodik a külföldi munkáltató 
munkaügyi hatóság részére benyújtott, indokolással ellátott bejelentése esetén. 
(7) A tizenkét hónapot meghaladó kiküldetés esetén 
a) a VII. fejezet, 
b) a X. fejezet, 
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c) a 228. §, valamint 
d) a kiegészítő foglalkoztatói nyugdíjrendszerekre vonatkozó rendelkezések 
nem alkalmazhatóak. 
(8) Ha a külföldi munkáltató a munkavállalót Magyarország területén adott munkahelyen végzett 
feladatot ellátó másik munkavállalóval helyettesíti (felváltó kiküldetés), a kiküldetés időtartama a 
felváltó kiküldetésben érintett munkavállalók összesített kiküldetési időtartamával egyezik meg. Az 
adott munkahelyen végzett feladat meghatározásához a nyújtandó szolgáltatás jellegét, az 
elvégzendő feladatot és a munkavégzés helyét kell figyelembe venni. 
(9) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek tekintetében a munkaviszonyra egyébként irányadó jog a munkavállalóra kedvezőbb. 
 
297. § (1) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötését megelőzően a jogosult köteles 
írásban tájékoztatni a külföldi munkáltatót a 295. §-ban foglaltak alapján irányadó munkafeltételekről. 
Amennyiben a 215. § (1) bekezdés a) pont szerinti kölcsönbeadó a munkavállalót munkaerő-
kölcsönzés keretében Magyarország területén munkavégzésre ideiglenesen átengedi, a kölcsönvevő 
köteles tájékoztatni a kölcsönbeadót a munkafeltételek és a díjazás tekintetében alkalmazandó 
foglalkoztatási feltételekről. A tájékoztatás elmulasztása esetén a jogosult készfizető kezesként felel a 
munkavállaló 295. §-ban meghatározott követeléseiért. 
p) az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintéze-tek és 
befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 
82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 
2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, 
q) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/957 irányelve (2018. június 28.) a munka-vállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról. 
 
2021-01-01  
 
24/A. A munkaviszony létesítésének különös feltételei 
44/A. § (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, 
gyógykezelését végző munkáltató nem létesíthet munkaviszonyt olyan személlyel, aki 
 
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], kábítószer birtoklása [Btk. 179. § (1) bekezdés 
a) pont és (2) bekezdés], kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §), teljesítményfokozó szerrel visszaélés 
[Btk. 185. § (3) és (5) bekezdés], emberrablás [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) 
bekezdés 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) bekezdés], 
szexuális visszaélés (Btk. 198. §), kerítés [Btk. 200. § (2) bekezdés és (4) bekezdés a) pont], 
prostitúció elősegítése [Btk. 201. § (1) bekezdés c) pont és (2) bekezdés], gyermekprostitúció 
kihasználása (Btk. 203. §), gyermekpornográfia (Btk. 204. §), szeméremsértés [Btk. 205. § (2) 
bekezdés], kiskorú veszélyeztetése (Btk. 208. §), gyermekmunka (Btk. 209. §), családi jogállás 
megsértése [Btk. 213. § (2) bekezdés b) pont] 
 
Többek között módositja a 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
 
Megjelent: MK 129/2020. (05 29) Módosítja: 2020. évi XLIII. törv. Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
lásd fentebb kidolgozva 
 
 
Többek között módositja a 2012. évi C. törvényt a Büntető Törvénykönyvről 
 
Megjelent: MK 129/2020. (05 29) Módosítja: 2020. évi XLIII. törv. Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
lásd fentebb kidolgozva 
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Megszűnik: 

Ebben a hónapban májusban Zsebtörvénytárhoz tartozó jogszabály nem került visszavonásra. 

 
Emlékeztető 
 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 
 
Módosítja: 287/2019. (XII. 4.) Korm. r.Hatályos:2020.05.01. 
 
A vezetői engedély kiadására irányuló eljárásban a kérelmező jogosultságát és személyazonosságát 
ellenőrizni kell. Ennek során a kérelem adatait egyeztetni kell a személyazonosító igazolvány vagy 
személyazonosságot igazoló más érvényes okmány adattartalmával vagy a bemutatott okiratokban 
szereplő adatokkal. A közlekedési igazgatási hatóság az egyeztetést a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásban tárolt adatokkal – a központi szerv közreműködésével – is elvégzi. Az 
elektronikus ügyintézési ponton benyújtott kérelem esetén a személyazonosítást a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartás szerve végzi.  
 
 
Magyar nyelvű megjelent szabványok 
 

Környezet, egészségvédelem, biztonság. 
 

Gyártástechnológia 
 

MSZ EN IEC 60204-11:2019 
Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 11. rész: Az 1000 V-nál nagyobb váltakozó fe-
szültségű vagy 1500 V-nál nagyobb egyenfeszültségű és legfeljebb 36 kV-os szerkezetek köve-
telményei (IEC 60204-11:2018) 

MSZ EN 60204-1:2019 
Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész: Általános követelmények (IEC 60204-
1:2016, módosítva) 

MSZ EN 81-21:2018 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra hasz-
nált felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületben 

MSZ EN 81-28:2018+AC:2019 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra hasz-
nált felvonók. 28. rész: Személy- és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere 

 
Elektronika 
 

MSZ EN 50549-1:2019 
Áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei 
 
MSZ EN 50549-2:2019 
Áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 2. 
rész: Középfeszültségű elosztóhálózatra való csatlakoztatás. Legfeljebb B típusú áramfejlesztő 
telepek 

Távközlés, audió, rádiótechnika 
 
Közúti járművek 
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Mezőgazdaság 
 

MSZ EN 15550:2017 
Takarmány. Mintavételi és elemzési módszerek. A kadmium- és ólomtartalom meghatározása 
grafitkemencés atomabszorpciós spektrometriával (GF-AAS), nyomás alatti roncsolás után 

 
Élelmiszeripar 
 

MSZ EN ISO 27107:2010 
Állati és növényi zsírok és olajok. A peroxidszám meghatározása. Potenciometriás végpont-
meghatározás (ISO 27107:2008, 2009. 05. 15-ei helyesbített változat) 

 
Építőanyagok, építés 
 

MSZ EN 16236:2019 
Kőanyaghalmazok teljesítményállandóságának értékelése és ellenőrzése (AVCP). Típusvizsgálat és 
üzemi gyártásellenőrzés 
 
MSZ 9607:2020 
Égéskésleltető szerrel kezelt, fa és fa alapanyagú építési termékek vizsgálata. A kezelés haté-
konyságának értékelése Lindner-módszer alapján 
1983 helyett 

 
Visszavont, magyar nyelven megjelent szabványok, amit csak ebben a hónapban közölt a 
szabványtár 
 
MSZ EN 81-70:2006  
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális 
alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékkal élők által is igénybe vehető felvonók 
 2020.05.31-ig még érvényes.  
 

MSZ EN 61140:2002/A1:2007 
Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös 
szempontok 
(az MSZ EN 61140:2016 Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos 
szerkezetekre vonatkozó közös szempontok  c. szabvány helyettesíti, az MSZ EN 
61140:2002/A1:2007 azonban 2019.05.27-ig még érvényes 

 

 

MSZ EN 81-70:2018    
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók 
különleges alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékkal élők által is igénybe vehető felvonók 
(angol nyelvű, a magyar MSZ EN 81-70:2006 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági 
előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékkal élők által is 
igénybe vehető felvonók c. szabvány helyett, amely azonban 2020.05.31-ig még érvényes) 

 

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

MSZ EN ISO/IEC 27000:2020 Angol nyelvű! 
Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek. Áttekintés és szakszó-
tár (ISO/IEC 27000:2018) 

MSZ EN ISO 22313:2020 Angol nyelvű! 
Társadalmi biztonság. Üzletmenet-folytonossági irányítási rendszerek. Útmutató az ISO 22301 
alkalmazásához (ISO 22313:2020) 
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MSZ EN IEC 61123:2020 Angol nyelvű! 
Megbízhatósági vizsgálat. A sikerarányra vonatkozó megfelelőségvizsgálati tervek (IEC 
61123:2019) 

MSZ EN 15597-2:2020 Angol nyelvű! 
Téli karbantartó berendezés. Szóró- és permetezőgépek. 2. rész: Az elosztás és vizsgálatának 
követelményei 

MSZ EN 54-22:2015+A1:2020 Angol nyelvű! 
Tűzjelző berendezések. 22. rész: Visszaállítható vonali hőérzékelők 
2015 helyett 

MSZ EN 12259-14:2020 Angol nyelvű! 
Beépített tűzoltó berendezések. Sprinkler- és vízpermetező berendezések részegységei. 14. rész: Lakóépüle-
tekben használatos sprinklerek 
 
MSZ EN 12845:2015+A1:2020 Angol nyelvű! 
Beépített tűzoltó berendezések. Automatikus sprinklerberendezések. Tervezés, kivitelezés és kar-
bantartás 
2015 helyett 
 
MSZ EN 14972-8:2020 Angol nyelvű! 
Beépített tűzoltó berendezések. Vízköddel oltó berendezések. 8. rész: A 260 m^3ˇ-nél nagyobb 
zárt terekben lévő gépeket védő nyitott szórófejes oltóberendezések vizsgálati eljárása 

 
MSZ EN 14972-9:2020 Angol nyelvű! 
Beépített tűzoltó berendezések. Vízköddel oltó berendezések. 9. rész: A legfeljebb 260 m^3ˇ-es zárt terekben 
lévő gépeket védő nyitott szórófejes oltóberendezések vizsgálati eljárása 
 
MSZ EN 61034-1:2005/A2:2020 Angol nyelvű! 
Meghatározott körülmények között égő kábelek és vezetékek füstsűrűségének mérése. 1. rész: Vizsgálóberende-
zés (IEC 61034-1:2005/A2:2019) 
 

MSZ EN 61034-2:2005/A2:2020 Angol nyelvű! 
Meghatározott körülmények között égő kábelek és vezetékek füstsűrűségének mérése. 2. rész: 
Vizsgálati eljárás és követelmények (IEC 61034-2:2005/A2:2019) 

MSZ EN 13922:2020 Angol nyelvű! 
Veszélyes anyagok szállítótartályai. A tartályok kezelőszerelvényei. Túltöltésgátló biztonsági rend-
szerek folyékony üzemanyagokhoz 
2012 helyett, de 2022.02. 28-ig még érvényes 
 
MSZ EN ISO 16106:2020 Angol nyelvű! 
Veszélyes áruk szállítási csomagolása. Veszélyes áruk csomagolásai, közepes méretű 
ömlesztettáru-tárolók (IBC-k) és nagy méretű csomagolások. Útmutató az ISO 9001 alkalmazá-
sához (ISO 16106:2020) 
 2006 helyett 
 
MSZ EN 14276-1:2020 Angol nyelvű! 
Nyomástartó berendezések hűtőrendszerekhez és hőszivattyúkhoz. 1. rész: Edények. Általános 
követelmények 
2011 helyett 
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MSZ EN 14276-2:2020 Angol nyelvű! 
Nyomástartó berendezések hűtőrendszerekhez és hőszivattyúkhoz. 2. rész: Csővezetékezés. Álta-
lános követelmények 
2011 helyett 
 
MSZ EN ISO 11117:2020 Angol nyelvű! 
Gázpalackok. Szelepvédő sapkák és kosarak. Kialakítás, kivitelezés és vizsgálatok (ISO 
11117:2019)  
2009 helyett 
 

MSZ EN ISO 10961:2020 Angol nyelvű! 
Gázpalackok. Palackkötegek. Tervezés, gyártás, vizsgálatok és ellenőrzés (ISO 10961:2019) 
 2012 helyett 
 
MSZ EN ISO 22109:2020 Angol nyelvű! 
Ipari csőszerelvények. Szelephajtóművek (ISO 22109:2020) 

MSZ EN 15202:2020 Angol nyelvű! 
LPG-berendezések és -tartozékok. Az LPG-palack leeresztőszelepének és a kapcsolódó berende-
zés csatlakozásának a működés szempontjából alapvető méretei  
2012 helyett 
 
MSZ EN ISO 6149-1:2020 Angol nyelvű! 
Csőkötések hidraulikai és általános felhasználásra. O gyűrűs tömítésű, ISO 261 szerinti méterme-
netes hidraulikus csatlakozások és csonkok. 1. rész: Hidraulikus csatlakozások az O gyűrű számá-
ra kialakított házzal (ISO 6149-1:2019) 
 2007 helyett 
 
MSZ EN 267:2020 Angol nyelvű! 
Automata blokkégők folyékony tüzelőanyagokhoz 
2011 helyett, de 2023.01. 31-ig még érvényes 
MSZ EN 676:2020 Angol nyelvű! 
Ventilátoros, automatikus égők gáz-halmazállapotú tüzelőanyagokhoz 
2008 helyett, de 2023.01. 31-ig még érvényes 
 

MSZ EN 16905-2:2020 Angol nyelvű! 
Gáztüzelésű, endoterm motorral hajtott hőszivattyúk. 2. rész: Biztonság 
 
MSZ EN 10219-2:2020 Angol nyelvű! 
Hidegen alakított, hegesztett, szerkezeti zárt idomacélok. 2. rész: Tűrések, méretek és kereszt-
metszeti jellemzők 
 
MSZ EN ISO 3183:2020 Angol nyelvű! 
Kőolaj- és földgázipar. Csővezetékes szállítórendszerek acél csővezetékei (ISO 3183:2019)  
2013 és 2018 helyett 

MSZ EN 12301:2020 Angol nyelvű! 
Műanyag- és gumiipari gépek. Kalanderek. Biztonsági követelmények 
2009 helyett, de 2021.06. 30-ig még érvényes 
 
MSZ EN 1749:2020 Angol nyelvű! 
Gázkészülékek osztályozása az égéslevegő-ellátás és az égéstermék-elvezetés módja (típusok) 
szerint 
2012 helyett 
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MSZ EN 81-20:2020 Angol nyelvű! 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra hasz-
nált felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók 
2014 helyett, de 2022.02. 28-ig még érvényes 
 
MSZ EN 81-50:2020 Angol nyelvű! 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálatok és vizsgálatok. 50. rész: 
Felvonórészegységek tervezési előírásai, számításai, ellenőrzései és vizsgálatai 
2014 helyett, de 2022.02. 28-ig még érvényes 
 
MSZ EN ISO 19432-1:2020 Angol nyelvű! 
Építőipari gépek és berendezések. Hordozható, belső égésű motoros, kézi daraboló köszörűgépek. 1. rész: Közép-
pontosan szerelt forgó köszörűkorongos darabológépek biztonsági követelményei (ISO 19432-1:2020) 
2013 helyett 
 

MSZ EN IEC 62311:2020 Angol nyelvű! 
Elektronikus és villamos berendezések értékelése az elektromágneses terek (0 Hz – 300 GHz) emberi expo-
zíciójának korlátozása szempontjából (IEC 62311:2019)  
2008 helyett, de 2023.01. 24-ig még érvényes 
 
MSZ EN ISO 17268:2020 Angol nyelvű! 
Hidrogéngáz-üzemű szárazföldi járművek feltöltővezetékei (ISO 17268:2020)  
2017 helyett 
 
MSZ EN 1502:2020 Angol nyelvű! 
Belvízi hajók. Beszállólépcsők 
1999 helyett 
MSZ EN 17360:2020 Angol nyelvű! 
Belvízi hajók. Dönthető és leszerelhető korlátok támaszai és tartói 

MSZ EN 17361:2020 Angol nyelvű! 
Belvízi hajók. Hajótesten kívüli létrák 

MSZ EN ISO 10240:2020 Angol nyelvű! 
Kishajók. Kezelési kézikönyv (ISO 10240:2019)  
2005 és 2015 helyett 

MSZ EN ISO 21178:2020 Angol nyelvű! 
Könnyű szállítószalagok. A villamos ellenállások meghatározása (ISO 21178:2020) 
2013 helyett 
 
MSZ EN 1459-1:2017+A1:2020 Angol nyelvű! 
Terepjáró targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 1. rész: Változtatható kinyúlású 
targoncák 
2018 helyett, de 2021.02. 28-ig még érvényes 
 
MSZ EN 16796-6:2020 Angol nyelvű! 
Targoncák energiahatékonysága. Vizsgálati módszerek. 6. rész: Magas emelésű rakodó portáltar-
gonca 
 

MSZ EN 17314:2020 Angol nyelvű! 
Ipari targoncák. Előírások és vizsgálati módszerek. A kezelőt visszatartó rendszerek, a kétpontos 
biztonsági övek kivételével 
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MSZ EN 50104:2020 Angol nyelvű! 
Villamos gyártmányok oxigén érzékelésére és mérésére. Működési követelmények és vizsgálati 
módszerek 
2013 helyett 
 
MSZ EN 14848:2020 Angol nyelvű! 
Aeroszol palackok. 25,4 mm-es szájnyílású fémpalackok. A szeleptányér méretei 
2006 helyett 
 

MSZ EN 12641-1:2020 Angol nyelvű! 
Cseretartályok és haszonjárművek. Ponyvák. 1. rész: Minimumkövetelmények 
2007 helyett 
 

MSZ EN 12640:2020 Angol nyelvű! 
Cseretartályok és haszonjárművek. Rögzítőpontok rakománybiztosításra. Minimumkövetelmények és vizs-
gálat 
2000 helyett 
 
MSZ EN ISO 10722:2020 Angol nyelvű! 
Geoműanyagok. Becslési eljárás az ismétlődő terheléskor bekövetkező mechanikai sérülés értékelésére. Szem-
csés anyagok okozta sérülés (laboratóriumi vizsgálati módszer) (ISO 10722:2019) 
2007 helyett 
 

MSZ EN ISO 12956:2020 Angol nyelvű! 
Geotextíliák és rokon termékeik. A jellemző nyílásméret meghatározása (ISO 12956:2019) 
2009 helyett, de 2020.12. 31-ig még érvényes 
MSZ EN ISO 4254-11:2010/A1:2020 Angol nyelvű! 
Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 11. rész: Rendfelszedő bálázók. 1. módosítás (ISO 4254-11:2010/Amd 1:2020) 
 
2011 helyett 
 

MSZ EN ISO 6892-1:2020 Angol nyelvű! 
Fémek. Szakítóvizsgálat. 1. rész: Vizsgálati módszer szobahőmérsékleten (ISO 6892-1:2019) 
2016 helyett 
 
MSZ EN 10216-2:2013+A1:2020 Angol nyelvű! 
Varrat nélküli acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 2. rész: 
Növelt hőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, ötvözetlen és ötvözött acélcsövek 
2014 helyett 
 

MSZ EN 10217-1:2020 Angol nyelvű! 
Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 1. rész: Szo-
bahőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, villamos és fedett ívű hegesztéssel készült, ötvözetlen 
acélcsövek 
2007 helyett 
 
MSZ EN 10217-3:2020 Angol nyelvű! 
Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 3. rész: Szo-
bahőmérsékleten, növelt és kis hőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, villamos és fedett ívű he-
gesztéssel készült, ötvözött, finomszemcsés acélcsövek 
2007 helyett 
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MSZ EN 10217-4:2020 Angol nyelvű! 
Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 4. rész: Kis hőmérsékle-
ten szavatolt tulajdonságú, villamos hegesztéssel készült, ötvözetlen acélcsövek 
2007 helyett 
 
MSZ EN 10217-5:2020 Angol nyelvű! 
Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 5. rész: Növelt 
hőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, fedett ívű hegesztéssel készült, ötvözetlen és ötvözött 
acélcsövek 
2007 helyett 


