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Jogszabály- és szabványváltozások: 2020. november 
 

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

40/2020. (XI. 4.) ITM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók 
egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosításáról 
Megjelent: MK 239/2020. (11.04.) Hatályos: 2020. 11. 04. 
 

Többek között módosítja a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendeletet a biológiai tényezők hatásának kitett 
munkavállalók egészségének védelméről 
Megjelent: MK 239/2020. (11.04.) Módosítja: 40/2020. (XI. 04.) ITM r Hatályos: 2020. 11. 05. 

(2) E rendelet 

c) a 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a SARS-CoV-2 vírusnak az emberek 
számára tudvalevőleg fertőző betegségeket okozó biológiai anyagok listájára való felvétele tekintetében történő 
módosításáról és az (EU) 2019/1833 bizottsági irányelv módosításáról szóló, 2020. június 3-i 2020/739 
bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

3. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez 

Biológiai tényezők csoportba való sorolása 
1.    A jogszabály céljának megfelelően kizárólag azon tényezőket kell felvenni a besorolási listára, amelyekről 

ismeretes, hogy az embert megfertőzik. Adott esetben fel van tüntetve az említett tényezők toxikus és allergizáló 
hatása. Ki vannak zárva az olyan állati és növényi kórokozók, amelyekről ismeretes, hogy nem hatnak az 
emberre. A besorolt biológiai tényezők ezen első listájának összeállításakor a genetikailag módosított 
mikroorganizmusok nem kerültek figyelembevételre. 

2.    A besorolt tényezők listája az említett tényezők egészséges munkavállalóra gyakorolt hatásán alapul. Nincsenek 
külön figyelembe véve az olyan személyekre gyakorolt sajátos hatások, akiknek érzékenységét egy vagy több 
egyéb ok befolyásolhatja, mint pl. előzetes betegség, gyógyszer alkalmazása, károsodott immunműködés, 
terhesség vagy szoptatás. 

Az ilyen munkavállalók többletkockázatát a jogszabály által előírt kockázat értékelés részeként kell tekintetbe 
venni. Egyes ipari eljárások, egyes laboratóriumi munkák vagy olyan állatokkal végzett munkák esetében, 
amelyek során ténylegesen vagy potenciálisan fennáll a 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők 
expozíciójának a veszélye, minden technikai óvintézkedésnek meg kell felelnie a rendeletben előírtaknak. 

3.    A 2–4. csoportba nem sorolt biológiai tényezők nincsenek automatikusan az 1. csoportba sorolva. Az olyan 
tényezők esetében, amelyeknél egynél több fajról ismeretes, hogy kórokozó az ember számára, a lista azon 
fajokat foglalja magában, amelyekről ismeretes, hogy a leggyakrabban okoznak betegségeket, valamint egy 
általánosabb utalást arra a tényre, hogy ugyanazon nemzetséghez tartozó egyéb fajok is betegséget okozhatnak. 
Ha egy teljes nemzetség szerepel a biológiai tényezők besorolási listáján, ez úgy értendő, hogy a nem 
kórokozónak ismert fajok és törzsek ki vannak zárva. 

4.    Ha valamelyik törzs gyengített vagy elvesztette virulensnek ismert génjeit, akkor az anyatörzs besorolásához 
szükséges tartalom nem szükségképpen alkalmazandó, a megfelelő munkahelyi kockázat értékeléstől függően. 
Például amikor egy ilyen törzs kórmegelőző vagy gyógyászati célú termékként vagy annak részeként kerül 
alkalmazásra. 

5.    Jelen lista összeállításához használt, besorolt tényezők nómenklatúrája összhangban van a legújabb nemzetközi 
rendszertani megállapodásokkal és a lista elkészítésének időpontjában fennálló megnevezésekkel. 

6.    A besorolt tényezők listája a lista összeállításának időpontjában fennálló tudományos álláspontot tükrözi. A listát 
korszerűsíteni kell, mihelyt már nem tükrözi a tudomány legújabb álláspontját. 
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7.    Minden olyan vírus, amelyet emberben elkülönítettek és amelyet a jelen melléklet még nem vett figyelembe és nem 
sorolt be, minimálisan a 2. csoportba kerüljön besorolásra, kivéve ha bizonyítható, hogy azok emberben nem 
okoznak betegséget. 

8.    Egyes harmadik csoportba sorolt biológiai tényezők, amelyeket a mellékelt listában két csillag (**) jelöl, 
korlátozott fertőzésveszélyt jelenthetnek a munkavállalókra, mert általában belégzéssel nem fertőznek. 

9.    A paraziták besorolásának megfelelő elkülönítési követelményei kizárólag a parazita életciklusának azon 
szakaszára vonatkoznak, amelyben a munkahelyen tartózkodó emberekre fertőzési veszélyt jelentenek. 

10.    A lista azon esetekben, amelyekben a biológiai tényezők allergizáló vagy mérgező hatást válthatnak ki, külön jelzi 
azt, ha hatékony oltóanyag áll rendelkezésre vagy ha célszerű a veszélyeztetett személyek listáját tíz évnél 
tovább megőrizni. 

11.    Az alábbi táblázatok „Megjegyzés” oszlopában az előbbiekben említettek jelzése az alábbi betűkkel történik: 
11.1.    A: Allergizáló hatás lehetséges. 
11.2.    D: Az ezen biológiai tényező veszélyének kitett munkavállalók listáját az utolsó ismert veszélyeztetettség 

időpontjától számított tíz évnél tovább meg kell őrizni. 
11.3.    T: Toxintermelés. 
11.4.    V: Hatékony oltóanyag áll rendelkezésre. 

 

12.    BAKTÉRIUMOK ÉS HASONLÓ ORGANIZMUSOK 

13.    VÍRUSOK* 

44. Nidovirales (O)     
45. Coronaviridae (F)    
46. Betacoronavírus (G)     
47. Súlyos akut légzőszervi szindrómát okozó koronavírus (SARS-vírus) 3   
48. Súlyos akut légzőszervi szindrómát okozó koronavírus 2 (SARS-CoV-2) (j) 3   

49. Közel-keleti légzőszervi tünetegyüttest okozó koronavírus (MERS-vírus) 3   
50. Egyéb, ismerten kórokozó Coronaviridae 2   

 
61. Dengue vírus, 1–4. típus 3  

 
121. Yatapox vírus (Tana & Yaba) 2  

 
143. O’nyong-nyong vírus 2  

 
161. Még azonosítatlan hepatitis vírusok 3** D (d) 

14.    PARAZITÁK 

15.    GOMBÁK 
4. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez27 

Védelmi intézkedésekre és szintekre vonatkozó jelzések 

  A B C 

1. A védelmi 
intézkedések iránya Védelmi intézkedések Védelmi szintek 

2.     2. 3. 4. 

3. Munkahely A munkahelyet el kell 
különíteni minden más 

nem ajánlott igen 
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tevékenységtől ugyanabban az 
épületben 

4. Legyen a munkahely 
légmentesen körülzárható 
a gázzal való fertőtlenítéshez 

nem ajánlott igen 

5. Berendezések A fertőzött anyagok és 
minden állat biztonsági 
fülkében, izolátorban vagy 
más megfelelően körülzárt 
módon való kezelése 

adott esetben igen, levegővel való 
fertőzés esetén 

igen 

6. Felszerelések A munkahely bemenő és 
kimenő levegőjének szűrése, 
például HEPA*-val vagy 
hasonló eszközökkel 

nem igen, a kimenő 
levegőnél 

igen, a be- és 
kimenő levegőnél 

7. A munkahelyen a légköri 
nyomásnál kisebb 
levegőnyomást kell 
fenntartani 

nem ajánlott igen 

8. A felületek vízhatlansága, 
könnyű tisztíthatósága 

igen, 
a munka- 
asztaloké és 
a padlóé 

igen, a munka- 
asztaloké, 
a padlóé és 
a kockázat-értékelés 
által meghatározott 
egyéb felületek 
esetében 

igen, 
a munka- 
asztaloké, 
a falaké, 
a padlóé és 
a mennyezeté 

9. Savaknak, lúgoknak, 
oldószereknek és fertőtlenítő 
szereknek ellenálló felületek 

igen igen igen 

10. Munkaszabályok A belépés korlátozása csak 
a kijelölt munkavállalókra 

ajánlott igen igen, zsilipen 
át*** 

11. Hatásos vektorkontroll**, 
például a rágcsálók és rovarok 
ellen 

igen igen igen 

12. A fertőtlenítő eljárások 
meghatározása 

igen igen igen 

13. A biológiai tényezők 
biztonságos helyen való 
tárolása 

igen igen igen, tárolás 
védett 
hozzáféréssel 

14. A dolgozók kötelesek 
lezuhanyozni az elkülönített 
terület elhagyása előtt 

nem ajánlott ajánlott 

15. Hulladék Validált inaktiválási eljárás 
az állatok tetemének 
biztonságos ártalmatlanítására 
(pl. égetés) 

ajánlott igen (rendelkezésre 
álljon) 

igen, 
a helyszínen 

16. Egyéb 
rendelkezések 

Saját felszerelés minden 
laboratóriumnak 

nem ajánlott igen 

17. Megfigyelőablak vagy azzal 
egyenértékű rendszer 
a bennlévők láthatóságának 
biztosításához 

ajánlott ajánlott 
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5. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez28 

Elkülönítés az ipari folyamatok számára 

  A B C 

1. A védelmi 
intézkedések iránya Védelmi intézkedések Védelmi szintek 

2.     2. 3. 4. 

3. Általános 
intézkedések 

Az életképes 
mikroorganizmusokat olyan 
rendszerben kell kezelni, amely 
fizikailag elválasztja a műveletet a 
környezettől 

igen igen igen 

4. A zárt rendszerből kikerülő 
gázokat úgy kell kezelni, hogy 

minimális 
legyen 
a kijutásuk 

gátoljuk meg 
a kijutást 

gátoljuk meg a 
kijutást 

5. A mintavételt, az anyagok 
bevitelét egy zárt rendszerbe és az 
életképes mikroorganizmusok 
átvitelét egy másik zárt rendszerbe 
úgy kell elvégezni, hogy 

minimális 
legyen 
a kijutás 

gátoljuk meg 
a kijutást 

gátoljuk meg a 
kijutást 

6. A tenyésztőfolyadékokat a zárt 
rendszerből csak akkor szabad 
eltávolítani, ha az életképes 
mikroorganizmusokat 

validált 
kémiai vagy 
fizikai 
módszerrel 
inaktiválták 

validált kémiai 
vagy fizikai 
módszerekkel 
inaktiválták 

validált kémiai 
vagy fizikai 
módszerekkel 
inaktiválták 

7. A hermetikus zárásokat úgy kell 
kialakítani, hogy 

minimális 
legyen 
a kijutás 

megelőzzék 
a kijutást 

megelőzzék 
a kijutást 

8. Az ellenőrzött teret úgy kell 
kialakítani, hogy kiömlés esetén a 
zárt rendszer egész tartalma 
felfogható legyen 

nem ajánlott igen 

9. Az ellenőrzött tér legyen 
légmentesen körülzárható a gázzal 
való fertőtlenítéshez 

nem ajánlott igen 

10. Berendezések Dekontaminálási és tisztálkodási 
lehetőség biztosítása 
a személyzet számára 

igen igen igen 

11. Felszerelések Az ellenőrzött térbe belépő és azt 
elhagyó levegőt HEPA-szűrővel* 
szűrni kell 

nem ajánlott igen 

12. Az ellenőrzött teret a légköri 
nyomásnál kisebb levegőnyomáson 
kell tartani 

nem ajánlott igen 

13. Az ellenőrzött teret megfelelően 
szellőztetni kell a 
légszennyezettség minimálisra 
csökkentéséhez 

ajánlott ajánlott igen 

14. Munkaszabályok A zárt rendszereket** ellenőrzött 
térben kell elhelyezni 

ajánlott ajánlott igen és 
erre a célra 
kialakított módon 

15. Biológiai kockázatokra igen igen igen 



5 
 

vonatkozó figyelmeztetések 
legyenek elhelyezve 

16. A belépés korlátozása csak a 
kijelölt munkavállalókra 

ajánlott igen igen, 
légzsilipen*** 
keresztül 

17. A személyzetnek zuhanyoznia 
kell az ellenőrzött terület elhagyása 
előtt 

nem ajánlott igen 

18. A személyzetnek védőruhát kell 
viselnie az előírt egyéni védelem 
mellett és ahhoz illeszkedően 

igen, legalább 
védőruhá- 
zatot 

igen, legalább 
védőruhá- 
zatot 

igen, teljes 
ruhaváltás 
szükséges 

19. Hulladék A lefolyók és zuhanyok vizét 
össze kell gyűjteni és inaktiválni 
kell a kiengedés előtt 

nem ajánlott igen 

20. A szennyvizek kezelése a 
végleges kiengedés előtt 

inaktiválás 
validált kémiai 
vagy fizikai 
módszerekkel 

inaktiválás 
validált kémiai 
vagy fizikai 
módszerekkel 

inaktiválás 
validált kémiai 
vagy fizikai 
módszerekkel 

 
 

Új jogszabályok: 

Ebben a hónapban az alábbi, a Zsebtörvénytár-ba besorolható új jogszabály jelent meg: 

508/2020. (XI. 18.) Korm. rendelet az 1957. szeptember 30-án létrejött, a Veszélyes Áruk Nem-
zetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) módosításáról szóló Jegyző-
könyv és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás egységes 
szerkezetben történő kihirdetéséről 
Megjelent: MK 251/2020. (11.18.) Hatályos: 2020. 11. 19 
2. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás egységes szerkezetben történő 
kihirdetése 

4. §3 
 

2021. 01. 01. 

2. § A Kormány a Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti. 

3. § (1) A Jegyzőkönyv hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza. 
(2) A Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza. 

2. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás egységes szerkezetben történő 
kihirdetése 

4. § A Kormány a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodást (a továbbiakban: 
Megállapodás) a Jegyzőkönyv szerinti módosítással egységes szerkezetben e rendelettel kihirdeti. 

5. § (1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 3. melléklet tartalmazza. 
(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 4. melléklet tartalmazza. 

 

1. melléklet az 508/2020. (XI. 18.) Korm. rendelethez 
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JEGYZŐKÖNYV AZ 1957. SZEPTEMBER 30-ÁN LÉTREJÖTT, A VESZÉLYES ÁRUK 
NEMZETKÖZI KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI MEGÁLLAPODÁS (ADR) 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A jelen Jegyzőkönyv Szerződő Felei 
Figyelemmel a Genfben 1957. szeptember 30-án létrejött, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról 

szóló Európai Megállapodás (ADR) (a továbbiakban: Megállapodás) 6. Cikkének az országok megállapodáshoz 
való csatlakozásának jogosultságára vonatkozó rendelkezéseire; 

Elismerve, hogy az említett cikkel összhangban a Megállapodáshoz nem csak az Európai Gazdasági Bizottság 
tagországai, valamint a Bizottság hatásköri szabályzatának 8. bekezdése értelmében a Bizottságban tanácskozási 
joggal részt vevő országok csatlakozhatnak, hanem az Egyesült Nemzetek Szervezetének (a Bizottságban nem 
tag) azon tagországai is, amelyek részt vesznek a Bizottság tevékenységében a Bizottság hatásköri 
szabályzatának 11. bekezdésének alkalmazása szerint; 

Figyelembe véve a Közgyűlésnek a Globális közúti biztonság javításáról szóló 2018. április 12-i 72/271. 
számú határozatát, amely megerősíti az ADR szerepét és fontosságát, mint az Egyesült Nemzetek egyik fontos 
jogi eszköze, amely hozzájárul a közútbiztonsághoz és arra ösztönzi a Tagországokat, hogy fontolják meg a 
szerződő felekké válást, amennyiben ezt még nem tették meg; 

Elismerve továbbá az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága Belső Szállítási Bizottság Veszélyes 
Áruk Szállítása Munkacsoport véleményét, valamint Portugália Kormányának javaslatát, hogy a megállapodás 
címében az „Európai” jelző említése nincs összhangban a nem európai államok részvételének a megállapodás 6. 
Cikkében foglalt feltételeivel és akadályt jelenthetnek azon országok csatlakozása előtt, amelyek nem tagjai a 
Bizottságnak; 

Megállapodnak a következőkben, 

1. Cikk 

A Megállapodás címének módosítása 

A Megállapodás címe a következőre változik: „a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló 
Megállapodás”. Az „ADR” betűszó változatlan marad. 

2. Cikk 

Hatálybalépés 

1. Az 1. Cikk szerinti módosítás abban az esetben tekintendő elfogadottnak, amennyiben egyetlen Szerződő 
Fél sem nyújt be írásbeli kifogást a Főtitkárnál attól a naptól számított hat hónapon belül, amelyen a Főtitkár az 
elfogadott Jegyzőkönyvet továbbította. 

2. A Főtitkár valamennyi Szerződő Felet a lehető leghamarabb tájékoztatja, amennyiben a javasolt 
módosítással kapcsolatban az értesítés időpontjától számított hat hónapon belül kifogás érkezik. Amennyiben 
ezen időszak alatt kifogás érkezik a javasolt módosítással kapcsolatban, a módosítás nem tekintendő 
elfogadottnak és semmilyen tekintetben nem hatályos. 

3. Amennyiben ezen időszak alatt nem érkezik ilyen kifogás, a módosítás a Megállapodás valamennyi 
Szerződő Felére nézve 2021. január 1-én hatályba lép. 

4. Bármely olyan állam, amely az 1. Cikkben említett hat hónapos időszak lejártát követően, de a jelen 
Jegyzőkönyv hatálybalépését megelőzően az ADR szerződő felévé válik, a jelen Jegyzőkönyv szerződő felévé 
válik annak hatálybalépésekor. Bármely olyan államra nézve, amely a jelen Jegyzőkönyv hatálybalépését 
követően az ADR szerződő felévé válik, a jelen Jegyzőkönyv szerint módosított ADR kötelező érvénnyel bír. 

3. Cikk 

A jelen Jegyzőkönyv eredeti példányát, amely angol és francia nyelveken egyaránt hiteles, letétbe kell 
helyezni a szerződés letétkezelőjénél. 
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3. melléklet az 508/2020. (XI. 18.) Korm. rendelethez 

VESZÉLYES ÁRUK NEMZETKÖZI KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS (ADR) 

SZERZŐDŐ FELEK 
ÓHAJTVA a nemzetközi közúti szállítások biztonságának növelését 
MEGÁLLAPODTAK a következőkben: 

1. Cikk 

Ennek a Megállapodásnak értelmében 
a) „jármű” a gépkocsi, a nyergesvontató, a pótkocsi és a félpótkocsi – mint azt az 1949. évi szeptember 19-én 

kelt Közúti Közlekedési Egyezmény 4. Cikke meghatározza –, kivéve a valamely Szerződő Fél fegyveres 
erőinek tulajdonában vagy rendelkezése alatt álló járműveket; 

b) „veszélyes áru” olyan anyag és tárgy, amelynek nemzetközi közúti szállítását az A. és B. Melléklet tiltja, 
vagy csak bizonyos feltételek mellett engedi meg; 

c) „nemzetközi szállítás” minden olyan szállítás, amelyet az a) pontban meghatározott járművekkel legalább 
két Szerződő Fél területén hajtanak végre. 

2. Cikk 

1. Azok a veszélyes áruk, amelyeknek szállítását az A. melléklet megtiltja, a 4. Cikk 3. pont rendelkezéseinek 
fenntartása mellett nemzetközi szállítás tárgyát nem képezhetik. 

2. Egyéb veszélyes áruk nemzetközi szállítása megengedett, ha: 
a) a szóban forgó árura, különösképpen annak csomagolására és bárcázására az A. Mellékletben előírt 

feltételeket és 
b) a szóban forgó árut szállító jármű szerkezetére, felszerelésére és közlekedésére a B. Mellékletben előírt 

feltételeket a 4. Cikk 2. pont rendelkezéseinek fenntartása mellett 
teljesítették. 

3. Cikk 

Ennek a Megállapodásnak a mellékletei a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik. 

4. Cikk 

1. A Szerződő Felek fenntartják maguknak azt a jogot, hogy veszélyes árunak a saját területükre belépését, a 
szállítás biztonságán kívül, egyéb okokból is szabályozhassák vagy megtilthassák. 

2. Azok a járművek, amelyek ennek a Megállapodásnak a hatálybalépésekor valamely Szerződő Fél területén 
üzemben voltak vagy amelyek a hatálybalépést követő két hónapon belül kerültek forgalomba, veszélyes áruk 
nemzetközi szállítására a hatálybalépés napjától számított három évig akkor is használhatók, ha szerkezetük és 
felszerelésük nem felel meg teljesen a szóban forgó szállításra a B. Mellékletben előírt követelményeknek. A B. 
Melléklet különleges rendelkezései azonban ennél rövidebb határidőt is megállapíthatnak. 

3. A Szerződő Felek fenntartják maguknak azt a jogot, hogy két vagy többoldalú külön megállapodással 
megegyezzenek abban, hogy területükön egyes veszélyes áruk – amelyek nemzetközi szállítását a jelen 
Megállapodás megtiltja –, meghatározott feltételek mellett nemzetközi szállítás tárgyát képezzék, vagy – 
amelyeknek nemzetközi szállítását a jelen Megállapodás csak különleges feltételek mellett engedi meg –, a 
Megállapodás mellékletei által előírt feltételeknél kevésbé szigorú feltételek mellett képezhessék nemzetközi 
szállítás tárgyát. Az e pontban említett két- vagy többoldalú külön megállapodásokat közölni kell az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének Főtitkárával, aki azokat közli azokkal a Szerződő Felekkel, amelyek nem részesei 
ezeknek a megállapodásoknak. 

5. Cikk 
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A Megállapodás hatálya alá tartozó szállításokra a közúti közlekedést, a nemzetközi közúti szállítást, illetőleg 

a nemzetközi kereskedelmet általában érintő belföldi és nemzetközi előírások továbbra is érvényesek. 

6. Cikk 

1. Az Európai Gazdasági Bizottság tagországai, valamint e Bizottság hatásköri szabályzatának 8. §-a 
értelmében a Bizottságban tanácskozási joggal részt vevő országok a Megállapodásban oly módon válhatnak 
Szerződő Felekké, hogy 

a) a Megállapodást aláírják, 
b) a Megállapodást megerősítik, azt követően, hogy azt a megerősítés fenntartásával írták alá, 
c) a Megállapodáshoz csatlakoznak. 
2. Azok az országok, amelyek az Európai Gazdasági Bizottság hatásköri szabályzata 11. §-a alkalmazásaként e 

Bizottság bizonyos tevékenységében részt vehetnek, a Megállapodás hatálybalépése után csatlakozással 
Szerződő Felekké válhatnak. 

3. A Megállapodás 1957. december 15-ig aláírásra nyitva áll. Ez időpont után a Megállapodáshoz csatlakozni 
lehet. 

4. A megerősítés vagy a csatlakozás az erről szóló okmánynak az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkáránál 
való letétbe helyezésével történik. 

7. Cikk 

1. Ez a Megállapodás azt a napot követő egy hónap elteltével lép hatályba, amelyen a 6. Cikk 1. pontjában 
említett – a Megállapodást a megerősítés fenntartása nélkül aláíró vagy a megerősítésről vagy csatlakozásról 
szóló okmányt letétbe helyező – országok száma az ötöt eléri. A Megállapodás mellékleteit azonban csak a 
Megállapodás hatálybalépését követő hat hónap eltelte után alkalmazzák. 

2. Az olyan ország tekintetében, amely ezt a Megállapodást azt követően erősíti meg vagy csatlakozik hozzá, 
amikor a 6. Cikk 1. pontjában említett országok közül öt a Megállapodást a megerősítés fenntartása nélkül már 
aláírta, illetőleg a megerősítésről vagy csatlakozásról szóló okmányt letétbe helyezte, a Megállapodás azt a napot 
követő egy hónap elteltével lép hatályba, amikor ez az ország a megerősítésről vagy csatlakozásról szóló 
okmányt letétbe helyezte. A Megállapodás mellékletei erre az országra – ha a mellékletek ezen a napon már 
hatályban vannak –, ugyanebben az időpontban válnak érvényessé, vagy – ennek hiányában – azon a napon, 
amikor a mellékletek a jelen cikk 1. pontjának rendelkezései értelmében érvényessé válnak. 

8. Cikk 

1. Ezt a Megállapodást bármelyik Szerződő Fél az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkárához intézett 
értesítéssel felmondhatja. 

2. A felmondás attól a naptól számított tizenkét hónap elteltével válik hatályossá, amikor a Főtitkár az erről 
szóló értesítést megkapta. 

9. Cikk 

1. Ez a Megállapodás hatályát veszti, ha a hatálybalépése után tizenkét egymást követő hónapon át a Szerződő 
Felek száma ötnél kevesebb. 

2. Amennyiben a veszélyes áruk szállításának szabályozása tárgyában az egész világra kiterjedő megállapodás 
jön létre, a jelen Megállapodásnak minden olyan rendelkezése, amely a világmegállapodás valamely 
rendelkezésével ellentétes, ennek a megállapodásnak hatálybalépése napjával a jelen Megállapodásban részes 
azon Szerződő Felek közötti jogviszonyban, amelyek a világmegállapodásnak is Szerződő Feleivé váltak, 
automatikusan érvénytelenné válik, és helyébe a világmegállapodás megfelelő rendelkezése lép. 

10. Cikk 

1. Bármely ország a Megállapodásnak a megerősítés fenntartása nélkül történő aláírásakor, a megerősítésről 
vagy csatlakozásról szóló okmány letétbehelyezésekor vagy bármely későbbi időpontban az Egyesült Nemzetek 
Szervezete Főtitkárához intézett bejelentéssel közölheti, hogy melyek azok az általa nemzetközi síkon képviselt 
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területek vagy területrészek, amelyekre ennek a Megállapodásnak a hatálya kiterjed. A Megállapodás és 
mellékletei a bejelentésben említett területre, illetőleg területekre nézve attól a naptól számított egy hónap eltelte 
után válnak alkalmazhatóvá, amikor a Főtitkár a bejelentést megkapta. 

2. Minden ország, amely a jelen cikk 1. pontjának megfelelően nyilatkozatot tett, amelynek folytán ennek a 
Megállapodásnak a hatálya olyan területre is kiterjed, amelyet nemzetközi síkon ez az ország képvisel, a 
Megállapodást erre a területre nézve a 8. Cikknek megfelelően külön felmondhatja. 

11. Cikk 

1. A Megállapodásnak értelmezése vagy alkalmazása tekintetében két vagy több Szerződő Fél között 
keletkezett minden vitát lehetőség szerint a vitában részes Felek közötti tárgyalás útján kell rendezni. 

2. A tárgyalás útján nem rendezett vitás kérdést a vitában részes Szerződő Felek bármelyikének kívánságára 
választottbírósági eljárásnak kell alávetni és egy vagy több választottbíró elé kell terjeszteni, akiket a vitában 
részt vevő Felek kölcsönös megegyezéssel választanak. Ha a vitában részt vevő Felek a választottbírósági 
eljárásra irányuló kívánság kinyilvánításának napjától számított három hónapon belül a választottbíró vagy 
választottbírák kiválasztásában nem tudnak megegyezni, a vitában részes bármely Fél kérheti az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének Főtitkárát, hogy egyetlen bírót jelöljön ki; a vitás ügyet döntés végett ahhoz a bíróhoz 
kell terjeszteni. 

3. A 2. pont rendelkezései szerint választott vagy kijelölt bíró, illetőleg bírák döntése a vitában részes Szerződő 
Felekre kötelező. 

12. Cikk 

1. Bármelyik Szerződő Fél e Megállapodásnak aláírása, megerősítése vagy az ahhoz történő csatlakozás 
alkalmával kijelentheti, hogy a 11. Cikk rendelkezéseit nem tekinti magára nézve kötelezőnek. A 11. Cikk 
rendelkezései a többi Szerződő Felet sem kötik azokkal a Szerződő Felekkel szemben, amelyek ilyen 
fenntartással éltek. 

2. Az a Szerződő Fél, amely a jelen cikk 1. pontjának megfelelően fenntartással élt, ezt a fenntartást az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkárához intézett értesítéssel bármikor visszavonhatja. 

13. Cikk 

1. A Megállapodás hatálybalépését követő három év után, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkárához 
intézett jegyzékben, bármely Szerződő Fél a Megállapodás szövegének felülvizsgálására értekezlet összehívását 
kérheti. A Főtitkár a kérelemről a Szerződő Feleket értesíti és ha értesítése keltétől számított négy hónapon belül 
a Szerződő Feleknek legalább egynegyede közli, hogy ehhez a kérelemhez hozzájárul, a Főtitkár összehívja az 
értekezletet. 

2. Az értekezletnek az 1. pontban foglaltak szerinti összehívásáról a Főtitkár a Szerződő Feleket értesíti és 
felkéri, hogy három hónapon belül terjesszék elő azokat a javaslatokat, amelyeknek tárgyalását kívánják az 
értekezleten. A Főtitkár, legalább három hónappal az értekezlet megnyitásának napja előtt a Szerződő Feleknek 
megküldi az értekezlet ideiglenes napirendjét és ezeknek a javaslatoknak a szövegét. 

3. A Főtitkár a jelen cikknek megfelelően összehívott értekezletre meghívja a 6. Cikk 1. pontjában említett 
országokat, valamint azokat az országokat, amelyek a 6. Cikk 2. pontjának alkalmazása folytán Szerződő 
Felekké váltak. 

14. Cikk 

1. A Megállapodás mellékleteihez bármelyik Szerződő Fél – a 13. Cikkben foglalt felülvizsgálati eljárástól 
függetlenül – módosítást javasolhat. A módosítás szövegét az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkárának kell 
megküldeni. A mellékleteknek a veszélyes áruk fuvarozására vonatkozó más nemzetközi megállapodásokkal 
való egyeztetése érdekében a Főtitkár maga is javasolhat módosításokat. 

2. A Főtitkár az 1. pontnak megfelelően előterjesztett javaslatot valamennyi Szerződő Félnek megküldi és a 6. 
Cikk 1. pontjában jelzett többi országnak is tudomására hozza. 
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3. A mellékletekhez javasolt minden módosítást elfogadottnak kell tekinteni, hacsak a Szerződő Feleknek 

legalább egyharmada, vagy – ha a harmadrész ötnél több – közülük legalább öt attól a naptól számított három 
hónapon belül, amelyen a Főtitkár a módosítást továbbította, nem közölte írásban a Főtitkárral, hogy a módosító 
javaslatot ellenzi. 

Ha a módosító javaslatot elfogadottnak kell tekinteni, akkor az valamennyi Szerződő Fél tekintetében további 
három hónap eltelte után lép hatályba az alábbi esetek kivételével: 

a) mindazokban az esetekben, amikor az 1. Cikkben említett más nemzetközi megállapodások is hasonlóan 
módosultak, vagy feltehetően módosulnak, az említett módosítás a Főtitkár által oly módon meghatározott 
határidő eltelte után lép hatályba, hogy ez a módosítás és más megállapodások már elhatározott vagy várható 
módosítása lehetőség szerint egyidejűleg léphessen hatályba, az ilyen határidő azonban egy hónapnál rövidebb 
nem lehet; 

b) a Szerződő Fél az általa javasolt módosítás előterjesztésének alkalmával indítványozhatja a módosítás 
hatálybalépését 3 hónapnál hosszabb időtartamra. 

4. A Főtitkár a lehető legrövidebb időn belül közli a Szerződő Felekkel és a 6. Cikk 1. pontjában említett 
országokkal mindazokat az ellenvetéseket, amelyeket a Szerződő Felektől a javasolt módosítással szemben 
kapott. 

5. Ha a mellékletekhez javasolt módosítás nem tekinthető elfogadottnak, azonban legalább egy olyan Szerződő 
Fél, amely nem volt a módosító javaslat előterjesztője, a Főtitkárral írásban közölte, hogy a javaslattal egyetért, a 
Főtitkár a Szerződő Felek és a 6. Cikk 1. pontjában említett valamennyi ország részvételével – a jelen cikk 3. 
pontjában a javaslattal szembeni ellenvetés megtételére előírt három havi határidőt követő három hónapon belül 
– értekezletet hív össze. A Főtitkár erre az értekezletre meghívja: 

a) a fuvarozási kérdésekben illetékes nemzetközi kormányközi szervezetek, 
b) a veszélyes áruknak a Szerződő Felek területén végzett szállításával közvetlenül összefüggő tevékenységet 

folytató nem kormányközi nemzetközi szervezetek 
képviselőit. 
6. Minden módosítás, amelyet az 5. pont értelmében összehívott értekezleten a Szerződő Feleknek több mint a 

felel elfogadott, az értekezleten résztvevő Szerződő Felek többsége által elhatározott eljárásnak megfelelően lép 
hatályba, mindegyik Szerződő Félre nézve. 

15. Cikk 

A 13. és 14. Cikkben előírt értesítéseken felül az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkár a 6. Cikk 1. 
pontjában megjelölt országokat, valamint azokat az országokat, amelyek a 6. Cikk 2. pontja értelmében váltak 
Szerződő Féllé, értesíti; 

a) a 6. Cikknek megfelelően történt előírásról, megerősítésről és csatlakozásról, 
b) azokról az időpontokról, amelyekben ez a Megállapodás és annak mellékletei a 7. Cikk értelmében hatályba 

lépnek, 
c) a 8. Cikknek megfelelő felmondásról, 
d) a Megállapodás hatályának a 9. Cikk szerint történő megszűnéséről, 
e) a 10. Cikknek megfelelően kapott értesítésről és felmondásról, 
f) a 12. Cikk 1. és 2. pontjának megfelelően kapott nyilatkozatról és közlésről, 
g) a 14. Cikk 3. és 6. pontjának megfelelően javasolt módosítások elfogadásáról és hatályba lépésük 

időpontjáról. 

16. Cikk 

1. A jelen Megállapodás Aláírási Jegyzőkönyvének érvénye, hatálya és érvényességi időtartama a 
Megállapodáséval azonos, azt a Megállapodás elválaszthatatlan részének kell tekinteni. 

2. A Megállapodáshoz csak az Aláírási Jegyzőkönyvben felsorolt, és a 12. Cikk szerinti fenntartások tehetők. 
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17. Cikk 

A jelen Megállapodás eredeti példányát 1957. december 15-e után az Egyesült Nemzetek Szervezete 
Főtitkáránál kell letétbe helyezni, aki a Megállapodás hitelesített másolatát a 6. Cikk 1. pontban megjelölt 
mindegyik országnak megküldi. 

ENNEK HITELÉÜL alulírottak, akik szabályszerű meghatalmazással rendelkeznek, a Megállapodást aláírták. 
KELT Genfben, ezerkilencszázötvenhét évi szeptember hó 30. napján és készült egy példányban, a 

Megállapodás szövege angol és francia nyelven és a mellékletek szövege francia nyelven; a Megállapodás 
mindkét szövege egyaránt hiteles. 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkárát felkérik, hogy készítse el a mellékletek hivatalos angol 
nyelvű fordítását és azt mellékelje a 17. Cikkben említett hitelesített másolatokhoz. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

41/2020. (XI. 17.) EMMI rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 
szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 
1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosításáról 
Megjelent: MK 249/2020. (11.17.) Hatályos: 2020. 12. 18. 

Többek között módosítja a 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisz-
tiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fize-
tendő díjakról, régi-újként felvettük, mert most változtak a fizetendő díjak 

Megjelent: MK 249/2020. (11.17.) Módosítja: 41/2020. (XI. 25.) EMMI r Hatályos: 2020. 12. 
18. 

(7) E rendelet alkalmazása során 

a) a díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 
28. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat, 

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, 
valamint 31. § (2), (4)–(6), valamint (8) bekezdésében foglaltakat, 

c) a jogorvoslati eljárásra, valamint – a jogszabálysértő határozat új eljárásra utasítás nélküli 
megsemmisítése esetén – a jogszabálysértő határozatot eredményező elsőfokú eljárásra az Itv. 32. § (1) 
bekezdésében foglaltakat, 

d) az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhívásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat, 
e) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat 
kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni. 

 

1. melléklet az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelethez kiemelve a számunkra fontosak. 

I. Egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások   

I.1. Egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési 
engedélyezési eljárás 

  

I.1.1. Alapellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez 
szükséges működési engedélyezési eljárás – az egészségügyi szolgáltatás 
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 
eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése 
kivételével – telephelyenként 

30 000 Ft 

I.1.6. Működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintő, az egészségügyi 30 000 Ft 
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szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. § (2) 
bekezdése I.1.7. pontban nem említett pontjai valamelyikében bekövetkező – 
módosítása (helyszíni szemle lefolytatásával) telephelyenként 

I.1.7. Működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást nem érintő, kizárólag az 
egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. 
§ (2) bekezdés b), c), i) és j) pontjában foglalt adatok valamelyikére vonatkozó 
– adatváltozás miatti módosítása telephelyenként 

10 000 Ft 

I.1.8. Személyes közreműködő és a szabadfoglalkozású tevékenységet végző 
hatósági nyilvántartásba vétele iránti bejelentése telephelyenként 

10 000 Ft 

I.2.1. Működtetési jog (praxisjog) engedélyezési eljárás 16 000 Ft 

I.2.2. Működtetési jog (praxisjog) engedélyének módosítása 4 000 Ft 

V. Veszélyes anyagokkal, veszélyes készítményekkel kapcsolatos igazgatási 
szolgáltatások 

  

V.1. A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kiviteli bejelentés és hozzájárulás iránti 
kérelem 

19 100 Ft 

V.2. Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység 
(és a tevékenységben bekövetkezett változás) bejelentése 

7 800 
Ft/telephely 

V.3. Veszélyes anyag vagy veszélyes készítmény bejelentése 9 200 
Ft/anyag vagy 

készítmény 

V.6. ETTSZ szakvélemény 4 070 
Ft/anyag vagy 

készítmény 

V.7. Méregközpontba történő bejelentés díjtételei   

V.7.1. Bejelentés 16 000 
Ft/bejelentés 

V.7.2. Bejelentés módosítása jelentős (az összetételt érintő) változás esetén 12 000 
Ft/módosítás 

  

VI. Biocid anyagokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatások   

VI.1. Biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése 2 500 000 Ft 

VI.2. Biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése, ha az azonos a 
hatóanyag jóváhagyási eljárásában referenciatermékként értékelt termékkel 

500 000 Ft 

VI.9. Azonos biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése 75 000 Ft 

VI.10. Biocid termékcsalád újabb tagja forgalomba hozatalának bejelentése 75 000 Ft 

VI.11. Biocid termék forgalomba hozatalának egyszerűsített eljárással történő 
engedélyezése során a dokumentáció értékelése 

Biocid termékcsalád esetén 

500 000 Ft 
1 000 000 Ft 

VI.12. Az egyszerűsített engedélyezési eljárás keretében engedélyezett biocid 
termék forgalmazásának bejelentése 

50 000 Ft 

VI.31. Irtószer felhasználás engedélyezése 11 000 Ft 

VI.32. Fertőtlenítőszer forgalomba hozatalának és fertőtlenítési technológia 96 000 
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engedélyezése Ft/termék 

VI.33. Ivóvízellátásban, uszoda- és fürdővízben felhasználható biocid anyag 
engedélyezése 

96 000 
Ft/termék 

VI.34. A biocid termék forgalomba hozatali engedélyének módosítása értékelést 
nem igénylő változtatás esetén 

25 000 Ft 

VI.35. A biocid termék forgalomba hozatali engedélyének módosítása értékelést 
igénylő változtatás esetén 

48 000 Ft 

VI.36. Nem engedélyezett biocid terméken, vagy kizárólag biocid terméken való 
felhasználásra szánt, nem jóváhagyott hatóanyagon kutatási vagy fejlesztési 
célú kísérlet és vizsgálat elvégzésének kezdeményezése 

50 000 Ft 

VI.37. Biocid termék vagy termékcsalád forgalomba hozatali engedélyének 
megújítása, ha az értékelést más tagállam végzi 

375 000 Ft 

VI.38. Biocid termékek más tagállamban végzett összehasonlító értékelésének 
elismerése 

150 000 Ft 
hatóanyagonké

nt 

IX. Közegészségügyi-járványügyi igazgatási szolgáltatások   

IX.1. Légi szúnyogirtás engedélyezése 18 500 Ft 

X.9. Közegészségügyi szakvélemény adása gyógyhely megnevezés 
használatának engedélyezéséhez 

36 600 Ft 

X.10. Közegészségügyi szakvélemény adása elismert ásványvíz, gyógyvíz, 
gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényező megnevezés használatának 
engedélyezéséhez 

29 700 Ft 

XI.3. Kereskedelmi szálláshely működtetésében való szakhatósági közreműködés 28 500 Ft 

XI.7. Felszíni víz ivóvízként való felhasználására vonatkozó eljárásban 
szakhatósági közreműködés 

23 900 Ft 

XI.8. Közfürdő védőterületének kialakításában való szakhatósági közreműködés 20 200 Ft 

XI.9. 50 főnél kevesebb személyt ellátó vagy napi 10 m3-nél kevesebb vizet 
szolgáltató vízellátó rendszer közegészségügyi feltételeinek megállapítása 

20 200 Ft 

XI.10. Felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos közegészségügyi szakhatósági 
közreműködés 

23 500 Ft 

XI.11. Települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos (hulladékkezelő 
létesítményre vonatkozó) szakhatósági közreműködés 

27 700 Ft 

XI.12. Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj határérték-túllépés 
engedélyezési eljárásban szakhatósági közreműködés 

27 700 Ft 

XI.13. Települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenység 
engedélyezési eljárásában történő szakhatósági közreműködés 

27 700 Ft 

XI.14. Veszélyes hulladék elhelyezésével kapcsolatos szakhatósági közreműködés 24 200 Ft 

XI.15.     

XI.16. Környezeti hatásvizsgálati eljárásban szakhatósági közreműködés 29 700 Ft 

XI.17. Vásár, piac, vásárcsarnok létesítéséhez és nyilvántartásba vételéhez előírt 
szakhatósági közreműködés 

30 000 Ft 

XIII. A nemdohányzók védelmével kapcsolatos igazgatási szolgáltatások   

XIII.1. Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése a nemdohányzók 40 000 Ft 
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védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 2. § (9) 
bekezdése alapján, az Nvt. 2. § (5) bekezdés d) és e) pontja szerinti esetekben 
a munkavállalók részére 

XIII. 2. Új adalékanyagok dohánytermék-gyártásban történő felhasználásának 
engedélyezése 

40 000 Ft 

XIII. 3. A jogszabályban foglaltaktól eltérő dohányzási tilalmat jelző felirat 
engedélyezése 

15 000 Ft 

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

39/2020. (XI. 4.) BM rendelet Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére 
változásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 244/2020. (11.04.) Hatályos: 2020. 11. 05. 

Többek között módosítja a 51/2011. (XII. 21.) BM rendeleta veszélyes anyagokkal kapcsola-
tos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fize-
tési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentések-
ről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról, me-
lyet régi-újként felvettünk mert ismerni kell, ha a mi cégünknél is előfordul súlyos munkabale-
set. 
Megjelent: MK 239/2020. (11.04.) Módosítja: 39/2020. (XI. 04.) K r Hatályos: 2020. 11. 05. 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti hatóság részére az 1. mellékletben meghatározott, a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 
IV. Fejezetében és az R.-ben szabályozott egyes eljárásokért az abban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat 
(a továbbiakban: díj) kell fizetni. 

2. § (1) Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárásnak az 1. melléklet szerinti 
megnevezését. A díjat telephelyenkénti eljárásonként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes szerve 2. 
mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell megfizetni. 

(2) A díj megfizetését a hatóság számára az eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg 
igazolni kell. 

…………………………………………………………………………………………….. 
 
Változások 
 

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet  a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további 
védelmi intézkedésekről 
Megjelent: MK 239/2020. (11.04.) Hatályos: 2020. 11. 04. 
 
Többek között módosítja a 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendeletet a járványügyi készültségi idő-
szak védelmi intézkedéseiről 
Megjelent: MK 236/2020. (11.04.) Módosítja: 479/2020. (XI. 03.) K r Hatályos: 2020. 11. 05. 
Hatályos: 2020.11.04 - 2020.11.11 
 
3. § (1) Ha az 1. § (1) bekezdés b), e), l) és m) pontja esetében a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy a 
rendőrség értesítése alapján a 2. § (1) bekezdése, illetve a 7. § (5) bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről 
szerez tudomást, 
3/A. § A Kormány kereskedelmi hatóságként a rendőrséget is kijelöli 
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a) a 2. § (5) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzés lefolytatása, illetve 
b) a 3. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezmények alkalmazása 
céljából. 
3/B. § A 3/A. § szerinti hatáskör gyakorlója 
a) az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőkapitányság, 
b) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság. 
 

5. Záró rendelkezések 
9. § Az 1. §, a 2. § (3)–(4b) bekezdése, a 4. § (5) bekezdése, az 5. §, a 7. § (1), (3) és (5) bekezdése 

és a 7/A. § szerinti rendelkezés a Szabstv. 239/A. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi 
intézkedés megszegése szabálysértés alkalmazásában védelmi intézkedésnek minősül. 

 
 A rendeletet a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 31. §-a hatályon kívül helyezte 2020. november 
11. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 25. § a) pontja alapján a 2020. november 10-én 
hatályos 9. § szerinti szabálysértések miatt indított eljárásokat a Szabstv. 4. §-ától eltérően, a 
szabálysértés elkövetésekor hatályos jogszabályok szerint kell elbírálni. E hatályon kívül helyező 
rendelet 26. § a) pontja alapján a 2020. november 10-én hatályos 5. § alapján indított eljárásokat, az 
eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos jogszabályok szerint kell elbírálni. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

40/2020. (XI. 4.) ITM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók 
egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosításáról 
Megjelent: MK 239/2020. (11.04.) Hatályos: 2020. 11. 04. 
Többek között módosítja a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendeletet a biológiai tényezők hatásának kitett 
munkavállalók egészségének védelméről 
Megjelent: MK 239/2020. (11.04.) Módosítja: 40/2020. (XI. 04.) ITM r Hatályos: 2020. 11. 05. 

Lásd a kiemeltekben! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

39/2020. (XI. 4.) BM rendelet Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére 
változásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 244/2020. (11.04.) Hatályos: 2020. 11. 05. 
Többek között módosítja a 62/2011. (XII. 29.) BM rendeletet a katasztrófák elleni védekezés egyes 
szabályairól 
Megjelent: MK 239/2020. (11.04.) Módosítja: 39/2020. (XI. 04.) K r Hatályos: 2020. 11. 05. 

4.    A megalakítási hely szerinti kódszámok jegyzéke 

Sorsz A/ Az igazolvány első oldalára 
kerülő szerv megnevezése 

B/ Az 
igazolvány 
hátoldalára 

kerülő kódszám 

C/ Szerv megnevezése 

1. KATASZTRÓFAVÉDELEM 5000. BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

2. KATASZTRÓFAVÉDELEM 5050. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

3. KATASZTRÓFAVÉDELEM 5100. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi 
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Igazgatóság 

4. KATASZTRÓFAVÉDELEM 5110. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

5. KATASZTRÓFAVÉDELEM 5120. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

6. KATASZTRÓFAVÉDELEM 5130. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

7. KATASZTRÓFAVÉDELEM 5140. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

 

Többek között módosítja a 33/2018. (XII. 20.) BM rendeletet a polgári célú robba-
nóanyagok szállításának és belföldi átadásának rendőrségi engedélyezési eljárá-
sához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról 

Megjelent: MK 239/2020. (11.04.) Módosítja: 39/2020. (XI. 04.) K r Hatályos: 2020. 11. 05. 

1. melléklet a 33/2018. (XII. 20.) BM rendelethez 

A megyei, fővárosi rendőr-főkapitányságok előirányzat-felhasználási keretszámla számai 

  A B 

  Rendőr-főkapitányság megnevezése Előirányzat-felhasználási keretszámla száma 

6. Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság 10028007-01451526-00000000 
 

Többek között módosítja a 61/2012. (XII. 11.) BM rendeletet a települések kataszt-
rófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabá-
lyairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról 

Megjelent: MK 239/2020. (11.04.) Módosítja: 39/2020. (XI. 04.) K r Hatályos: 2020. 11. 05. 

1. melléklet a 61/2012. (XII. 11.) BM rendelethez 

BUDAPEST  FŐVÁROS 
Észak-pesti katasztrófavédelmi kirendeltség 

Sorszám Kerület Katasztrófavédelmi 
osztály 

1. IV. kerület I. 
2. XIII. kerület I. 
3. XIV. kerület I 
4. XV. kerület I. 
5. XVI. kerület II. 
Közép-pesti katasztrófavédelmi kirendeltség 

Sorszám Kerület Katasztrófavédelmi 
osztály 

1. V. kerület I. 
2. VI. kerület II. 
3. VII. kerület II. 
4. VIII. kerület II. 
5. IX. kerület I. 
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6. X. kerület I. 
Dél-pesti katasztrófavédelmi kirendeltség 

Sorszám Kerület Katasztrófavédelmi 
osztály 

1. XVII. kerület II. 
2. XVIII. kerület II. 
3. XIX. kerület I. 
4. XX. kerület I. 
5. XXIII. II. 

 

Többek között módosítja a 50/2011. (XII. 20.) BM rendeletet a bejelentésköteles 
tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes 
szabályairól 

Megjelent: MK 239/2020. (11.04.) Módosítja: 39/2020. (XI. 04.) K r Hatályos: 2020. 11. 05. 

 
1. táblázat 

   

   A tűzvédelmi hatóságok számozása 
  01 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
  02 Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
  03 Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
  04 Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
  05 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
  06 Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 

Többek között módosítja a 43/2011. (XI. 30.) BM rendeletet a katasztrófavédelmi 
kirendeltségek illetékességi területéről 

Megjelent: MK 239/2020. (11.04.) Módosítja: 39/2020. (XI. 04.) K r Hatályos: 2020. 11. 05. 

1. § A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területét az 1. melléklet tartalmazza. 

1/A. § Azokon a járási székhelyként kijelölt településeken, melyeken a hivatásos katasztrófavédelmi 
szervnek területi vagy helyi szerve nem működik, a katasztrófavédelmi kirendeltség képviseletét 
katasztrófavédelmi megbízott látja el. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

482/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról 
Megjelent: MK 244/2020. (11.04.) Hatályos: 2020. 11. 05. 

Többek között módosítja a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletet a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

Megjelent: MK 239/2020. (11.04.) Módosítja: 482/2020. (XI. 04.) K r Hatályos: 2020. 11. 05. 
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9/A. § A miniszter a 9. § b) pontja szerinti feladatát, valamint a közigazgatás-fejlesztésért felelős min-
iszter az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feladatát a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság bevonásával látja el. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos 
szabályok alkalmazásáról 
Megjelent: MK 244/2020. (11.11.) Hatályos: 2020. 11. 26. 

 

Többek között módosítja a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

Megjelent: MK 244/2020. (11.11.) Módosítja: 487/2020. (XI. 25.) K r Hatályos: 2020. 11. 26. 
1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett 

veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
törvény 86/A. §-át nem kell alkalmazni. 

(2) Távmunkavégzés esetén a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez 
szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a 
munkavállaló a munkavégzés helyét, ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja 
meg. 

 
 2023-04-22 

megszűnt két pont 

Mvt.87. § E törvény alkalmazásában: 

1. Áttelepítés: munkavédelmi szempontból korábban üzembe helyezésre kötelezett munkaeszköz 
olyan áthelyezése, amely üzembe helyezési, üzemeltetési körülményei tekintetében lényeges 
változást okoz. 

1/A. Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától 
függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más 
(testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz. 

1/B.243 
1/C.244 

1/B. egyéni védőeszköz EK-megfelelőségi nyilatkozat: a gyártó írásbeli nyilatkozata, hogy a 
védőeszköz a mintának és az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének 
tanúsításáról szóló külön jogszabály előírásainak megfelel. 

1/C. egyéni védőeszköz EK típustanúsítvány: megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 
szóló törvényben245 meghatározott bejelentett szervezet által kiadott dokumentum annak 
igazolására, hogy a védőeszköz a mintán elvégzett EK típusvizsgálat alapján megfelel az egyéni 
védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló külön jogszabály 
előírásainak. 

 
 

Többek között a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek 
eltérő alkalmazásáról 

3. § A veszélyhelyzet ideje alatt a munkavállaló és a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény 196. §-ától megállapodásban eltérhetnek. 
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5. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről 
szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. 

(2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti. 
 
Hatályos: 2021.01.01 - 
 
44/A. § (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, 

gyógykezelését végző munkáltató nem létesíthet munkaviszonyt olyan személlyel, aki 
a) a bűntettesek nyilvántartásában 
 

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] bűncselekmény elkövetése miatt szerepel, 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

41/2020. (XI. 17.) EMMI rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 
szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 
1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosításáról 
Megjelent: MK 249/2020. (11.17.) Hatályos: 2020. 12. 18. 

 

Többek között módosítja a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletet a veszélyes anyagok-
kal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenysé-
gek részletes szabályairól 

Megjelent: MK 249/2020. (11.17.) Módosítja: 41/2020. (XI. 17.) ITM. r Hatályos: 2020. 
12. 18. 

(3a) A méregközpontba történő bejelentésekkel kapcsolatban az ETTSZ csak az 1272/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikkével összhangban szolgáltathat információt. 

(4) A (3) és (3a) bekezdés szerinti információadás 24 órás, folyamatos, továbbá ingyenesen hívható 
telefonszámon is igénybe vehető szolgáltatás keretében működik. Az információadás a (3) 
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bekezdés a)–h) pontjaiban és a (3a) bekezdésben meghatározott esetekben díjtalan, a (3) 
bekezdés i) pontja szerinti szakvéleményért díjat kell fizetni. 
 

e) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással 
kapcsolatos harmonizált információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról szóló, 
2017. március 22-i (EU) 2017/542 bizottsági rendelet. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól 
Megjelent: MK 258/2020. (11.25.) Hatályos: 2021. 01. 01. 

Többek között módosítja az 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet az egészségügyi válsághelyzeti 
ellátásról 
Megjelent: MK 261/2020. (11.26.) Módosítja: 516/2020. (XI. 25.) Korm. r Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
(8) Az OMSZ főigazgatója, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) 
főigazgatója, az OKFŐ főigazgatója, valamint az OGYÉI főigazgatója kétévente, a második év 
március 31. napjáig terjeszti fel jóváhagyásra az egészségügyért felelős miniszter részére az 
egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátására vonatkozó résztervét. 

(13) Az Országos Tervet az OMSZ, a NEAK, az OKFŐ és az OGYÉI és az országos tisztifőorvos 
részére az egészségügyért felelős miniszter küldi meg közvetlenül. 

 
(3) A Kormány által meghatározott számú időszakosan működő gyógyintézetből az egészségügyi 
válsághelyzet felszámolásához szükségesek telepítésére a megyei kormányhivatal 
kezdeményezésére az országos tisztifőorvos egyetértésével az egészségügyért felelős miniszter ad 
engedélyt a megyei védelmi bizottság elnöke részére és erről tájékoztatja a Kormányt, továbbá az 
OKFŐ részére elrendeli a készletek kiadásának haladéktalan megkezdését. 

(9) A kirendelésről értesíteni kell az OKFŐ főigazgatóját, ha a kirendeléssel érintett intézménynek az 
OKFŐ a fenntartója. 

19. § Az Eütv. 230. § (5) bekezdésében meghatározott térítést a központi költségvetés az 
egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében, az 
egészségügyi anyagok beszerzése tekintetében az OKFŐ költségvetésében biztosítja. 

20. § Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásban részt vevő 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

43/2020. (XI. 26.) EMMI rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az Állami Egészségügyi 
Tartalékkal és az ágazati honvédelmi feladatokkal összefüggő módosításáról 
Megjelent: MK 261/2020. (11.26.) Hatályos: 2020. 11. 27. 
 

Többek között módosítja a 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendeletet az egészségügyi intézmények 
egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi 
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 261/2020. (11.26.) Módosítja: 43/2020. (XI. 26.) EMMI r Hatályos: 2020. 11. 27. 
 
(11) A megyei kormányhivatal a jóváhagyott terveket az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 
Korm. rendeletben meghatározott megyei részterv mellékleteként, illetve a (3) bekezdés szerinti 
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igényeket a megyei résztervekkel egyidejűleg az országos tisztifőorvos útján megküldi az 
egészségügyért felelős miniszternek. 

9.2.2. szűkített választékú gyógyszerkészlet használatának bevezetését az Állami Egészségügyi 
Tartaléknak (a továbbiakban: ÁEüT) a megyei kormányhivatalnál és az ÁEüT kezelőjénél 
rendelkezésre álló gyógyszernormájának figyelembevételével, amelyet a fekvőbeteg-ellátó szolgáltató 
köteles az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló EMMI rendeletben 
előírt minőségmegóvó csere igénybevételével kialakítani. 

 

 

2020. évi CXX. törvény az ingatlanok közműcsatlakozásának elősegítése érdekében egyes törvények 
módosításáról 

Megjelent: MK 261/2020. (11.26.) Hatályos: 2021. 01. 01. 

Többek között módosítja a 2008. évi XL. törvényt a földgázellátásról 
Megjelent: MK 261/2020. (11.26.) Módosítja: 2020. évi CXX. törvény Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
 2020-11-28 

(3) Ha a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó elutasítja a szállító-, illetőleg az 
elosztóvezetékhez való csatlakozás iránti igényt, az igénybejelentő kérelmére a Hivatal dönt a 
csatlakozás kérdésében, és kötelezheti az érintett rendszerüzemeltetőt a csatlakozási kérelem 
teljesítésére, ha a felhasználó vállalja Hivatal határozatában meghatározott mértékű csatlakozási díj 
megfizetését. 

GET 72. § (1) A rendszerüzemeltető a rendszerhasználó részére a rendszerhez való hozzáférést a 
kapacitáslekötéssel érintett időszakra rendszerhasználati szerződés alapján biztosítja. 

(2) A rendszerhasználó a rendszerhasználati szerződés megkötését követően jogosult a betáplálási-
kiadási pont vagy a földgáztároló lekötött kapacitásait, valamint az összekapcsolási pont technikai 
kapacitásait a rendszerhasználati szerződésben foglaltak szerint igénybe venni. A rendszerhasználó 
köteles a lekötött kapacitás után a Hivatal határozatában meghatározott rendszerhasználati díjat 
megfizetni. 
 

(3) Az együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő 105. § (1) bekezdése szerinti díjakat a 
Hivatal határozatban állapítja meg. A földgázkereskedő által a felhasználónak értékesített földgáz árát 
a felek megállapodása vagy a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza. Az egyetemes 
szolgáltatás keretében értékesített földgáz árát, a vételre felajánlott földgázforrás árát, mennyiségét, 
valamint az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges 
mennyiség mértékéig a hazai termelésű földgáz árát és a 141/J. § (8) bekezdése szerinti mennyiséget 
és árat, továbbá a 141/J. § (3) bekezdés b) pontja szerinti árelemeket a Hivatal javaslata alapján a 
miniszter rendeletben állapítja meg. 

(7) A hatósági árnál magasabb árat a szerződésben érvényesen kikötni nem lehet. Ha a felek az 
árban nem állapodtak meg, és a termékre vagy szolgáltatásra hatósági ár van érvényben, az utóbbi 
az irányadó. A hatósági ár az irányadó akkor is, ha a felek a hatósági árat megállapító jogszabály vagy 
határozat megsértésével más árban állapodtak meg. 

 

GET 104/A. § (1) A rendszerhasználati díj, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végzett 
szolgáltatások díjai, valamint a csatlakozási díj szabályozása árszabályozási ciklusok keretében 
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történik. A Hivatal elnöke a 104/B. § (1) bekezdése, a 106. § (1) bekezdése és a 108. § (1) 
bekezdés a) pontja szerinti rendeletben állapítja meg az árszabályozási ciklus kezdő és záró 
időpontját. 

(2) Az egyetemes szolgáltatás ára miniszteri rendeletben meghatározott elemeinek és az 
egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető szolgáltatásoknak a szabályozása 
négyéves árszabályozási ciklusokkal történik. 
 

(3) A Hivatal 

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti módszertani útmutatót az elosztás és szállítás tekintetében a 
következő árszabályozási ciklus kezdetét megelőző február 15-ig, a tárolás tekintetében a következő 
árszabályozási ciklus kezdetét megelőző év augusztus 15-ig, 

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti módszertani útmutatót az éves kapacitásaukció előtt legalább 45 
nappal 

a honlapján közzéteszi. 
(4) A rendszerhasználati díjak mértékét a Hivatal – figyelemmel az (1) bekezdés szerinti rendeletre 

és a módszertani útmutatókra – határozatban állapítja meg, legkésőbb az éves kapacitásaukció előtt 
30 nappal. A Hivatal a rendszerhasználati díjak megállapítására irányuló eljárás megindításakor 
felhívja az ügyfeleket nyilatkozataiknak az eljárás megindításától számított 30 napon belül történő 
megtételére, amely határidő jogvesztő. A Hivatal a határozatát a honlapján a rendszerhasználati díjak 
alkalmazhatósága előtt legalább 40 nappal közzéteszi. 

(4a) A Hivatal az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti árkedvezményekre, rövid távú 
termékekre és szezonális faktorokra vonatkozó döntését – a (4) bekezdés szerinti eljárási szabályok 
és határidők alkalmazásával – a vonatkozó rendszerhasználati díjakról kiadott határozatával 
egyidejűleg, külön határozatban hozza meg. 

GET 105/A. § (1) A rendszerüzemeltető a Hivatal határozatában meghatározott rendszerhasználati 
díjat, csatlakozási díjat, külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait, valamint a Hivatal elnöke 
által kiadott rendeletben szabályozott áralkalmazási feltételeket köteles alkalmazni. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti külön díjak mértékét a Hivatal – figyelemmel az (1) bekezdés szerinti 
rendeletre – határozatban állapítja meg, legkésőbb a díjak alkalmazhatósága előtt 45 nappal. A 
Hivatal a külön díjak megállapítására irányuló eljárás megindításakor felhívja az ügyfelet 
nyilatkozatának az eljárás megindításától számított 30 napon belül történő megtételére, amely 
határidő jogvesztő. A Hivatal a határozatát a honlapján a külön díjak alkalmazhatósága előtt legalább 
40 nappal közzéteszi. 

(4) Az e § szerinti rendeletek előkészítése során a Hivatal kikéri az érintett engedélyesek és a 
felhasználók reprezentatív érdekképviseleteinek véleményét. 

 
(2) A csatlakozási díjak mértékét a Hivatal – figyelemmel az (1) bekezdés a) pontja szerinti rendeletre 
– határozatban állapítja meg legkésőbb a díjak alkalmazhatósága előtt 45 nappal. A Hivatal a 
csatlakozási díjak megállapítására irányuló eljárás megindításakor felhívja az ügyfeleket a 
nyilatkozataik eljárás megindításától számított 30 napon belül történő megtételére, amely határidő 
jogvesztő. A Hivatal a határozatát a honlapján a csatlakozási díjak alkalmazhatósága előtt legalább 40 
nappal közzéteszi. 

 

GET 129/A. § (1) Közigazgatási perben a Hivatalnak 

a) a földgázellátási válsághelyzet esetén hozott határozatát, 
b) a tanúsítási eljárásban hozott határozatát és 
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c) a rendszerhasználati díjakat megalapozó, az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti 

referenciaár-módszertant (a továbbiakban: referenciaár-módszertan), az (EU) 2017/460 bizottsági 
rendelet szerinti árkedvezményeket, szorzókat és szezonális faktorokat, a rendszerhasználati díjakat, 
a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások külön díjait, valamint a 
csatlakozási díjakat megállapító határozatát 

a bíróság nem változtathatja meg. 
(2) A közigazgatási perben a keresetlevél halasztó hatályának elrendelésének nincs helye, ha a 

Hivatal határozata 
a) végső menedékes kijelölési eljárásában az engedélyes jogait korlátozza, vagy annak engedélyét 

visszavonja, továbbá, ha végső menedékest jelöl ki, 
b) más engedélyes kijelölése érdekében a korábbi engedélyes vagy az eszköz tulajdonosának jogait, 

kötelezettségeit korlátozza. 
c) referenciaár-módszertant, az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti árkedvezményeket, 

szorzókat és szezonális faktorokat, rendszerhasználati díjakat, rendszerüzemeltetők által külön díj 
ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy csatlakozási díjakat állapít meg. 

(3) A Hivatal véglegessé vált határozatait – az e törvény hatálya alá tartozó panaszeljárások, illetve 
a személyes és védett adatok kivételével – a honlapján közhírré teszi. 

129/B. § (1) A rendszerhasználati díjak, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végezhető 
szolgáltatások díjainak és a csatlakozási díjak megállapítására irányuló eljárásokban közvetlenül 
érintett kizárólag az érintett rendszerüzemeltető. 

(2) A rendszerhasználati díjakat megalapozó referenciaár-módszertan, valamint az (EU) 2017/460 
bizottsági rendelet szerinti árkedvezmények, szorzók és szezonális faktorok megállapítására irányuló 
eljárásokban az (EU) 2017/460 bizottsági rendeletben meghatározott konzultációra jogosult 
személyek is közvetlenül érintettek. 

(3) A Hivatalnak a referenciaár-módszertant, az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti 
árkedvezményeket, szorzókat és szezonális faktorokat, a rendszerhasználati díjakat, a 
rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy a csatlakozási 
díjakat megállapító határozata elleni közigazgatási per a határozat közlésétől számított 15 napon belül 
indítható. 

(4) A bíróság a (3) bekezdés szerinti közigazgatási perben soron kívül, de legkésőbb 6 hónapon 
belül dönt. 

(5) Ha a bíróság a referenciaár-módszertant, az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti 
árkedvezményeket, szorzókat és szezonális faktorokat, a rendszerhasználati díjakat, a 
rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy csatlakozási díjakat 
megállapító határozatot a (3) bekezdés szerinti közigazgatási perben jogerősen hatályon kívül helyezi, 
mindaddig a jogerős bírósági döntést közvetlenül megelőzően alkalmazott referenciaár-módszertant, 
az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti árkedvezményeket, szorzókat és szezonális faktorokat, 
díjakat és áralkalmazási feltételeket kell alkalmazni, amíg a Hivatal által a bírósági határozat alapján új 
eljárásban hozott, véglegessé vált határozat szerinti referenciaár-módszertan vagy díjak nem 
alkalmazandóak. 
(6) A (3) bekezdés szerinti közigazgatási perben a határozat részbeni hatályon kívül helyezésének 
nincs helye. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2020. évi CXXI. törvény egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel 
összefüggő módosításáról 
Megjelent: MK 261/2020. (11.26.) Hatályos: 2020. 12. 04. 
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Többek között módosítja a 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
 
Megjelent: MK 261/2020. (11.26.) Módosítja: 2020. évi CXXI. törvény Hatályos: 2020. 12. 04. 
 
 2020-11-12 

99. § (1) Helyszíni intézkedés során a szabálysértés elkövetését elismerő személlyel szemben 
helyszíni bírság kiszabásának van helye. 

(2)A helyszíni bírság összege – a (2a) bekezdés kivételével – ötezer forinttól ötvenezer forintig, hat 
hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén hetvenezer forintig terjedhet. 

(2a) A helyszíni bírság összege 
a) a védelmi intézkedés megszegése szabálysértés (239/A. §) esetén megegyezik a 11. § (1) 

bekezdése szerinti pénzbírság összegével, 
b) közérdekű üzem működésének megzavarása szabálysértés (177/A. §) esetén – ha azt az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 228. § (1) bekezdése alapján bevezetett járványügyi 
készültség ideje alatt követik el – ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet. 

  2020-12-04 
33. Áttétel 

45. § Ha a szabálysértési hatóságnak vagy a bíróságnak az ügyben nincs hatásköre vagy 
illetékessége, az ügyet – a szabálysértési hatóság határozattal, a bíróság végzéssel – haladéktalanul 
átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz vagy bírósághoz. A 23. § (1) 
bekezdés b), d) és f) pontja esetén a döntésre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz 
történő áttételre a tényállás tisztázását követően kerülhet sor. Az áttételt elrendelő döntés ellen 
jogorvoslatnak helye nincs. 

 

(9) A bíróság a tárgyaláson hozott végzését – a jogorvoslati jogról történő lemondás esetét kivéve – a 

kihirdetését követő 3 munkanapon belül írásba foglalja. A kihirdetéskor a fellebbezésre jogosultat 

tájékoztatni kell 
a) az írásba foglalás határidejéről, 
b) a fellebbezés bejelentésének határidejéről, 
c) arról, hogy az írásba foglalást követően a végzés a bíróságon megismerhető, illetve azt a bíróság 

az eljárás alá vont személy indítványára, az általa megjelölt elektronikus levelezési címre is továbbítja, 
d) arról, hogy a bíróság az írásba foglalt végzést a fellebbezésre jogosult részére kézbesíti, azonban 

a kézbesítés a fellebbezés határidejét nem érinti, valamint 
e) arról, hogy a fellebbezés bejelentésének határideje alatt a fellebbezés okát, célját és indokait 

módosíthatja vagy kiegészítheti. 

(4) A bíróság az iratokat a fellebbezés benyújtására előírt határidő leteltét követő öt napon belül 

megküldi az illetékes törvényszéknek. 
(2) A kérelmet a határozat, illetve a végzés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül 

lehet előterjeszteni. Méltányossági kérelmet egy alkalommal lehet előterjeszteni. 
 

  2021-01-01 
137. Lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés 

183. § (1) Aki 
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a) a tűzfegyver kategóriájának, illetve alkategóriájának a megváltozását eredményező átalakításra, 

a lőfegyver bejelentésére, a lőfegyver vagy a lőszer gyártására, tartására, kereskedelmére, javítására, 
használatára vagy szállítására, illetve a lőfegyver, lőfegyverdarab megsemmisítésére vonatkozó 
szabályokat megszegi, 

b) lőfegyverdarabot vagy lőszerelemet engedély nélkül készít, megszerez, tart vagy forgalomba hoz, 
illetve központi gyújtású félautomata tűzfegyverhez való, 20 lőszert meghaladó befogadóképességű 
töltőszerkezetet vagy hosszú tűzfegyverhez való, 10 lőszert meghaladó befogadóképességű 
töltőszerkezetet engedély nélkül megszerez, 

szabálysértést követ el. 
(1a) Aki 
a) kézilőfegyverhez, vadászlőfegyverhez vagy sportlőfegyverhez tartozó, csekély mennyiségű 

lőszert engedély nélkül megszerez vagy tart, 
b) az engedéllyel tartott kézilőfegyveréhez, vadászlőfegyveréhez vagy sportlőfegyveréhez tartozó 

csekély mennyiségű lőszert engedéllyel nem rendelkezőnek átad, 
szabálysértést követ el. 
(2) Aki 
a) a légfegyver, a gáz- és riasztófegyver, a muzeális fegyver, a festéklövő fegyver, a hatástalanított 

lőfegyver, a flóberttöltény, a gáztöltény, a riasztótöltény, illetve a vaktöltény gyártására, forgalmazására, 
javítására, megszerzésére, birtoklására, viselésére, tartására vagy használatára, illetve a 
hatástalanított tűzfegyver behozatalára vagy kivitelére vonatkozó szabályokat megszegi, 

199/B. § (1) Aki csekély mennyiséget meg nem haladó új pszichoaktív anyagot megszerez vagy tart, 

szabálysértést követ el. 
(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 megszüntetésével 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. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról 

Megjelent: MK 261/2020. (11.26.) Hatályos: 2020. 12. 31. 

 

Többek között módosítja a 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendeletet az üvegházhatású gázok 
kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és 
elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási 
kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról 

 
Megjelent: MK 261/2020. (11.26.) Módosítja: 527/2020. (XI. 26.) Korm. r Hatályos: 2020. 12. 01. 
 

(3) A (2) bekezdés szerinti javaslatnak 

a) az erdészeti ágazatra vonatkozó része tartalmára, ideértve a Jegyzőkönyv 3. cikk (3) és (4) 
bekezdése, valamint 6. cikke szerinti jelentési kötelezettséget, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ, Soproni Egyetem közreműködésével a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) a 
14. § (1) bekezdése szerinti jelentéssel összhangban javaslatot tesz a Szolgálat részére, 

 

3. Üvegházhatást okozó gázok jegyzékei 

7. § (1) Az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikk (3) bekezdése szerinti 
jelentést a Szolgálat által elkészített javaslat alapján a miniszter nyújtja be az Európai Bizottság (a 
továbbiakban: Bizottság) részére. 

(2) Az (EU) 2018/1999 rendelet V. melléklet 1. rész c) pontja és a földhasználathoz, a földhasználat-
változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -
elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő 
beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet és az 529/2013/EU határozat módosításáról szóló, 
2018. május 30-i (EU) 2018/841 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 
2018/841 rendelet] 14. cikke szerinti információkat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és az 
NFK állítja össze, és megküldi a Szolgálat, valamint – a környezetvédelemért felelős miniszter és a 
földügyért felelős miniszter útján – a miniszter részére. 

(3) Az (EU) 2018/1999 rendelet V. melléklet 1. rész f), h) és l) pontja szerinti forgalmi jegyzék és 
annak műveleteire vonatkozó információkat a 2012. évi CCXVII. törvény szerinti forgalmi jegyzék 
kezelője küldi meg a szolgálat részére minden év január 5-ig. 

(4) A jegyzékekkel kapcsolatos jelentéstétel felépítésére, formátumára, benyújtási eljárására és 
felülvizsgálatára az (EU) 2018/1999 rendelet és az (EU) 2020/1208 bizottsági végrehajtási rendelet 
előírásai az irányadók. 

4. Megközelítőleges adatokat tartalmazó jegyzék 

8. § (1) Az (EU) 2018/1999 rendelet 26. cikk (2) bekezdése szerinti, a tárgyévet megelőző évre 
vonatkozó hozzávetőleges kibocsátási adatokat tartalmazó leltárjelentést a Szolgálat által elkészített 
és legkésőbb minden év július 25-ig megküldött javaslata alapján a miniszter nyújtja be minden év 
július 31-ig a Bizottság részére. 

(2) A jegyzékkel kapcsolatos jelentéstétel felépítésére, formátumára, benyújtási eljárására és 
felülvizsgálatára az (EU) 2018/1999 rendelet és az (EU) 2020/1208 bizottsági végrehajtási rendelet 
előírásai az irányadók. 
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5. A jegyzék felülvizsgálata és a tagállami együttműködés 

9. § A Szolgálat, a Hatóság, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az NFK, a Soproni 
Egyetem és a miniszter gondoskodik az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet 38. és 
41. cikke szerint a Keretegyezmény Titkársága, valamint a Bizottság által végzett felülvizsgálati 
folyamat eredményeként szükségessé vált módosítások és változtatások elvégzéséről. A Szolgálat 
koordinálja a hazai állami szervek felülvizsgálati folyamatban történő részvételét. 

6. Hosszú távú stratégia és az arról szóló jelentések 

10. § (1) A miniszter gondoskodik az (EU) 2018/1999 rendelet 15. cikke szerinti legalább 30 éves 
kitekintéssel rendelkező hosszú távú stratégia elkészítéséről, az arról való jelentéstétel benyújtásáról, 
valamint a szükséges frissítések megtételéről. 

(2) A hosszú távú stratégiával kapcsolatos jelentéstétel felépítésére, formátumát 
 

(2) A szakpolitikákról és intézkedésekről szóló jelentést első alkalommal 2021. március 15-ig, majd 
utána kétévente a miniszter nyújtja be a Bizottság felé. Bármely, az e jelentés értelmében benyújtott 
információkban a jelentéstételi időszak első évében bekövetkezett jelentős változást az adott 
jelentéstételt követő év március 15-ig a Bizottság felé közölni kell. A jelentés tartalmára, felépítésére, 
formátumára, benyújtási eljárására és felülvizsgálatára a (EU) 2018/1999 rendelet, valamint a az (EU) 
2020/1208 bizottsági végrehajtási rendelet előírásai az irányadók. 

(3) Az üvegházhatást okozó gázok emberi eredetű, forrásonkénti kibocsátásaira és nyelőnkénti 
eltávolítására vonatkozó előrejelzéseket első alkalommal 2021. március 15-ig, majd utána kétévente a 
miniszter nyújtja be a Bizottságnak. Az előrejelzéseknek figyelembe kell venniük az uniós szinten 
elfogadott valamennyi szakpolitikát és intézkedést 
(5) Az előrejelzések tartalmára, felépítésére, formátumára, benyújtási eljárására és felülvizsgálatára 
az (EU) 2018/1999 rendelet, valamint az (EU) 2020/1208 bizottsági végrehajtási rendelet előírásai az 
irányadók. 

8. Integrált jelentéstétel az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elleni nemzeti fellépésről 

12. § (1) A miniszter az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó, alkalmazkodási tervezésre 
és stratégiákra vonatkozó nemzeti fellépésről szóló integrált jelentést első alkalommal 2021. március 
15-ig, majd utána kétévente nyújtja be a Bizottság felé. 

(2) A jelentés tartalmára, felépítésére, formátumára, benyújtási eljárására és felülvizsgálatára az (EU) 
2018/1999 rendelet, valamint az (EU) 2020/1208 bizottsági végrehajtási rendelet előírásai az 
irányadók. 

9. Jelentéstétel a kibocsátási jogosultságok árverezéséből származó bevételek 
felhasználásáról 

13. § (1) A miniszter az árverezésből származó bevételek szóló jelentést minden év július 31-ig 
nyújtja be a Bizottság felé. 

(2) A jelentés tartalmára, felépítésére, formátumára, benyújtási eljárására és felülvizsgálatára az (EU) 
2018/1999 rendelet, valamint az (EU) 2020/1208 bizottsági végrehajtási rendelet előírásai az 
irányadók. 

 
14. § (1) A miniszter a környezetvédelemért felelős miniszterrel, az agrárpolitikáért felelős 

miniszterrel, az erdőgazdálkodásért felelős miniszterrel és a földügyért felelős miniszterrel 
együttműködve a 2021–2025-ös időszak tekintetében 2027. március 15-ig, a 2026–2030-as időszak 
tekintetében pedig 2032. március 15-ig megfelelési jelentést nyújt be a Bizottságnak, amely az (EU) 
2018/841 rendelet 2. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott területelszámolási kategóriák 
mindegyikét illetően tartalmazza az összkibocsátásoknak és az összelnyeléseknek az (EU) 2018/841 
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rendeletben megállapított elszámolási szabályok alkalmazásával az adott időszakra vonatkozóan 
meghatározott egyenlegét. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jelentés földhasználati, földhasználat-változtatási ágazatra vonatkozó 
részének tartalmára – az NFK közreműködésével – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tesz 
javaslatot a Szolgálat részére. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti jelentés erdészeti ágazatra vonatkozó részének tartalmára – a Soproni 
Egyetem közreműködésével – az NFK tesz javaslatot a Szolgálat részére. 

(4) A miniszter az erdőgazdálkodásért felelős miniszterrel együttműködve benyújtja a Bizottságnak 
az (EU) 2018/841 rendelet 8. cikk (3) bekezdése szerinti nemzeti erdőgazdálkodási elszámolási tervet, 
amelyben javaslatot tesz az erdőkre vonatkozó hazai referenciaszintre. 

(5) A (4) bekezdés szerinti nemzeti erdőgazdálkodási elszámolási terv tartalmára – az NFK 
közreműködésével – a Soproni Egyetem tesz javaslatot a miniszter és az erdőgazdálkodásért felelős 
miniszter részére. 

(6) Az (1) bekezdés szerinti jelentés tartalmára, felépítésére, formátumára, benyújtási eljárására és 
felülvizsgálatára az (EU) 2018/1999 rendelet, az (EU) 2020/1208 bizottsági végrehajtási rendelet, 
valamint az (EU) 2018/841 rendelet előírásai az irányadók. 

 
16. § (1) A Nemzeti Kibocsátási Leltárt és az arról készült jelentést, valamint az (EU) 2018/1999 

rendelet alapján nyilvános jelentéseket a jelentéstételi kötelezettség teljesítését követően a miniszter 
és a környezetvédelemért felelős miniszter elektronikus formában teszik közzé. 

(2) A Nemzeti Kibocsátási Leltár adatai, valamint az (EU) 2018/1999 rendelet alapján elkészített 
jelentések adatai a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra átadhatók. 

 

 

529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati 
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó módosításáról 
 
Megjelent: MK 263/2020. (11.28.) Hatályos: 2021. 01. 01. 

Többek között módosítja a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletet a kötelező egészségbiztosítás el-
látásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 

 
Megjelent: MK 263/2020. (11.28.) Módosítja: 529/2020. (XI. 28.) Korm. r Hatályos: 2021. 01. 01. 
 

2021-01-01 

Vhr. 4/A. § (1) Az orvos a beutalót az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről szóló törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a 
továbbiakban: EESZT) útján is kiállíthatja. Az EESZT útján kiállított beutalóra e rendelet szabályai az e 
§-ban meghatározott eltérésekkel alkalmazandóak. 

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

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

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

(3) Az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a beutalót az EESZT útján tekinti meg és ellenőrzi, 
valamint az EESZT útján rögzíti az ellátás megtörténtét. Ha az adatok rögzítése bármely okból 
sikertelen, az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az ellátást követő 24 órán belül köteles az 
adatokat rögzíteni. 

(3a) Az EESZT útján kiállított beutaló esetén, ha az EESZT üzemszünet vagy üzemzavar miatt nem 
elérhető, az ellátás a (2) bekezdés szerinti papíralapú igazolás alapján is nyújtható. Ilyen esetben az 
adatok rögzítésére vonatkozó kötelezettséget az üzemszünet esetén annak végét, üzemzavar esetén 
annak tényleges megszűnését követő négy napon belül kell teljesíteni. 

 

(20) A 4/A. § (2) bekezdésétől eltérően 2021. december 31-ig minden, az EESZT útján kiállított 
beutaló esetében kötelező papíralapú igazolást készíteni, és azt a beteg részére átadni. 

  2021-03-01 
Különleges helyzetből adódó eltérő rendelkezések 

[Az Ebtv. 18. §-a (4) bekezdéséhez] 

Vhr. 6. § (1) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjai, valamint a 
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény 
szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek (a továbbiakban: rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek) hivatásos állományának tagjai az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére az Ebtv. és e 
rendelet rendelkezései alapján jogosultak azzal, hogy e jogosultságuk nem érinti jogszabály vagy a 
Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv rendelkezése alapján kijelölt 
egészségügyi szolgáltató igénybevételével kapcsolatos kötelezettséget. A Magyar Honvédség és a 
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos, szerződéses, kormányzati szolgálati, honvédelmi 
alkalmazotti, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló, közszolgálati jogviszonyban álló, 
közalkalmazotti jogviszonyban álló, egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló, nyugállományú, 
valamint katonai intézeti hallgató tagjának, továbbá igényjogosult közeli hozzátartozójának vizsgálatát 
és gyógykezelését – kérésére, az Ebtv. 18. § (4) bekezdése szerinti jogszabályban foglaltak 
figyelembevételével – az egészségi állapota által indokolt, az ágazati jogszabályukban meghatározott 
egészségügyi szolgáltatónál kell kezdeményezni. 

(2)Az őrizetbe vett, az előzetesen letartóztatott, az elzárásra utalt és a szabadságvesztés büntetését 
töltő (a továbbiakban együtt: fogvatartott) személyek az egészségügyi szolgáltatásra – a személyes 
szabadságuk korlátozásából adódóan – a fogvatartó szerv keretén belül, illetve, ha ott nem 
biztosítható az egészségi állapotuknak megfelelő ellátásuk, a fogvatartó szerv által kijelölt 
egészségügyi szolgáltatónál jogosultak. 

(3) A vasúti és a hajózási dolgozók, továbbá a polgári repülés dolgozói egészségügyi szolgáltatások 
igénybevételére való jogosultságát nem érinti a külön jogszabály rendelkezése alapján kijelölt 
egészségügyi szolgáltató igénybevételével kapcsolatos kötelezettség. 

(4) Az Ebtv. 18. § (4) bekezdése alapján a Magyar Honvédség vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos, szerződéses, kormányzati szolgálati, honvédelmi alkalmazotti, rendvédelmi 
igazgatási szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, közalkalmazotti és egészségügyi szolgálati 
jogviszonyban álló állománya tekintetében a Magyar Honvédség vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek állományában lévő orvosok általi, továbbá a fogvatartottak estében a 2. § (2) bekezdés e), 
f), g) pontjában meghatározott orvosok általi beutalás esetén az egészségügyi szolgáltató nem 
utasíthatja el a beteget arra hivatkozva, hogy nem rendelkezik a beteg tekintetében területi ellátási 
kötelezettséggel. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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534/2020. (XI. 30.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról 
 

Megjelent: MK 264/2020. (11.30.) Hatályos: 2020. 12. 15. 
23. az európai hajóazonosító szám kiadásával, a Vkt. 48/C. § (1) bekezdése szerinti adatrögzítéssel, 
az európai hajóadatbázisról szóló, 2020. január 20-i (EU) 2020/474 felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletben meghatározott adatkezeléssel és annak 5. cikkében az egyedüli kapcsolattartó pont 
számára meghatározott feladatok ellátásával, 

(3) Ez a rendelet 

s) az európai hajóadatbázisról szóló, 2020. január 20-i (EU) 2020/474 felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Emlékeztető 
 
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és 
kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi 
mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 
Módosítja: 190/2020. (V. 7.) Korm. r. 
Hatályos: 2020. 11. 30. és 
Módosítja: 246/2020. (V. 28.) Korm. r. 
Hatályos: 2021. 07. 16. 
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. rendelethez 
 

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, szórakozási 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 

figyelembevétele, 
ae) a tudomány és a technika mindenkori állása szerinti műszaki-technikai és biztonságossággal 

összefüggő ismeretek alapján műszaki vizsgálat elvégzése, és az üzemeltetési korlátok 
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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 korlátok 
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 
ba) a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény üzemeltetési naplójában foglaltak ellenőrzése, 
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 tervszerűségének 

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 naplójában 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 meghatározott adattartalmú megfelelőségi 
tanúsítványt ad ki, és a szórakoztatási célú berendezés, 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. 

  2021-07-16 
 
4. § (1) A Kormány – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott körben országos illetékességgel – 
piacfelügyeleti hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki. 

(2) A piacfelügyeleti eljárás a jogszabály szerinti 
a) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági 

követelményeinek és megfelelőség tanúsításának, 
b) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt szállítható nyomástartó berendezések biztonsági 

követelményeinek és megfelelőség tanúsításának, 
c) gázfogyasztó készülékek kialakításának és megfelelőség tanúsításának, 
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d) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt villamossági termékek biztonsági követelményeinek és 

az azoknak való megfelelőség értékelésének, 
e) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt gépek biztonsági követelményeinek és megfelelősége 

tanúsításának, 
f) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő 

alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatának és tanúsításának, 
g) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt energiával kapcsolatos termékek 
ga) környezetbarát tervezési követelményeinek, 
gb) energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő 

megadásának, 
h) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeinek 

és megfelelőségük tanúsításának, 
i) a kötelező hitelesítés körébe tartozó egyes mérőeszközök méréstechnikai követelményeinek és 

megfelelőség tanúsításának, 
j) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt aeroszol termékek és aeroszol csomagolások 

forgalmazási követelményeinek, 
k) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának 

korlátozásáról szóló kormányrendeletben foglaltaknak való megfelelőség, 
l) mérőedényként használt palackok méréstechnikai követelményeinek 
ellenőrzésére terjed ki. 

 
13/A. A termékek megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével 
kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó általános szabályok 

24/A. § (1) Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási 
követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése iránti kérelemben a 
kérelmező szervezet alkalmasságát, felkészültségét a megfelelőségértékelő szervezetek 
tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Msztv.) 

a) 6. § (3) bekezdés a) pontja szerint a nemzeti akkreditáló szerv által 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. pontja szerint kiállított 
akkreditálási okirat számának megadásával,  
24/L. § (1) A termékek megfelelőségének értékelésére és ellenőrzésére jogosult bejelentett 
szervezeteket, az elismert független szervezeteket és az üzemeltetői ellenőrző szervezeteket a 
kijelölő hatóság jelöli ki. 

(2) A kijelölés az R4. szerinti tevékenység megjelölésével adható. 
(3) A kijelölt szervezetek bejelentését az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak a kijelölő hatóság 

kezdeményezi. 
(4) A kijelölő hatóság felelős a megfelelőségértékelő szervezetek értékeléséhez és bejelentéséhez 

szükséges eljárások végrehajtásáért, valamint a bejelentett szervezetek, az elismert független 
szervezetek és az üzemeltetői ellenőrző szervezetek ellenőrzéséért. 

(5) A (4) bekezdés szerinti értékelést és ellenőrzést egy, a 765/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti nemzeti akkreditáló szerv is végzi az R4.-gyel összhangban. 
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HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK 
 
431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi 
intézkedéseiről 
 
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZI: 484/2020. (XI. 10.) KORM. R. 
 

Forrás: MAGYAR KÖZLÖNY 2020/242. (XI. 10.) 
 

Visszavont nemzeti szabványok magyar nyelven megjelent szabványok, amit csak ebben a 
hónapban közölt a szabványtár, illetve a mi joganyagunkban emlékeztünk rá, most ilyen nem 
volt. 

 
Magyarul is megjelent szabványváltozások 
 
Szolgáltatás 
 
MSZ EN 14534:2016 
Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A végpontok közötti átfutási idő mérése tömeges 
küldemények esetén 
 
Elektronika 
 
MSZ EN 60079-7:2016  
Robbanóképes közegek. 7. rész: Gyártmányok védelme fokozott biztonsággal, "e" (IEC 60079-7:2015) 
 
Élelmiszer 
 
MSZ EN ISO 7971-3:2019 
Gabonafélék. A hektolitertömegnek nevezett térfogatsűrűség meghatározása. 3. rész: Rutinmódszer (ISO 
7971-3:2019) 
 
Épitőanyagok 
 
MSZ EN ISO 13370:2017 
Épületek hőtechnikai viselkedése. Hőátvitel a talajban. Számítási módszerek (ISO 13370:2017) 
 
MSZ EN ISO 14683:2017 
Hőhidak az épületszerkezetekben. Vonal menti hőátbocsátási tényező. Egyszerűsített módszerek és 
kiindulóértékek (ISO 14683:2017) 
 

Decemberben megjelent szabványok, amiket még csak angolul hoz a közlöny. 

MSZ EN ISO 14050:2020 Angol nyelvű! 
Környezetközpontú irányítás. Szakszótár (ISO 14050:2020) 
 
MSZ EN 16603-60-20:2020 Angol nyelvű! 
Űrtechnika. A csillagérzékelők terminológiája és teljesítmény-előírásai 
 
MSZ EN 13067:2020 Angol nyelvű! 
Műanyaghegesztő személyzet. A hegesztők minősítése. Hegesztett, hőre lágyuló műanyag szerkezetek 
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2013 helyett 
 
MSZ EN 15722:2020 Angol nyelvű! 
Intelligens közlekedési rendszerek. E-biztonság. Az e-hívójel (eCall) minimális adatállománya 
2015 helyett 
 
MSZ EN 17358:2020 Angol nyelvű! 
Intelligens közlekedési rendszerek. E-biztonság. E-hívójel (eCall) OAD több opcionális kiegészítő 
adatállományhoz 
 
MSZ EN ISO 16202-1:2020 Angol nyelvű! 
Fogászat. Orális rendellenességek nevezéktana. 1. rész: Az orális rendellenességek ábrázolásának kódja 
(ISO 16202-1:2019) 
 
MSZ EN ISO 16202-2:2020 Angol nyelvű! 
Fogászat. Orális rendellenességek nevezéktana. 2. rész: A fogak fejlődési rendellenességei (ISO 16202-
2:2019) 
 
MSZ EN ISO 14155:2020 Angol nyelvű! 
Orvostechnikai eszközök humánklinikai vizsgálata. Helyes klinikai gyakorlat (ISO 14155:2020) 
2011 helyett 

MSZ EN 1789:2020 Angol nyelvű! 
Mentőjárművek és felszerelésük. Betegszállító autók 

2015 helyett, de az még 2022. 03. 31-ig érvényes 
 
MSZ EN ISO 14008:2020 Angol nyelvű! 
A környezeti hatások és a kapcsolódó környezeti szempontok pénzügyi értékelése (ISO 14008:2019) 
 
MSZ EN 16516:2017+A1:2020 Angol nyelvű! 
Építési termékek. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése. A beltéri levegőbe való kibocsátás 
meghatározása 
2018 helyett 
 
MSZ EN 17141:2020 Angol nyelvű! 
Tisztaterek és kapcsolódó szabályozott környezetek. A biológiai szennyezettség szabályozása 
17141/1 és 17141/2/2004 helyett 

MSZ EN ISO 18674-4:2020 Angol nyelvű! 
Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Geotechnikai ellenőrzés helyszíni mérőműszerekkel. 4. rész: A 
pórusvíz nyomásának mérése: piezométerek (ISO 18674-4:2020) 

MSZ EN 16303:2020 Angol nyelvű! 
Közúti visszatartó rendszerek. A járművisszatartó rendszerek virtuális ütközésvizsgálatának igazolási és 
érvényesítési folyamata 

MSZ EN 17407:2020 Angol nyelvű! 
Tűzoltó szivattyúk által szállított tűzoltó anyagokat fecskendező, hordozható készülékek. PN 16 típusú 
gyűjtő- és osztószerelvények 
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MSZ EN 16750:2017+A1:2020 Angol nyelvű! 
Beépített tűzoltó berendezések. Oxigéncsökkentő rendszerek. Létrehozás, telepítés, tervezés és karbantartás 

2018 helyett 
 
MSZ 14800-6:2020 
Tűzállósági vizsgálatok. 6. rész: Tűzterjedés vizsgálata épülethomlokzaton 
2009 helyett 
 
MSZ EN IEC 60695-1-12:2020 Angol nyelvű! 
A tűzveszélyesség vizsgálata. 1-12. rész: Irányelvek az elektrotechnikai termékek tűzveszélyességének 
értékeléséhez. Tűzvédelmi mérnöki tervezés (IEC 60695-1-12:2015) 
 
MSZ EN 1366-1:2014+A1:2020 Angol nyelvű! 
Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Légcsatornák 
2015 helyett 
 
MSZ EN 13381-1:2020 Angol nyelvű! 
Szerkezeti elemek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 1. rész: 
Vízszintes védőmembránok 
2015 helyett 
 
MSZ EN 13823:2020 Angol nyelvű! 
Építési termékek tűzzel szembeni viselkedésének vizsgálatai. Egyetlen égő tárgy hőhatásának kitett építési 
termékek, a padlóburkolatok kivételével 
2015 helyett 
 
MSZ EN 50131-2-4:2020 Angol nyelvű! 
Riasztórendszerek. Behatolás- és támadásjelző rendszerek. 2-4. rész: Kombinált, passzív infravörös- és 
mikrohullámú érzékelők követelményei 
2009 helyett, de az még 2023. 06. 30-ig érvényes 
 
MSZ EN ISO 12402-2:2020 Angol nyelvű! 
Egyéni lebegtetőeszközök. 2. rész: Mentőmellények, 275-ös teljesítményszint. Biztonsági követelmények 
(ISO 12402-2:2020) 
2006 és 2010 helyett 
 
MSZ EN ISO 12402-3:2020 Angol nyelvű! 
Egyéni lebegtetőeszközök. 3. rész: Mentőmellények, 150-es teljesítményszint. Biztonsági követelmények 
(ISO 12402-3:2020) 
2006 és 2010 helyett 
 
MSZ EN ISO 12402-4:2020 Angol nyelvű! 
Egyéni lebegtetőeszközök. 4. rész: Mentőmellények, 100-as teljesítményszint. Biztonsági követelmények 
(ISO 12402-4:2020) 
2006 és 2010 helyett 
 
MSZ EN ISO 12402-5:2020 Angol nyelvű! 
Egyéni lebegtetőeszközök. 5. rész: Úszássegítő eszközök (50-es szint). Biztonsági követelmények (ISO 
12402-5:2020) 
2006 és 2011 helyett 
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MSZ EN ISO 12402-6:2020 Angol nyelvű! 
Egyéni lebegtetőeszközök. 6. rész: Különleges rendeltetésű mentőmellények és úszássegítő eszközök. 
Biztonsági követelmények és kiegészítő vizsgálati módszerek (ISO 12402-6:2020) 
2006 és 2011 helyett 
 
MSZ EN ISO 12402-8:2020 Angol nyelvű! 
Egyéni lebegtetőeszközök. 8. rész: Tartozékok. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 
12402-8:2020) 
2006 és 2011 helyett 
 
MSZ EN ISO 12402-9:2020 Angol nyelvű! 
Egyéni lebegtetőeszközök. 9. rész: Kiértékelés (ISO 12402-9:2020) 
2006 és 2011 helyett 
 
MSZ EN 17353:2020 Angol nyelvű! 
Védőruházat. Továbbfejlesztett láthatósági eszközök közepes kockázatú helyzetekhez. Vizsgálati 
módszerek és követelmények 
2000 és 2002 helyett, de azok még 2023. 08. 31-ig érvényesek. 
 
MSZ EN ISO 5167-3:2020 Angol nyelvű! 
Folyadékáram-mérés nyomáskülönbség elvén működő eszközökkel, olyan, kör keresztmetszetű 
csővezetékben, amelyet az áramló anyag teljes keresztmetszetében kitölt. 3. rész: Mérőtorkok és 
mérőtorok-belépésű Venturi-csövek (ISO 5167-3:2020) 
2003 helyett 
 
MSZ EN ISO 12999-2:2020 Angol nyelvű! 
Akusztika. Az épületakusztikai mérési bizonytalanságok meghatározása és alkalmazása. 2. rész: 
Hangelnyelés (ISO 12999-2:2020) 
 
MSZ EN 60704-2-4:2012/A11:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. A zajkibocsátás meghatározási módszere. 2-4. rész: 
Mosógépek és centrifugák kiegészítő követelményei 
2013 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60704-2-8:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. A zajkibocsátás meghatározási módszere. 2-8. rész: 
Villamos borotvák és hajvágó vagy hajnyíró készülékek kiegészítő követelményei (IEC 60704-2-8:2020) 
1999 helyett, de az még 2023. 04. 13-ig érvényes. 
 
MSZ EN IEC 60704-2-16:2019/A11:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. A zajkibocsátás meghatározási módszere. 2-16. rész: Mosó-
szárító gépek kiegészítő követelményei 
2020 módosítása 
 

 

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

 
MSZ EN IEC 61788-4:2020 Angol nyelvű! 
Szupravezetés. 4. rész: A maradékellenállás-arány mérése. Nb-Ti és Nbˇ3^Sn összetevőjű szupravezetők 
maradékellenállás-aránya (IEC 61788-4:2020) 
2016 helyett, de az még 2023. 04. 24-ig érvényes. 
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MSZ EN IEC 61788-7:2020 Angol nyelvű! 
Szupravezetés. 7. rész: Elektronikai jellemzők mérése. Magas hőmérsékletű szupravezetők felületi 
ellenállása mikrohullámú frekvenciákon (IEC 61788-7:2020) 
2007 helyett, de az még 2023. 04. 24-ig érvényes. 
 
MSZ EN 12542:2020 Angol nyelvű! 
LPG-berendezések és -tartozékok. Sorozatgyártású, legfeljebb 13 m^3ˇ űrtartalmú, helyhez kötött, hengeres, 
hegesztett acél nyomástartó edények cseppfolyósított szénhidrogéngázok (LPG) tárolására. Tervezés és 
gyártás 
2011 helyett 
 
MSZ EN ISO 13088:2012/A1:2020 Angol nyelvű! 
Gázpalackok. Acetilénpalack-kötegek. Töltési feltételek és töltési felügyelet. 1. módosítás (ISO 
13088:2011/Amd 1: 2020) 
2014 módosítása 
 
MSZ EN ISO 17871:2020 Angol nyelvű! 
Gázpalackok. Gyorskioldó palackszelepek. Követelmény és típusvizsgálat (ISO 17871:2020) 
2016 és 2019 helyett 
 
MSZ EN 17414-2:2020 Angol nyelvű! 
Távhűtéshálózati csővezetékek. Gyári készítésű, hajlékony csővezetékrendszerek. 2. rész: Kötött köpenyű, 
műanyag haszoncsövek. Követelmények és vizsgálati módszerek 
 
MSZ EN 17414-3:2020 Angol nyelvű! 
Távhűtéshálózati csővezetékek. Gyári készítésű, hajlékony csővezetékrendszerek. 3. rész: Nem kötött 
köpenyű, műanyag haszoncsövek. Követelmények és vizsgálati módszerek 
 
MSZ EN 17415-1:2020 Angol nyelvű! 
Távhűtéshálózati csővezetékek. Földbe fektetett hidegvíz-hálózatok kötött köpenyű, egyszeres 
csőrendszerei. 1. rész: Acél vagy műanyag haszoncsövek gyári készítésű, poliuretán hőszigetelésű és 
polietilén külső köpenyű csőszerelvénye 
 
MSZ EN ISO 3949:2020 Angol nyelvű! 
Műanyag tömlők és tömlőszerelvények. Textilerősítésű típusok hidraulikus alkalmazásokra. Műszaki 
előírás (ISO 3949:2020) 
2018 helyett 
 
MSZ EN IEC 62443-3-2:2020 Angol nyelvű! 
Ipari automatizálási és szabályozási rendszerek biztonsága. 3-2. rész: Biztonsági kockázatértékelés a 
rendszer tervezéséhez (IEC 62443-3-2:2020) 
 
MSZ EN IEC 62714-4:2020 Angol nyelvű! 
Ipari automatizálási rendszerekhez használt műszaki adatcsere-formátum. Automatizálási jelölőnyelv. 4. 
rész: Logika (IEC 62714-4:2020) 
 
MSZ EN ISO 16092-4:2020 Angol nyelvű! 
Szerszámgépek biztonsága. Sajtók. 4. rész: Pneumatikus sajtók biztonsági követelményei (ISO 16092-
4:2019) 
2009 helyett 
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MSZ EN ISO 8502-9:2020 Angol nyelvű! 
Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. Vizsgálatok a felületi tisztaság 
értékelésére. 9. rész: A vízoldható sók konduktometriás meghatározásának helyszíni módszere (ISO 8502-
9:2020) 
2001 helyett 
 
MSZ EN IEC 63172:2020 Angol nyelvű! 
Villamos szerelési anyagok. Villamos szerelési anyagok energiahatékonysági osztályának meghatározási 
módszertana (IEC 63172:2020) 
 
MSZ EN 12514:2020 Angol nyelvű! 
Folyékony tüzelőanyaggal működő hőfogyasztó egységek ellátórendszerének részegységei 
12514/1 és 12514/2/2001 helyett, de azok még 2022. 05. 31-ig érvényesek. 
 
MSZ EN 62852:2015/A1:2020 Angol nyelvű! 
Egyenáramú csatlakozók fotovillamos rendszerekben. Biztonsági követelmények és vizsgálatok (IEC 
62852:2014/A1:2020) 
2015 módosítása 
 
MSZ EN 62920:2017/A11:2020 Angol nyelvű! 
Fotovillamos energiatermelő rendszerek. Áramátalakító berendezések EMC-követelményei és vizsgálati 
módszerei 
2018 módosítása 
 
MSZ EN IEC 62446-2:2020 Angol nyelvű! 
Fotovillamos (PV-) rendszerek. Vizsgálati, dokumentációs és karbantartási követelmények. 2. rész: 
Hálózatra kapcsolt rendszerek. Fotovillamos rendszerek karbantartása (IEC 62446-2:2020) 
 
MSZ EN IEC 62788-5-1:2020 Angol nyelvű! 
Fotovillamos (PV-) modulokban alkalmazott anyagokra vonatkozó mérési eljárások. 5-1. rész: 
Peremtömítések. Peremtömítő anyagok javasolt vizsgálati módszerei (IEC 62788-5-1:202 
   
MSZ EN IEC 62788-6-2:2020 Angol nyelvű! 
Fotovillamos (PV-) modulokban alkalmazott anyagokra vonatkozó mérési eljárások. 6-2. rész: Általános 
vizsgálatok. Polimer anyagok nedvességbehatolás-vizsgálata (IEC 62788-6-2:2020) 
 
MSZ EN IEC 61400-5:2020 Angol nyelvű! 
Szélenergia-termelő rendszerek. 5. rész: Szélturbina-forgólapátok (IEC 61400-5:2020) 
 
MSZ EN 13215:2016+A1:2020 Angol nyelvű! 
Hűtőkondenzátor-egységek. Osztályozási feltételek, tűrések és a gyártói teljesítményadatok megadása 
2017 helyett 
 
MSZ EN IEC 60667-3-1:2020 Angol nyelvű! 
Vulkánfíber villamos ipari célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 1. lap: Sík lemezek (IEC 60667-3-
1:2020) 
2000 helyett, de az még 2023. 04. 29-ig érvényes. 
 
MSZ EN IEC 61007:2020 Angol nyelvű! 
Elektronikai és távközlési készülékekben használt transzformátorok és tekercsek. Mérési módszerek és 
vizsgálati eljárások (IEC 61007:2020) 
1998 helyett, de az még 2023. 08. 24-ig érvényes. 
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MSZ IEC 60884-2-7:2011/A1:2020 
Csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok háztartási és hasonló célokra. 2-7. rész: Vezetékhosszabbító 
készletek kiegészítő követelményei 
 
MSZ EN 60061-1:1993/A60:2020 Angol nyelvű! 
Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. 
rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A60:2020) 
1997 módosítása 
 
MSZ EN 60061-2:1993/A55:2020 Angol nyelvű! 
Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. 
rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A55:2020) 
1997 módosítása 
 
MSZ EN 60061-3:1993/A56:2020 Angol nyelvű! 
Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző 
idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A56:2019) 
 

 

MSZ EN 60061-3:1993/A57:2020 Angol nyelvű! 
Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző 
idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A57:2020) 

1997 módosítása 
 
MSZ EN IEC 62386-105:2020 Angol nyelvű! 
Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 105. rész: A működtetőeszköz és a 
vezérlőberendezések kiegészítő követelményei. Firmware-átvitel (IEC 62386-105:2020) 
 
MSZ EN IEC 60034-2-3:2020 Angol nyelvű! 
Villamos forgógépek. 2-3. rész: Átalakítóról táplált váltakozó áramú motorok veszteségei és a hatásfoka 
meghatározásának egyedi vizsgálati módszerei (IEC 60034-2-3:2020) 
 
MSZ EN IEC 63056:2020 Angol nyelvű! 
Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitokat tartalmazó akkumulátorcellák és -telepek. Villamos 
energiatároló rendszerekhez használható lítiumakkumulátor-cellák és -telepek biztonsági követelményei 
(IEC 63056:2020) 
 
MSZ EN 50119:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos vontatási felső munkavezetékek 
2010 és 2013 helyett, de azok még 2023. 01. 13-ig érvényesek. 
 
MSZ EN IEC 62435-8:2020 Angol nyelvű! 
Elektronikai alkatrészek. Az elektronikai félvezető eszközök hosszú távú tárolása. 8. rész: Passzív 
elektronikus eszközök (IEC 62435-8:2020) 
2018 helyett, de az még 2023. 04. 23-ig érvényes. 
 
MSZ EN IEC 60749-41:2020 Angol nyelvű! 
Félvezető eszközök. Mechanikai és klimatikus vizsgálati módszerek. 41. rész: Nem felejtő 
memóriaeszközök szabványos megbízhatósági vizsgálati módszerei (IEC 60749-41:2020) 
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MSZ EN 16157-5:2020 Angol nyelvű! 
Intelligens közlekedési rendszerek. A DATEX II adatcsere forgalmi menedzsmentre és közlekedési 
információra vonatkozó műszaki előírásai. 5. rész: Mért és kidolgozott adatok közzététele 
 
MSZ EN 12414:2020 Angol nyelvű! 
Járművek várakozását ellenőrző készülékek. A parkolójegy-automatákra vonatkozó követelmények és 
vizsgálati módszerek 
2001 helyett 
 
MSZ EN ISO 16486-1:2020 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek gáznemű üzemanyagok szállítására. Kemény poliamid (PA-U) 
csővezetékrendszerek fúziós és mechanikus csatlakozással. 1. rész: Általános előírás (ISO 16486-1:2020) 
2014 helyett 
 
MSZ EN 16486:2014+A1:2020 Angol nyelvű! 
Gépek hulladékok vagy újrahasznosítható anyagok tömörítéséhez. Tömörítők. Biztonsági követelmények 
 2014 helyett 
 
MSZ EN 13260:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Kerékpárok. Termékkövetelmények 
2011 helyett 
 
MSZ EN 13261:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Tengelyek. Termékkövetelmények 
2011 helyett 
 
MSZ EN 13262:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Kerekek. Termékkövetelmények 
2011 helyett 
 
MSZ EN 13979-1:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Monoblokk-kerekek. Műszaki jóváhagyási eljárás. 1. rész: 
Kovácsolt és hengerelt kerekek 
2011 helyett 
 
MSZ EN 45545-2:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 2. rész: Anyagok és részegységek égési 
tulajdonságaira vonatkozó követelmények 
2016 helyett 
 
MSZ EN 17285:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Akusztika. Járműajtók figyelmeztető hangjelzéseinek mérése 
2014 helyett 
 
MSZ EN 16603-20-06:2020 Angol nyelvű! 
Űrtechnika. Az űrjáró eszközök töltése 
2011 helyett 
 
MSZ EN 16603-20:2020 Angol nyelvű! 
Űrtechnika. Villamosság és elektronika 
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MSZ EN 16307-1:2020 Angol nyelvű! 
Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 1. rész: Önjáró targoncák kiegészítő 
követelményei, kivéve a vezető nélküli, a változtatható gémkinyúlású és a teherszállító targoncákat 
2015 helyett 
 
MSZ EN 16842-10:2020 Angol nyelvű! 
Gépi hajtású targoncák. Kilátás. Vizsgálati módszerek és igazolás. 10. rész: Vontató-, toló- és teherszállító 
targoncák 
 
MSZ EN ISO 19014-4:2020 Angol nyelvű! 
Földmunkagépek. Működésbiztonság. 4. rész: A vezérlőrendszer biztonsággal összefüggő szerkezeti 
részeinek szoftveres és adatátviteli tervezése és értékelése (ISO 19014-4:2020) 
 
MSZ EN 73:2020 Angol nyelvű! 
A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A kezelt faanyag gyorsított öregítése a biológiai vizsgálatok 
előtt. Párologtatásos öregítés 
2015 helyett 
 
MSZ EN 84:2020 Angol nyelvű! 
A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A kezelt faanyag gyorsított öregítése a biológiai vizsgálatok 
előtt. Kioldási eljárás 
2002 helyett 
 
MSZ EN 16808:2020 Angol nyelvű! 
Kőolaj-, petrolkémiai és földgázipar. Gépek biztonsága. Kézi hajtású felvonók 
 
MSZ EN ISO 23251:2020 Angol nyelvű! 
Kőolaj-, petrolkémiai és földgázipar. Nyomásmentesítő és nyomáskiegyenlítő rendszerek (ISO 23251:2019) 
 
MSZ EN ISO 16486-1:2020 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek gáznemű üzemanyagok szállítására. Kemény poliamid (PA-U) 
csővezetékrendszerek fúziós és mechanikus csatlakozással. 1. rész: Általános előírás (ISO 16486-1:2020) 
 
MSZ EN ISO 11463:2020 Angol nyelvű! 
Fémek és ötvözetek korróziója. Útmutató a lyukkorrózió értékeléséhez (ISO 11463:2020) 
2008 helyett 
 
MSZ EN ISO 10350-2:2020 Angol nyelvű! 
Műanyagok. Összehasonlítható, egypontú adatok gyűjtése és bemutatása. 2. rész: Hosszúszál-erősítésű 
műanyagok (ISO 10350-2:2020) 
2011 helyett 
 
MSZ EN 12608-1:2016+A1:2020 Angol nyelvű! 
Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U) profilok ablakok és ajtók gyártásához. Osztályba sorolás, 
követelmények és vizsgálati módszerek. 1. rész: Bevonat nélküli, világos felületű PVC-U-profilok 
2016 helyett 
 
MSZ EN ISO 4625-1:2020 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok kötőanyagai. A lágyuláspont meghatározása. 1. rész: Gyűrűs-golyós módszer (ISO 
4625-1:2020) 
2006 helyett 
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MSZ EN ISO 4629-3:2020 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok kötőanyagai. A hidroxilszám meghatározása. 3. rész: Gyorsteszt (ISO 4629-3:2018) 
 
MSZ EN 13115:2020 Angol nyelvű! 
Ablakok. A mechanikai tulajdonságok osztályba sorolása. Feszítés, deformáció és működtetőerők 
2001 helyett 
 
MSZ EN 933-2:2020 Angol nyelvű! 
Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: A szemmegoszlás meghatározása. 
Vizsgálósziták, a szitanyíláMSZ EN 12046-1:2020sok névleges mérete 
 
MSZ EN ISO 16534:2020 Angol nyelvű! 
Hőszigetelő termékek építőipari felhasználásra. Nyomás hatására bekövetkező kúszás meghatározása (ISO 
16534:2020) 
 
MSZ EN ISO 16546:2020 Angol nyelvű! 
Hőszigetelő termékek építőipari felhasználásra. Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállás 
meghatározása (ISO 16546:2020) 
 
MSZ EN ISO 29470:2020 Angol nyelvű! 
Hőszigetelő termékek építőipari felhasználásra. A látszólagos testsűrűség meghatározása (ISO 29470:2020) 
 
MSZ CEN/TS 115-4:2020 Angol nyelvű! 
Mozgólépcsők és mozgójárdák biztonsága. 4. rész: Az EN 115 szabványcsalád értelmezése 
2015 helyett 
 
MSZ EN 62552-1:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási hűtőkészülékek. Jellemzők és vizsgálati módszerek. 1. 
rész: Általános követelmények (IEC 62552-1:2015, módosítva) 
2013 helyett, de az még 2023. 02. 24-ig érvényes. 
 
MSZ EN 62552-2:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási hűtőkészülékek. Jellemzők és vizsgálati módszerek. 2. rész: Működőképességi követelmények 
(IEC 62552-2:2015, módosítva) 
2013 helyett, de az még 2023. 02. 24-ig érvényes. 
 
MSZ EN 62552-3:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási hűtőkészülékek. Jellemzők és vizsgálati módszerek. 3. rész: Energiafogyasztás és (hűtő-, 
fagyasztó-) térfogat (IEC 62552-3:2015, módosítva) 
2013 helyett, de az még 2023. 02. 24-ig érvényes. 
 
MSZ EN IEC 63008:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Vezérlőelemek, ajtók, fedelek, fiókok és fogantyúk 
hozzáférhetősége (IEC 63008:2020) 
2003 módosítása 
 
MSZ EN 50559:2013/A1:2020 Angol nyelvű! 
Villamos helyiségfűtők, padlófűtés, működőképességi jellemzők. Fogalommeghatározások, vizsgálati 
módszer, méret- és képletjelek 
2013 módosítása 
 


