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Jogszabály- és szabványváltozások: 2020. október 
 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások 
 
A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki: 
 

452/2020. (X. 7.) Korm. rendelet az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól 
szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról 

Megjelent: MK 220/2020. (10.07.) Hatályos: 2020. 11. 17 
(7) A hajózási hatóság ideiglenes uniós belvízi hajóbizonyítványt ad ki: 

g) a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 2. mellékletétől az (EU) 2016/1629 európai parlamenti és taná-
csi irányelv 25. és 26. cikkének megfelelően eltérő vízi járművek, a vonatkozó uniós végrehajtási jogi 
aktusok elfogadásáig. 

(13) Az (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. és 26. cikke alapján elfogadott 
uniós végrehajtási jogi aktusokban meghatározott, alkalmazandó eltéréseket és az egyenértékűségek 
elismerését a hajózási hatóság bejegyzi az uniós belvízi hajóbizonyítványba. 

15/B. § (1) A hajózási hatóság a tengeri halászati ágazat munkafeltételeiről szóló 35/2020. (X. 7.) ITM 
rendeletben (a továbbiakban: ITM rendelet) foglalt rendelkezésekre figyelemmel tengeri kereskedelmi 
halászati tevékenység folytatásához hajózási engedélyt ad ki. 

(2) Amennyiben kétség merül fel azt illetően, hogy egy adott hajó kereskedelmi halászatot folytat-e, a 
kérdésben az érintett munkaadók és munkavállalók képviseleti szervezeteivel, – amennyiben vannak 
– a halászhajó-tulajdonosok és a halászok képviseleti szervezeteivel folytatott konzultációt követően, 
a hajózási hatóság dönt. 

(3) A hajózási hatóság – az érintett munkaadók és munkavállalók képviseleti szervezeteivel, különö-
sen – amennyiben vannak – a halászhajó-tulajdonosok és a halászok képviseleti szervezeteivel folyta-
tott – konzultációt követően, a halászok biztonságának és egészségének, a hajó méretének, az orvosi 
ellátás és az evakuálási lehetőségek rendelkezésre állásának, az út időtartamának, a műveleti terü-
letnek és a halászati művelet típusának a figyelembevételével mentességet adhat az ITM rendelet 5. 
§-ában foglaltak alkalmazása alól. 

(4) A (3) bekezdésben említett kivételek nem alkalmazhatóak a 24 méteres és annál hosszabb hajó-
kon dolgozó vagy az általában három napnál hosszabb időt a tengeren töltő halászokra. Sürgős ese-
tekben a hajózási hatóság engedélyezheti, hogy a halász az orvosi igazolás beszerzéséig a szóban 
forgó halászhajón dolgozzon, amennyiben a halász rendelkezik lejárt orvosi igazolással. 

(5) A hajózási hatóság a hajózási engedélyben meghatározza azokat a pontos körülményeket, ame-
lyek feljogosítják az ITM rendelet 6. § (7) bekezdése hatálya alá tartozó halászokat a hazautaztatásra, 
továbbá a hajón töltendő szolgálati időszak azon maximális hosszát, amelynek alapján az említett 
halászok jogosultak a hazautaztatásra, valamint azokat a célállomásokat, ahová a halászok a hazau-
taztatás keretében küldhetők. 

(6) Ha a halászhajó-tulajdonos nem gondoskodik az (5) bekezdésben előírt hazautaztatásról, a hajó-
zási hatóság intézkedéseket tesz az érintett halász hazautaztatásának megszervezése érdekében, és 
jogosult annak költségeit a halászhajó-tulajdonossal megtéríttetni. 

(7) A hajózási hatóság jóváhagyja az e rendelet 15/C. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt sza-
bályzatokat. 

15/C. § (1) A halászhajó tulajdonosa vagy üzemeltetője köteles a hajózási tevékenység engedélyezé-
se iránti kérelméhez csatolni 

a) a munkavégzéshez kapcsolódó balesetek, a foglalkozási megbetegedések és a halászhajón vég-
zett munkával kapcsolatos kockázatok megelőzésére, kockázatértékelésre és -kezelésre vonatkozó 
szabályzatot, 
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b) a halászok által használandó halászeszközök egyes típusainak kezeléséről, valamint a végrehaj-
tandó halászati műveletekkel kapcsolatos tudnivalókról szóló útmutatót, 

c) a 18 évnél fiatalabb halászok biztonságával és egészségével összefüggésben a halászhajó-
tulajdonosok, halászok és egyéb érintettek kötelezettségeit tartalmazó szabályzatot. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt kockázatok megelőzésére, kockázatértékelésre és -kezelésre 
vonatkozó szabályzat elkészítésében a halászok vagy szükség esetén képviselőik részt vesznek. 

22. § E rendelet 

a) 11/A. és 12/A. §-ai a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 
2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, 

b) 14. és 15. §-a a belföldi vagy nemzetközi vízi fuvarozási szakmához jutásról, valamint a szakma 
folytatásához szükséges oklevelek, vizsgabizonyítványok és egyéb képesítések kölcsönös elismeré-
séről szóló, 1987. november 9-i 87/540/EGK tanácsi irányelvnek, 

c) 15/B. §-a az Európai Unió Mezőgazdasági Szövetkezeteinek Általános Szövetsége (COGECA), az 
Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) és az Európai Uniós Halászati Vállal-
kozások Nemzeti Szervezeteinek Szövetsége (Europeche) között 2012. május 21-én megkötött, a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi, a halászati ágazat munkafeltételeiről szóló egyezmény-
ének végrehajtásáról szóló megállapodás végrehajtásáról szóló, 2016. december 19-i (EU) 2017/159 
tanácsi irányelvnek, 

d) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és ta-
nácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

Új jogszabályok: 

Ebben a hónapban az alábbi új jogszabály jelent meg: 
 
35/2020. (X. 7.) ITM rendelet a tengeri halászati ágazat munkafeltételeiről 

Megjelent: MK 220/2020. (10.07.) Hatályos: 2020. 11. 07. 
 
1. § E rendelet alkalmazásában 

 
d) halászhajó-tulajdonos vagy tulajdonos: a halászhajó tulajdonosa vagy olyan egyéb szervezet vagy 
személy – így például üzemben tartó, ügynök vagy a hajót személyzet nélkül bérlő személy –, amely 
vagy aki a tulajdonostól átvállalta a hajó üzemeltetésének felelősségét, és e felelősség 
átvállalásával egyidejűleg elfogadta, hogy magára veszi az e rendelet értelmében a halászhajó-
tulajdonosokra háruló kötelességeket és felelősséget, függetlenül attól, hogy ezen kötelességek 
és felelősség meghatározott részét rajta kívül a halászhajó-tulajdonos nevében más szervezet vagy 
személy teljesíti és vállalja; 

 
e) toborzás vagy munkaközvetítés: olyan köz- vagy magánszektorbeli személy, vállalat, intézmény, 
ügynökség vagy egyéb szervezet, aki vagy amely halászhajó-tulajdonosok megbízásából halászokat 
toboroz, vagy a tulajdonosoknak halászokat közvetít ki; 
 

11. § (1) A 9. § b) pontja és a 10. § szerinti egészségügyi ellátást a halász ingyenesen veheti igény-
be. 

(2) A halászhajó-tulajdonost a halász hazautaztatásáig terhelik az orvosi ellátás azon költségei, 
amely alól a halász az (1) bekezdés értelmében mentesül, amennyiben a halász társadalombiztosítási 
védelméért felelős ország e költségeket társadalombiztosítási rendszere keretében nem fedezi. 
 

12. § A halászhajó-tulajdonos nem kötelezhető a 11. § (2) és (3) bekezdésében említett orvosi ellá-
tás költségének viselésére, ha a sérülés nem a halászhajón teljesített szolgálat során következett be, 
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vagy ha a betegséget, illetve fogyatékosságot a felvételnél eltitkolták, vagy ha a halászhajó-tulajdonos 
bizonyítja, hogy a sérülés vagy betegség a halász szándékos kötelességszegésének következménye. 

13. § (1) A munkahelyi balesetek miatti sérülés vagy betegség esetén a halász a nemzetközi 
egyezményeknek és előírásoknak megfelelő kártérítésre tarthat igényt. 

(2) A halászhajó tulajdonosa gondoskodik a 9. §-ban előírt ellátás biztosításáról vagy annak fedeze-
téről, amennyiben a halász társadalombiztosítási védelméért felelős ország a társadalombiztosítási 
rendszere keretében azt nem biztosítja. 

14. § A halászhajó-tulajdonost a 9. § és 11. § alapján terhelő pénzügyi felelősség kizárható vagy 
korlátozható a halászhajó-tulajdonosok felelősségén alapuló rendszer, kötelező biztosítási, üzemi 
balesetbiztosítási vagy egyéb rendszerek útján. 
 

15. § (1) A halászhajó-tulajdonos köteles 
a) a nemzeti jogszabályoknak, előírásoknak, kollektív szerződésnek és gyakorlatnak megfelelő, az 

érintett halászhajóhoz kötődő sajátos veszélyek és kockázatok figyelembevételével fedélzeti eljáráso-
kat, szabályzatot kidolgozni a munkavégzéshez kapcsolódó balesetek, sérülések és megbetegedések 
megelőzésére; valamint 

b) megfelelő iránymutatást, oktatási anyagot vagy más megfelelő és elégséges információt a hajó-
parancsnok, a halászok és más érintett személyek rendelkezésére bocsátani arról, hogyan kell fel-
mérni és kezelni a fedélzeti biztonsággal és egészséggel összefüggő kockázatokat. 
 

(2) A halászhajó-tulajdonos biztosítja, hogy a hajón lévő összes halász 
a) megfelelő egyéni védőöltözetet és -felszerelést kapjon; 
b) részesüljön a hajózási hatóság által jóváhagyott alapszintű biztonsági képzésben; vala-

mint 
c) megfelelően és kellőképpen megismerje az eszközöket és azok működtetésének módsze-

reit, beleértve a releváns biztonsági intézkedéseket, még a felszerelés használatát vagy az érin-
tett műveletben való részvételt megelőzően. 
 
14. A 24 méteres és annál hosszabb hajók esetében a vészkijáratok kivételével nem lehet közvetlen 
összeköttetés a hálóhelyiségek, valamint a halraktárak és gépterek, továbbá a konyha, a 
tárolóhelyiségek, a szárítóhelyiségek, illetve a közös szaniterhelyiségek között. A válaszfalnak az 
említett helyeket a hálóhelyiségektől, valamint a külső válaszfalaktól elválasztó része megfelelő 
felépítésű, acélból vagy egyéb engedélyezett anyagból készül, vízálló és gázbiztos. Ez a rendelkezés 
nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a szaniterhelyiségeket két kabin között meg lehessen osztani. 
 

30. Amennyiben egy hajón az étkezők, a folyosók és a személyzet vészhelyzetben való kimenekíté-
sét szolgáló vagy arra alkalmas más helyiségek nincsenek felszerelve vészvilágítással, az említett 
helyiségekben gondoskodni kell éjszakai állandó világításról. 

31. A 24 méteres és annál hosszabb hajók esetében a lakóterek megvilágításának meg kell felelnie 
a hajózási hatóság által meghatározott szabványoknak. A lakóterek szabad mozgásra alkalmas vala-
mennyi részén a világításra vonatkozó minimális szabványt úgy kell meghatározni, hogy egy rendesen 
látó személy szép időben el tudjon olvasni egy hagyományos nyomtatott újságot. 

 

J) ÉLELMISZER ÉS IVÓVÍZ 

72. Figyelemmel a halászok számára, valamint az út időtartamára és jellegére, elegendő élelmi-
szert és ivóvizet kell biztosítani. Az élelmiszernek és az ivóvíznek továbbá megfelelőnek kell lennie 
a tápérték, a minőség, a mennyiség és a változatosság szempontjából, és figyelembe kell venni a 
halászok vallási előírásait és az étellel kapcsolatos kulturális szokásait. 

73. A hajózási hatóság követelményeket határozhat meg a hajón rendelkezésre bocsátandó élelmi-
szer és víz vonatkozásában a minimális szabványokról és mennyiségről. 

K) TISZTASÁG ÉS LAKHATÓSÁG 

74. A lakótereket tiszta és lakható állapotban kell tartani, valamint nem lehetnek bennük olyan áruk 
és készletek, amelyek nem a helyiségben lakók személyes tulajdonát képezik, vagy biztonságukat, 
illetve megmentésüket szolgálják. 

75. A konyhát és az élelmiszerraktárakat higiénikus állapotban kell tartani. 
76. A szemetet zárt, jól záródó tartályban kell tartani, és amikor szükséges, el kell távolítani 

azokról a helyekről, amelyek élelmiszerrel érintkeznek. 
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………………………………………………………………………………………………… 

468/2020. (X. 29.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről 
szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról A Zsebtörvénytár-ba felvételére azért 
került sor, mert mindannyiunkat érint, elsősorban mindenütt biztosítani kell az egyéni védőfel-
szerelést ezért; és a kötelező előírásokért bármelyikünk cégénél. 

Megjelent: MK 233/2020. (10.29.) Hatályos: 2020. 11. 02. 
Hatályos: 2020.11.04 – 
 

3. § (1) Ha az 1. § (1) bekezdés b), e), l) és m) pontja esetében a kereskedelmi hatóság az ellenőr-
zés során vagy a rendőrség értesítése alapján a 2. § (1) bekezdése, illetve a 7. § (5) bekezdése sze-
rinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, 

a) figyelmeztetést alkalmaz, 
b) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, vagy 
c) az üzletet, illetve a helyiséget legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen 

bezárathatja. 
(1a) A kereskedelmi hatóság az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti jogkövetkezményt együtt is ki-

szabhatja. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti szankció azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is 

kiszabható. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti szankció nem alkalmazható, ha az üzemeltető a szükséges intézkedé-

seket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen ha 
a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, 
b) a jogsértő személy kiszolgálását megtagadta, és 
c) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rend-

őrséget értesítette. 
 

3/B. § A 3/A. § szerinti hatáskör gyakorlója 
a) az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, 
b) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság. 
 

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. 

 
Hatályos: 2020.11.02 - 2020.11.03 

 
1. § (1) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles 
a) a tömegközlekedési eszközön, 
b) az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során, 
c) – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – 

a bevásárlóközpont területén, 
 

l) a zenés, táncos rendezvény helyszínén – a 6. § (3)–(5) bekezdésében meghatározottak szerint –, 
m) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglá-

tó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) 
ma) történő munkavégzés során, 
mb) vendégként – a 7. § (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerint – 

 
(5) Az olyan üzletben, amelyben kiegészítő tevékenységként vendéglátó tevékenységet is folytat-

nak, az ott megvásárolt étel és ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni. 
(6) Ha az 1. § (1) bekezdés d)–g) pontja szerinti helyszínen vagy területen, valamint a sportrendez-

vény helyszínén (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: helyszín) vendéglátó tevékeny-
séget is folytatnak, a helyszín étel, illetve ital kiszolgálására kialakított területén vagy helyiségében, 
kizárólag az ott megvásárolt étel és ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni. 

(5) Az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettség betartását 
a)12 
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b) az 1. § (1) bekezdés b), c), e), l) és m) pontja esetében a kereskedelmi hatóság 
köteles ellenőrizni. 
(6) Az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettség betartását 
a) – a b) pont szerinti kivétellel – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a to-

vábbiakban: rendőrség) ellenőrzi, 
b) az 1. § (1) bekezdés b), c), e), l) és m) pontja esetében a rendőrség is ellenőrizheti. 
(7) Ha a rendőrség az ellenőrzés során az (1), (3) vagy (4) bekezdés szerinti kötelezettség megsér-

tését észleli, az üzemeltető figyelmét erre felhívja, és az esetről az (5) bekezdés b) pontja szerinti 
hatáskörrel rendelkező szervet értesíti. 

3. § (1) Ha az 1. § (1) bekezdés b), e), l) és m) pontja esetében a kereskedelmi hatóság az ellenőr-
zés során vagy a rendőrség értesítése alapján a 2. § (1) bekezdése, a 6. § (6) bekezdése, illetve a 7. 
§ (5) bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, 

a) figyelmeztetést alkalmaz, 
b) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, vagy 
c) az üzletet, illetve a helyiséget legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen 

bezárathatja. 
(1a) A kereskedelmi hatóság az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti jogkövetkezményt együtt is ki-

szabhatja. 
 

(4) Ha az üzemeltető a (3) bekezdés szerinti, a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szüksé-
ges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a kereskedelmi hatóság az 
(1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogsze-
rű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi. 

1/A. A rendőrség kereskedelmi hatóságként történő kijelölése 

3/A. § A Kormány kereskedelmi hatóságként a rendőrséget is kijelöli 
a) a 2. § (5) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzés lefolytatása, illetve 
b) a 3. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezmények alkalmazása 
céljából. 

(3) Az alkalmi vagy a rendszeres jellegű, nyilvános rendezvény helyszínén – a (4) és (5) 
bekezdés szerinti kivétellel – mindenki köteles az 1. § (1) bekezdésében meghatározott 
módon maszkot viselni. 
(4) Ha az alkalmi vagy a rendszeres jellegű, nyilvános rendezvény helyszínén ételt, illetve italt 
szolgálnak ki, a nyilvános rendezvény étel, illetve ital kiszolgálására kialakított helyiségében, 
kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni. 
(5) Ha a rendezvényen élő előadás útján nyújtanak zeneszolgáltatást, a fellépőnek nem kell a 
maszkot viselnie. 
(6) Azt a személyt, aki a maszkot a rendezvény szervezője vagy a rendezvény helyszínének 
üzemeltetője, illetve a rendezvény szervezőjének vagy a rendezvény helyszínének 
üzemeltetőjének alkalmazottja vagy megbízottja felszólítására sem viseli az 1. § (1) 
bekezdésében meghatározott módon, a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény 
helyszínének üzemeltetője köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e 
személy a rendezvény helyszínét elhagyja. 

 
 

7. § (1) A vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével – a (2) 
bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos tartózkodni. 

(2) A vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése 
és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára megengedett a tartózkodás. 

(3) A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – köte-
les az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni. 

(4) A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy 
a) a vendéglátó üzlet asztalánál ülve, vagy 
b) ha a vendéglátó üzletben az ott megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása nem csak asztalnál ül-

ve történhet, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt 
nem köteles a maszkot viselni. 
(5) Azt a személyt, aki a maszkot a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve a vendéglátó üzlet üzemel-

tetőjének alkalmazottja felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, az 
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üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a vendéglátó üzletet 
elhagyja. 

 
Hatályos: 2020.10.23 - 2020.11.01 

 
1. A száj és az orr kötelező eltakarása 

 
(5) Az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettség betartását 
a)1 
b) az 1. § (1) bekezdés b), c) és e) pontja esetében a kereskedelmi hatóság 
köteles ellenőrizni. 
(6) Az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettség betartását 
a) – a b) pont szerinti kivétellel – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a to-

vábbiakban: rendőrség) ellenőrzi, 
b) az 1. § (1) bekezdés b), c) és e) pontja esetében a rendőrség is ellenőrizheti. 
(7) Ha a rendőrség az ellenőrzés során az (1), (3) vagy (4) bekezdés szerinti kötelezettség megsér-

tését észleli, az üzemeltető figyelmét erre felhívja, és az esetről az (5) bekezdés b) pontja szerinti 
hatáskörrel rendelkező szervet értesíti. 

 
2. A köznevelési és szakképzési védelmi intézkedések 

 
5/A. § Ezen alcím rendelkezései nem alkalmazhatók a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény szerinti szavazás előkészítése, szavazás és eredmény megállapítása időtartama alatt azon 
intézményre, amelyben szavazóhelyiség található. 

 

3/A. A játékkaszinók és a kártyatermek nyitva-tartására vonatkozó rendelkezések 

7/A. § A játékkaszinók és a kártyatermek területén 23.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatot-
tak, az üzemeltető képviselői, valamint a műszaki feladatokat ellátó személyek kivételével tilos tartóz-
kodni. 

 
9. § Az 1. §, a 2. § (3) és (4) bekezdése, a 4. § (5) bekezdése, az 5. §, a 6. § (2) bekezdése, a 7. § (1) 
bekezdése és a 7/A. § szerinti rendelkezés a Szabstv. 239/A. § (1) bekezdésében meghatározott 
védelmi intézkedés megszegése szabálysértés alkalmazásában védelmi intézkedésnek minősül. 

 
Változások 
 

446/2020. (X. 1.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével össze-
függő egyes kormányrendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 216/2020. (08.01.) Hatályos: 2020. 10. 02 
 
Többek között módosítja a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási fe-
ladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 
Megjelent: MK 216/2020. (08.01.) Módosítja: 446/2020. (X. 01.) Korm. r.  Hatályos: 2020. 10. 02 

2020-10-02 

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

hivatal hatáskörébe tartozik 
a) az „OT”, „P” és a „Z” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával, 
b) a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabvány-

tól eltérő alapszínű (sárga vagy világoszöld) rendszámtábla kiadásával és 
c) a b) pont szerinti járművek üzemeltetési jellegével, annak változásával, üzembentartói és tulaj-

donjogának változásával 
kapcsolatos feladatok ellátása. 

2021-03-01 
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22. A jármű forgalomból történő kivonása 

100. § (1) A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonását, meghosszabbítását és forgalomba 
történő visszahelyezését kizárólag a Kknyt. 2. § 9. pontja szerinti üzemben tartó kérheti. 
A közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű 
ideiglenes forgalomból történő kivonásáról, meghosszabbításáról és forgalomba történő 
visszahelyezéséről. 
(3)320 
(4)321 
(5) A forgalomból – kérelemre vagy hivatalból – ideiglenesen kivont járművel a kivonás 
időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni. 
(6) A Kknyt. 2. § 9. pontja szerinti üzemben tartó a (2) bekezdés szerinti határidő lejárta előtt 
kérelmezheti a jármű forgalomba történő visszahelyezését. Ebben az esetben a közlekedési 
igazgatási hatóság a járművet a járműnyilvántartásba tett bejegyzéssel visszahelyezi a 
forgalomba. A jármű a forgalomba történő visszahelyezés nyilvántartásba való bejegyzésének 
napjától vehet részt a közúti forgalomban, feltéve hogy a forgalomban tartásához szükséges, 
jogszabályban előírt feltételek fennállnak. 
(7)323 

2021-05-23 

 
(3b) Legalább két éve érvényes „B” kategóriájú vezetői engedéllyel – amely nem kezdő vezetői en-

gedély – a 2. mellékletben a „B” kategória meghatározásától eltérően, belföldön a 3500 kg-ot megha-
ladó, de 4250 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű, pótkocsi nélküli, alterna-
tív üzemanyaggal működő jármű is vezethető, feltéve, hogy 

a) a 3500 kg feletti tömeg a meghajtó rendszernek az ugyanolyan méretű, külső gyújtású vagy 
kompressziós gyújtású hagyományos belső égésű motorral ellátott jármű meghajtórendszeréhez vi-
szonyított többlettömegének eredménye, valamint 

b) a teherbíró kapacitás ugyanezen nem alternatív üzemanyagú járműhöz viszonyítva nem na-
gyobb. 

2023-01-01 
 

(3) Magyarország területén történő járművezetéshez az e rendeletben meghatározott, magyar 
hatóság által kiállított járművezetésre jogosító okmányt a járművezetőnek – a 113. § (1) 
bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően – vezetés közben nem szükséges magánál tartania abban 
az esetben, ha a járművezető az engedély-nyilvántartásba bejegyzett érvényes vezetési 
jogosultsággal rendelkezik. 
 

9. A vezetésre jogosító okmányok helyszíni elvétele, vezetési jogosultság szünetelése 

32. § Az ellenőrzésre jogosult szerv (a továbbiakban: ellenőrző hatóság) nevében eljáró személy (a 
továbbiakban: ellenőrző hatósági személy) az eljárása során a helyszínen a vezetési jogosultság 
azonnali felfüggesztését az engedély-nyilvántartásba bejegyzi, és – amennyiben a vezetői engedélyt a 
járművezető magánál tartja – a vezetői engedélyt elveszi, ha 

a) a járművezető azzal gyanúsítható, hogy közúti veszélyeztetés [a Büntető Törvénykönyvről 
szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 234. §], közúti baleset során maradandó fo-
gyatékosságot, halált, kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget oko-
zó közúti baleset okozása [Btk. 235. § (2) bekezdés], járművezetés ittas állapotban (Btk. 236. §), 
illetve járművezetés bódult állapotban (Btk. 237. §) bűncselekményt követett el, 

b) a járművezető járművezetéstől eltiltás hatálya alatt áll, vagy a közlekedési igazgatási ható-
ság a vezetési jogosultságának szünetelését véglegessé vált döntésével elrendelte, 

c) gyanú van arra, hogy a vezetői engedély hamis, meghamisították vagy azzal más módon 
visszaéltek. 
 

(3) Szünetel a vezetésre való jogosultság: 
a) a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság jogerős vagy végleges megállapításának napjától 

az alkalmasság igazolásának a közlekedési igazgatási hatóság előtti bemutatás időpontjáig, ha 
a járművezető vagy járművezető jelölt a járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból 
alkalmatlan, 
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b) a büntetőeljárás jogerős befejezéséig: 
ba) a vezetési jogosultság azonnali felfüggesztésének engedély-nyilvántartásba tett bejegy-

zésétől, annak hiányában a vezetői engedély helyszíni elvételének napjától, vagy ennek hiá-
nyában 
 
(5) Az ellenőrző hatóság az intézkedés okának megjelölésével együtt az engedély jogosítottjának 
lakcíme szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságot öt napon belül értesíti a vezetési 
jogosultság azonnali felfüggesztésének tényéről, továbbá a helyszínen elvett vezetői engedélyt 
megküldi. 
 
(1a) A magyar hatóság által kiállított forgalmi engedéllyel és igazolólappal rendelkező jármű esetén az 
(1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az ellenőrző hatósági személy a helyszínen a forgalomban való 
részvétel jogosultságának azonnali felfüggesztését a járműnyilvántartásba bejegyzi, és ezzel 
egyidejűleg – ha rendelkezésre áll – az állandó forgalmi engedélyt vagy igazolólapot elveszi. 

(5) Az ellenőrző hatósági személy a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, 
valamint a hatósági jelzés elvételéről átvételi elismervényt ad, amely tartalmazza a jármű azonosító 
adatait, az engedély számát és az elvétel okát. Az (1a) bekezdés alapján történő intézkedés esetén 
az átvételi elismervény a forgalomban való részvétel jogosultságának azonnali felfüggesztése jármű-
nyilvántartásba történt bejegyzésének tényét és időpontját is tartalmazza. Az átvételi elismervény 
birtokában a járművel – az (1) bekezdés c) és f) pontjában foglalt kivétellel – a lakcímig vagy a telep-
helyig lehet közlekedni. 

(6) A helyszínen elvett forgalmi engedélyt, a forgalomban való részvétel jogosultságának azonnali 
felfüggesztése járműnyilvántartásba történt bejegyzésének tényéről szóló értesítést, az ideiglenes 
forgalomban tartási engedélyt, a hatósági jelzést, valamint az intézkedésről készült jelentés (feljelen-
tés) egy példányát az ellenőrző hatóság öt napon belül megküldi, az üzemben tartó lakcíme (székhe-
lye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak. 

(1a) A magyar hatóság által kiállított forgalmi engedéllyel vagy igazolólappal rendelkező jármű ese-
tén az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az ellenőrző hatósági személy a helyszínen a forgalom-
ban való részvétel jogosultságának azonnali felfüggesztését a járműnyilvántartásba bejegyzi, és ezzel 
egyidejűleg – amennyiben rendelkezésre áll – az állandó forgalmi engedélyt vagy igazolólapot elveszi. 
E rendelkezés az (1) bekezdés a)–d) pontjában foglalt esetekben nem alkalmazható. 

104. § (1) A hivatalból indult eljárásban a forgalomból történő kivonás időtartamát a forgalmi enge-
dély helyszíni elvételének időpontjától kell számítani. Az időtartam meghatározása szempontjából 
helyszíni elvételnek kell tekinteni, ha az arra jogosult hatóság a jármű forgalomban való részvétele 
jogosultságának azonnali felfüggesztését a helyszíni ellenőrzés során a járműnyilvántartásba beje-
gyezte. 

bb) a forgalmi engedélyt, kivéve a magyar hatóság által kiállított forgalmi engedélyt, ha a jármű sze-
repel a járműnyilvántartásban. 

 
 
Többek között módosítja a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a közlekedési igazgatási 
feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
Megjelent: MK 216/2020. (08.01.) Módosítja: 446/2020. (X. 01.) Korm. r.  Hatályos: 2020. 10. 02 
 
1. a (2) bekezdés 1–3. pontjában, valamint a (4) bekezdés 2. pontjában meghatározottak kivételével 
az út és műtárgyai, továbbá az út építésével, korszerűsítésével összefüggő járda, valamint önálló 
beruházásában megvalósuló 30 m szabadnyílást meg nem haladó gyalogos felüljárók és hidak 
építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének 
(elbontásának) engedélyezésével vagy bejelentésével összefüggő ügyek, 
 

(4) Útügyi közlekedési hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hi-
vatala jár el: 

1. az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés 
vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek, 

2. a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésé-
nek, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy bejelentése, vala-
mint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése – ide nem értve a gyalog- és ke-
rékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést –, 
2/A. § A Kormány útügyi közlekedési hatóságként országos illetékességgel Budapest Főváros 
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Kormányhivatalát jelöli ki a közúti közlekedés alágazatba és – a 6. § (7) bekezdés b) pontjában 
foglaltak kivételével – a logisztikai központok alágazatba tartozó létfontosságú rendszerek és 
létesítmények azonosítása, kijelölése, kijelölésének visszavonása és védelme tekintetében ágazati 
kijelölő hatóságként és helyszíni ellenőrzést lefolytató szervként. 
 
 
Többek között módosítja a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igaz-
gatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
Megjelent: MK 216/2020. (08.01.) Módosítja: 446/2020. (X. 01.) Korm. r.  Hatályos: 2020. 10. 02 

 
13. § A Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként 
a) a minisztert, 
b) az országos főállatorvost, 
c) a NÉBIH-et, 
d) a Pest Megyei Kormányhivatalt, 

 
(2) A NÉBIH 
a) ellátja a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK ta-

nácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parla-
menti és tanácsi rendeletben meghatározott kötelezettségek – az 54. cikk kivételével – vonatkozásá-
ban a hatáskörrel rendelkező hatósági és a 75. cikk (2) bekezdése szerinti nemzeti koordináló ható-
sági feladatokat, 
 
19/A. § A növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK 
tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikke szerinti, növényvédő szer kísérleti célú engedélyezése 
tekintetében a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal a kijelölt 
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv. 
 
 
Többek között módosítja a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletet a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
Megjelent: MK 216/2020. (08.01.) Módosítja: 446/2020. (X. 01.) Korm. r.  Hatályos: 2020. 10. 02 

 
(3) A Budapest Főváros Kormányhivatala által működtetett okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem 
tesz – az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt 
feladatokat. 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
34/2020. (X. 2.) EMMI rendelet egyes miniszteri rendeleteknek a Gyermekeink védelmében elne-
vezésű informatikai rendszer és a javítóintézeti informatikai rendszer bevezetéséhez kapcsoló-
dó módosításáról 
Megjelent: MK 217/2020. (10.02.) Hatályos: 2020. 10. 03. 

 
Többek között módosítja a 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet a javítóintézetek rendtartásáról 
Megjelent: MK 217/2020. (10.02.) Módosítja: 34/2020. (X. 02.) EMMI r.  Hatályos: 2020. 10. 03 
 

17. § (1) A javítóintézet a fiatalkorú befogadásáról – a befogadás és a várható elbocsátás napjának 
megjelölésével – nyolc napon belül írásban értesíti 
a) az elsőfokú ítéletet hozó bíróságot, 
b) a fiatalkorú lakóhelye szerint illetékes gyámhivatalt, 

c) a nevelésbe vett, illetve az ideiglenes hatállyal elhelyezett fiatalkorú nevelésbe vételét vagy 
ideiglenes hatályú elhelyezését elrendelő gyámhivatalt, valamint a gyermek ügyében eljáró területi 
gyermekvédelmi szakszolgálatot, 
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39. § (1) A fiatalkorú a kimenő, az eltávozás és a szabadság ideje alatt az azonosító kártyával, va-
lamint az eltávozási engedéllyel igazolja a javítóintézeten kívüli tartózkodásának jogszerűségét. 

(4) A kimenő, az eltávozás és a szabadság időtartamát, továbbá az eltávozás és a szabadság ese-
tében a fiatalkorú kijelölt tartózkodási helyét rögzíteni kell a javítóintézeti informatikai rendszerben. 
18. Az engedély nélküli eltávozás 

41. § (1) A Bv. tv. 377. § (4) bekezdése szerinti önkéntes visszatérés kivételével a fiatalkorúnak a 
javítóintézetbe történő visszaszállításáról a rendőri szerv gondoskodik. 

(2) A javítóintézet a szökött fiatalkorú visszaérkezéséről értesíti mindazokat, akiket a szökésről 
értesített. 
(3) A szökésből visszaérkezett fiatalkorú csak a szükséges egészségügyi ellenőrzések után térhet 
vissza a csoportközösségbe. 

(4) A szökésből visszakerült fiatalkorút és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell a fegyelmi eljárás 
megindításáról. 

(5) A szökés időtartamát, valamint a visszaérkezés módját rögzíteni kell a javítóintézeti informatikai 
rendszerben. 
43. § (1) A fegyelmi bizottság írásba foglalt, többségi határozattal 

(5) A fegyelmi büntetés kiszabásának tényét, a kiszabott büntetés formáját, valamint a meghatározott 
időre szóló büntetés időtartamát rögzíteni kell a javítóintézeti informatikai rendszerben. 
 
44.§ 6) A zárt jellegű intézeti részleg rendjét a házirend határozza meg. A zárt jellegű intézeti 
részlegben történő elhelyezés időtartamát rögzíteni kell a javítóintézeti informatikai rendszerben. 
 

48. § (1) Ha a büntetés-végrehajtási bíró a fiatalkorú ideiglenes elbocsátását rendeli el, a javítóintézet 
erről a pártfogó felügyelet ellátása céljából haladéktalanul értesíti a fiatalkorú lakóhelye szerint 
illetékes pártfogó felügyelői szolgálatot. Az értesítéshez csatolni kell a büntetés-végrehajtási bírói 
végzést, valamint a fiatalkorúról készített nevelői véleményt és pszichológiai véleményt. 
(2) Ha a fiatalkorú nem a lakóhelyén kíván tartózkodni, illetve a büntetés-végrehajtási bíró a fiatalkorú 
tartózkodási helyéül nem a lakóhelyét jelöli meg, a tájékoztatást és a szükséges mellékleteket az új 
tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, megyei pártfogó felügyelői szolgálatnak is meg kell küldeni. 
(3) A fiatalkorú ideiglenes és végleges elbocsátásáról és annak időpontjáról a javítóintézet értesíti 
a) a fiatalkorú lakóhelye szerinti gyámhivatalt, 
b) a nevelésbe vett fiatalkorú nevelésbe vételét elrendelő gyámhivatalt, 
c) a fiatalkorú törvényes képviselőjét, és 
d) a nevelésbe vett fiatalkorú szülőjét, ha szülői felügyeleti jogát a bíróság nem szüntette meg, 

e) az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ügyében eljá-ró 
területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. 
 

68. § A javítóintézetbe 2020. december 31-ét követően befogadott fiatalkorú tekintetében a 4. 
melléklet szerinti személyi adatlapnak kizárólag a technikai kódszám, név, anyja neve, születési hely 
és idő, lakcím és személyleírás adatsorát kell kitölteni. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

37/2020. (X. 14.) ITM rendelet egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeleteknek a 4. 
Vasúti Csomag Műszaki Pillérének átültetésével összefüggő módosításáról 
Megjelent: MK 223/2020. (10.14.) Hatályos: 2020. 10. 29. 

 
Többek között módosítja a 19/2011. (V. 10.) NFM rendeletet a vasúti közlekedés biztonságával 
összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a 
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vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, 
továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól 
Megjelent: MK 223/2020. (10.14.) Módosítja: 37/2020. (X. 14.) BM r.  Hatályos: 2020. 10. 29. 
 

4. Az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartása 

4. § (1) Alapképzés végzésére az e rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket teljesítő, 
a hatóság által az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartásába vett gazdálkodó szervezet (a to-
vábbiakban: képzőszervezet) jogosult. Az alapképzés végzésére irányuló szándék bejelentésének 
tartalmát a hatóság a honlapján teszi közzé. 

e) nyilatkozatban vállalja, hogy biztosítja az oktatók folyamatos, a Vasúti Képzési Módszertani Köz-
pont (a továbbiakban: képzési módszertani központ) által szervezett továbbképzésen történő részvé-
telét a szaktudásuk naprakészen tartása érdekében. 

33. Az Európai Unió jogának való megfelelés 

38. § (1) Ez a rendelet 

a) – a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel együtt – a vasútbiztonságról szóló, 
2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdésének, 

35/B. § (1) Vasúti infrastruktúra korszerűsítése esetén a hatósági használatbavételi engedély kiadásá-
ig a pályahálózat-működtető a korszerűsítéssel érintett vonalra vonatkozó előképzési programot dol-
goz ki, azt a korszerűsítési munkálatok ideje alatt legalább évente felülvizsgálja, szükség esetén mó-
dosítja, közzéteszi, és erről a vasúti társaságokat, a hatóságot, a Vasúti Képzési Módszertani Közpon-
tot és a vizsgaközpontot írásban értesíti. Az előképzés elméleti képzés. A pályahálózat-működtető 
által készített előképzési program tartalmazza az infrastruktúra – átalakítás során vagy annak ered-
ményeként bekövetkező – lényeges jellemzőit, továbbá az érvényes útvonalkönyv és a menetrendi 
segédkönyv módosítását. 

(4) A képzést követően – a műszaki átadás-átvételt megelőzően – a vasúti társaság saját hatáskör-
ében szervez vasúti pályahálózat ismereti elővizsgát, és ad ki elővizsga-igazolást a sikeres vizsgá-
zóknak. A sikeres elővizsgát tett vizsgabiztosokat, vasútszakmai oktatókat, különleges kötöttpályás 
közlekedési szakmai oktatókat és munkavállalókat a vasúti társaság a hatóságnak bejelenti. A vasúti 
társaság által szervezett vasúti pályahálózat ismereti elővizsga az azt követő alapvizsgáig, de legfel-
jebb egy évig érvényes. Az érvényes vasúti pályahálózat-ismereti alapvizsga érvényességét a vasúti 
pályahálózat ismereti elővizsga érvényességének utolsó napjáig meghosszabbítja. Az elővizsga érvé-
nyessége új, sikeres elővizsga letételével legfeljebb 3 alkalommal hosszabbítható a korszerűsítési 
munkák előrehaladásának ütemében. Amennyiben a korszerűsítés az utolsó elővizsga érvényességi 
idejének lejárta előtt nem zárul le, a sikeres elővizsgák ismétlésére vonatkozó korlátozás alól – az 
ismétlési lehetőségek számának növelése érdekében – a vasúti társaság indokolt kérelme alapján a 
hatóság felmentést ad, ha a kérelmező a vasúti pályahálózat korszerűsítési munkálatainak ütemezé-
sét bemutatja és igazolja, hogy azok befejezése az elővizsgák érvényessége alatt nem történik meg. 
Felmentés adható a korszerűsítéssel érintett pályahálózat egy részére is. A felmentés alapján a vasúti 
társaság elővizsgákat a hatósági használatbavételi engedély kiadását követő legfeljebb 180 napig 
szervezhet. 

38. § (1) Ez a rendelet 

a) – a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel együtt – a vasútbiztonságról szóló, 
2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdésének. 

 

Többek között módosítja a 24/2012. (V. 8.) NFM rendeletet a súlyos vasúti balesetek, a vasúti 
balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói 
vizsgálat részletes szabályairól 

Megjelent: MK 223/2020. (10.14.) Módosítja: 37/2020. (X. 14.) BM r.  Hatályos: 2020. 10. 29. 
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4. A közlekedésbiztonsági szerv baleseti ügyeleti szolgálata 

4. § (1) A közlekedésbiztonsági szerv az eseményre vonatkozó bejelentést baleseti ügyeleti szolgálata 
útján fogadja, és legkésőbb a bejelentés kézhezvételétől számított két hónapon belül dönt arról, hogy 
vizsgálja-e a 3. § szerinti vasúti baleseteket és a váratlan vasúti eseményeket. 

(3) Ha a bejelentőnek a bejelentésével összefüggésben újabb, korábban hiányzó vagy azzal össze-
függő információ jut tudomására, a bejelentését az új információval haladéktalanul kiegészíti vagy 
módosítja. 

11. A zárójelentés 

13. § (1) A vizsgálóbizottság a zárójelentés-tervezetet és a zárójelentést a vasúti balesetekről és vá-
ratlan eseményekről szóló vizsgálati jelentések esetében követendő jelentéstételi struktúráról szóló, 
2020. április 24-i (EU) 2020/572 bizottsági rendelet szerint, az eset súlyosságának és jellegének figye-
lembevételével készíti el. 

22. § (1) Ez a rendelet a vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 20. cikk (3) bekezdésének, 22. cikk (3) bekezdésének, 24. cikk (1)–(2) bekezdésé-
nek, valamint a 33. cikkének való megfelelést szolgálja. 

(2) Ez a rendelet a vasúti balesetekről és váratlan eseményekről szóló vizsgálati jelentések esetében 
követendő jelentéstételi struktúráról szóló, 2020. április 24-i (EU) 2020/572 bizottsági rendelet végre-
hajtásához szükséges rendelkezést állapít meg. 

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

2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 

Megjelent: MK 224/2020. (10.14.) Hatályos: 2020. 11. 18. 

 
 
Többek között módosítja a 1997. évi CLIV. törvényt az egészségügyről 
 
Megjelent: MK 224/2020. (10.14.) Módosítja: 2020. C tv.  Hatályos: 2020. 10. 28. 

 
2020-10-28 

244/I. § (1) Az EESZT működtetője a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megállításához szükséges 
védelmi intézkedések megtétele – így különösen a köznevelési intézmény, illetve a szakképző 
intézmény vezetőjének tájékoztatása, a rendkívüli szünet elrendelése, valamint a tankötelezettség 
teljesítéséhez szükséges oktatás megszervezése – céljából napi rendszerességgel, az intézkedés 
megtételéig – de legfeljebb 48 óráig – az érintettek Társadalombiztosítási Azonosító Jelének 
összevetése útján – a (2) bekezdés szerinti módon – megismerhetővé teszi 

(3) A Társadalombiztosítási Azonosító Jeleket olyan titkosítási módszerrel kell összevetni, amely csak 
azon érintettek fertőzöttsége ténye megismerhetőségét teszi lehetővé a köznevelési szerv, illetve a 
szakképzési szerv számára, akikre vonatkozóan Társadalombiztosítási Azonosító Jelet a köznevelési 
intézmény, valamint a szakképzési intézmény a köznevelési szerv, illetve a szakképzési szerv 
számára az (1) bekezdés szerinti módon és célból átadott. 

(4) A köznevelési szerv, valamint a szakképzési szerv az (1) bekezdés szerint átadott adatokat – az 
(5) bekezdés szerinti kivétellel – a járványügyi készültség megszűnéséig kezeli 

2020-11-05 

Kötelező gyógykezelés 
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200. § (1) A bíróság annak a pszichiátriai betegnek a kötelező intézeti gyógykezelését rendeli el, aki 

veszélyeztető magatartást tanúsít, de sürgősségi gyógykezelése nem indokolt. 
(2) A kötelező gyógykezelés elrendelésére irányuló eljárást az annak szükségességét megállapító 

pszichiátriai gondozóintézet szakorvosa, büntetőeljárás során elrendelt kényszergyógykezelés 
megszűnése, valamint kóros elmeállapotú elítélt szabadítása esetén, amennyiben a beteg további 
intézeti gyógykezelése szükséges – az elbocsátás esedékessége napjának megjelölésével – a 
kényszergyógykezelést végző szerv főigazgató főorvosa a bíróság értesítésével kezdeményezi és 
javaslatot tesz a gyógykezelést végző pszichiátriai intézetre. 

(2a) A kötelező gyógykezelés elrendelésére irányuló eljárást az ügyész kezdeményezi a 
büntetőeljárást követően, ha 

a) a büntetendő cselekmény elkövetőjénél a kényszergyógykezelés egyéb törvényi feltételei 
fennállnak, azonban az elkövető büntethetősége esetén egyévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb 
büntetést kellene kiszabni, 

b) a személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó bűncselekmény miatt elítélt terhelt az 
elkövetéskor korlátozott beszámítási képességű volt. 

(2b) Ha a (2a) bekezdés b) pontja esetében az elítélt szabadságvesztést tölt, az ügyész a 
kezdeményezésben megjelöli a szabadulás esedékességének napját. 

(3) A bíróság az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül határoz a kötelező intézeti 
gyógykezelés elrendeléséről. 

 

 2021-01-01 

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

tevékenységével kapcsolatban a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szempontjából közfeladatot 

ellátó személynek minősül. 

Az egészségügyi tevékenység ellátása során elfogadható juttatásokra vonatkozó szabályok 

 
138/A. § (1) Az egészségügyi dolgozó vagy az egészségügyben dolgozó az egészségügyi 

szolgáltatás nyújtása során a jogszabályban vagy jogszabály alapján meghatározott térítési díjon felül 
az egészségügyi szolgáltatás nyújtásáért semmilyen pénzbeli, gazdasági szolgáltatás keretében 
nyújtott vagy természetbeni ellenszolgáltatást vagy egyéb előnyt nem kérhet, illetve nem fogadhat el. 

(2) Az e törvényben meghatározott kivétellel az egészségügyi dolgozó vagy az egészségügyben 
dolgozó az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során a jogszabályban vagy jogszabály alapján 
meghatározott térítési díjon felül az egészségügyi szolgáltatás nyújtása alatt vagy azt követően 
semmilyen pénzbeli, gazdasági szolgáltatás keretében nyújtott vagy természetbeni ellenszolgáltatást 
vagy egyéb előnyt nem kérhet, illetve nem fogadhat el. 

(3) A nem állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású egészségügyi szolgáltató által 
foglalkoztatott egészségügyi dolgozóra vagy egészségügyben dolgozóra a (2) bekezdésben 
meghatározott tilalom akkor vonatkozik, ha az általa ellátott beteget egyúttal az állami ellátás 
keretében is kezeli, a kezelésének az irányításáért felel vagy a kezelésében közreműködik. 

(4) Az egészségügyi dolgozó vagy az egészségügyben dolgozó a szolgáltatás nyújtását követően 
egy alkalommal elfogadhat a beteg vagy rá tekintettel más által ajándékként adott olyan tárgyat, 
amelynek értéke nem haladja meg a mindenkori minimálbér havi összegének 5%-át. 

(5) Az egészségügyi dolgozó vagy az egészségügyben dolgozó a folyamatos benntartózkodás 
mellett végzett, hosszú ideig tartó egészségügyi szolgáltatás nyújtása során kéthavonta egy 
alkalommal elfogadhat a beteg vagy rá tekintettel más által ajándékként adott olyan tárgyat, amelynek 
értéke nem haladja meg a mindenkori minimálbér havi összegének 5%-át. 

(6) Az ajándék értékének meghatározása során a beszerzési árat vagy saját előállítás esetén a 
hasonló termék kiskereskedelmi árát kell figyelembe venni. 

Az egészségügyi dolgozók védelme 
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139. § Az egészségügyi dolgozó egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggő 

tevékenységvégzése során, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló más személy ezen jogviszony alapján végzett, a betegellátással és a 
betegirányítással közvetlenül összefüggő feladatai tekintetében a Büntető Törvénykönyvről szóló 
törvény szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősül. 

 
244/J. § (1) Az Nkt. 57. § (6) bekezdése szerinti, valamint az Szkt. 128. § (9) bekezdése szerinti 

rendszernek (a továbbiakban együtt: Rendszer) a SARS-CoV-2 vírus terjedésének 
megállításához szükséges védelmi intézkedések megtétele céljából alkalmasnak kell lennie 
arra, hogy a szülő vagy a törvényes képviselő a tanulóval közös háztartásban élő személyek 
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét – az 
érintett önkéntes, tájékoztatáson alapuló, az elszámoltathatóság alapelvét figyelembe vevő 
módon megtett hozzájárulása alapján – rögzíthesse. 

 
244/K. § (1) Járványügyi készültség esetén a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megállításához 

szükséges védelmi intézkedések megtétele – így különösen a köznevelési intézmény, illetve a 
szakképző intézmény vezetőjének tájékoztatása, a rendkívüli szünet elrendelése, valamint a 
tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás megszervezése – céljából a köznevelési 
intézmény, valamint a szakképző intézmény a köznevelési szerv, valamint a szakképzési szerv 
számára – az e szervek által az e célra létrehozott felület alkalmazásával – átadja azon, a 
köznevelési intézménnyel, illetve a szakképző intézménnyel 

 2021-05-26 
 
h) orvostechnikai eszköz: az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK ren-
delet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és taná-
csi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/745 rendelet] 2. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom;  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2020. évi CIV. törvény a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapítá-
sáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 

Megjelent: MK 231/2020. (10.27.) Hatályos: 2020. 10. 28. 

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

Megjelent: MK 231/2020. (10.27.) Módosítja: 2020. CIV tv.  Hatályos: 2020. 10. 28. 

Kidolgozva lásd feljebb! 

 
Többek között módosítja a 2012. évi II. törvényt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

Megjelent: MK 231/2020. (10.27.) Módosítja: 2020. CIV tv.  Hatályos: 2020. 11. 12. 

 2020-11-12 

83. Helyszíni bírság 

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 
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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. 

 2021-01-01 

29. § (1) E törvény eltérő rendelkezésének hiányában 
a) a szándékosság és a gondatlanság, 
b) a kísérlet, 
c) a társtettes és a közvetett tettes, 
d) a felbujtó és a bűnsegéd, 
e) a hozzátartozó, 
f) a csoportos elkövetés, 
g) a nagy nyilvánosság fogalmára, 
h) a büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okokra, 
i) a magánindítványra, 
j) a folytatólagosság fogalmára, valamint 
k) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 370. § szerinti lopás, 

a Btk. 371. § szerinti rongálás, a Btk. 372. § szerinti sikkasztás, a Btk. 373. § szerinti csalás, a Btk. 
376. § szerinti hűtlen kezelés és a Btk. 378. § szerinti jogtalan elsajátítás tényállásoknak megfelelő 
szabálysértési tényállásokra 

132. A tulajdon elleni szabálysértés 

 
177. § (1) Aki 
a) ötvenezer forintot meg nem haladó értékre lopást, sikkasztást, jogtalan elsajátítást, 
b) ötvenezer forintot meg nem haladó kárt okozva csalást, szándékos rongálást, 
c) ötvenezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva hűtlen kezelést 
követ el, úgyszintén, aki e cselekmények elkövetését megkísérli, szabálysértést követ el. 
(1a) Aki lopásból, sikkasztásból, csalásból, hűtlen kezelésből, rablásból, kifosztásból, 

zsarolásból vagy jogtalan elsajátításból származó dolgot vagyoni haszonszerzés végett 
ötvenezer forintot meg nem haladó értékben megszerez, elrejt vagy elidegenítésében 
közreműködik, szabálysértést követ el. 

 
(6) Az elkövetési érték, kár, illetve okozott vagyoni hátrány összegének megállapítása céljából érték-

egybefoglalásnak van helye, ha az eljárás alá vont személy az (1) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 
az (1a) bekezdésben meghatározott ugyanolyan cselekményt több alkalommal, legfeljebb egy éven 
belül követte el, és ezeket együttesen bírálják el. Nincs helye érték-egybefoglalásnak, ha az 
üzletszerű elkövetés megállapítható. 

137. Lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés 

 
183. § (1) Aki 
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, 
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(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, 

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 kezdő-
dik. 

(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. 

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

474/2020. (X. 30.) Korm. rendelet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról 
 
Megjelent: MK 234/2020. (10.30.) Hatályos: 2020. 11. 07. 

2020-11-07 
12c. helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon 
legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában 
jellemző üzemállapot mellett kibocsátott – műszaki becsléssel meghatározható – légszennyező 
anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a talajközeli és 
magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra 
számított várható talajközeli levegőterheltség-változás 

 a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 
 b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, 
 c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb, vagy 
 d) szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő vagy 

annál nagyobb; 
14. helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb 
terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező 
anyag terjedése következtében a légszennyező pontforrás környezetében a talajközeli és 
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magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra 
számított várható talajközeli levegőterheltség-változás 

 a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 
 b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, 
 c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb, vagy 
 d) szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő vagy 

annál nagyobb; 

14. A helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó szabályok 

25. § (1) A területi környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, helyhez kötött légszennyező 
pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek 
tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza. A létesítési engedélykérelem 
dokumentációját a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői 
tevékenységről szóló kormányrendelet alapján környezetvédelmi szakterület levegőtisztaság-
védelmi részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el. 

 

 2021-01-01 
 

27. § (1) E § rendelkezéseitől – önkormányzati rendelet kivételével – jogszabály eltérően 
rendelkezhet. 

(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak 
nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszé-
lyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével 
tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból 
kigyullad. 

(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt 
téri égetése tilos. 

 
 
3. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez 
 

B) A füstköd-riadó riasztási fokozatában elrendelhető intézkedések 
1.    A szmoghelyzet megszüntetésének elősegítése céljából riasztási fokozatban a következő intéz-

kedések bevezetését kell mérlegelni az aktuális helyzet jellege, súlyossága szerint, az 
érintett légszennyező anyagok forrásait figyelembe véve, a helyi viszonyokhoz történő 
adaptálással. Amennyiben a riasztási küszöbértéket egyidejűleg több szennyezőanyag 
koncentrációja is túllépi, az intézkedések együttesen is bevezethetők. 

2.    Kén-dioxid (SO2) szennyezettség esetén: 
A kén-dioxidot kibocsátó, helyhez kötött légszennyező források üzemeltetőinek tevé-

kenységük mérséklésére történő felszólítása, illetve tevékenységük (különböző fokú) kor-
látozására vagy felfüggesztésére történő kötelezés. A lakosság és a közintézmények (az 
egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási intézmények, valamint bölcsődék kivételé-
vel) felszólítása a település egész területén a szilárd és olajtüzelésű fűtőberendezés 
használatának mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartóz-
kodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő maximalizálásá-
val. 

3.    Nitrogén-dioxid (NO2) szennyezettség esetén: 
A település teljes közigazgatási területén a helyhez kötött, nitrogén-dioxidot kibocsátó 

források üzemeltetőit tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésé-
re történő kötelezés. A lakosság és a közintézmények (az egészségügyi, szociális és ne-
velési-oktatási intézmények, valamint bölcsődék kivételével) felszólítása a település 
egész területén a NO2 kibocsátást okozó tüzelőanyagú fűtőberendezések használatának 
mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló 
helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő maximalizálásával. A 7. pont sze-
rint közlekedést érintő intézkedéseket bevezetése. 

4.    Szén-monoxid (CO) szennyezettség esetén: 
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A település teljes közigazgatási területén a helyhez kötött, szénhidrogéneket kibocsátó 
források üzemeltetőinek tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesz-
tésére történő kötelezése. A lakosság és a közintézmények (az egészségügyi, szociális 
és nevelési-oktatási intézmények, valamint bölcsődék kivételével) felszólítása a település 
egész területén a légszennyező anyag kibocsátással járó fűtőberendezések használatá-
nak mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szol-
gáló helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő maximalizálásával. A 7. pont 
szerint közlekedést érintő intézkedéseket bevezetése. 

5.    PM10 szennyezettség esetén: 
A szálló port kibocsátó, helyhez kötött légszennyező források üzemeltetőinek tevé-

kenységük mérséklésére történő felszólítása, vagy tevékenységük (különböző fokú) kor-
látozására vagy felfüggesztésére való kötelezése. A porkibocsátással járó tevékenységek 
(építkezési munkálatok, építési anyagok szállítása stb.) felfüggesztése. A lakosság és a 
közintézmények (az egészségügyi, szociális és oktatási intézmények, valamint óvodák és 
bölcsődék kivételével) felszólítása a település egész területén a szilárd és olajtüzelésű fű-
tőberendezés használatának mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függően az ál-
landó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő ma-
ximalizálásával. A 7. pont szerint közlekedést érintő intézkedések bevezetése. Megfelelő 
helyzetben a közterületek vízzel történő tisztításának elrendelése. 

6.    Ózon (O3) szennyezettség esetén: 
A település teljes közigazgatási területén a helyhez kötött, nitrogén-dioxidot és/vagy 

szénhidrogéneket kibocsátó források üzemeltetőinek tevékenységük (különböző fokú) 
korlátozására vagy felfüggesztésére történő kötelezése. A lakosság és a közintézmények 
felszólítása a (főként szerves oldószer felhasználása miatt) szénhidrogének kibocsátásá-
val járó tevékenységek (pl. festés, mázolás, bitumenolvasztás stb.) megszüntetésére. A 
7. pont szerinti közlekedést érintő intézkedések bevezetése. 

 

Emlékeztető 
 
428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítással kapcsolatos 
kormányrendeletek deregulációjáról  

Megjelent: MK 203/2020. (09.10.) Hatályos: 2020. 11. 05. 
  
9/A. § A miniszter a 9. § b) pontja szerinti feladatát, valamint a közigazgatás-fejlesztésért 
felelős miniszter az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feladatát a Lechner Tudásközpont 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával látja el. 

……………………………………………….. 
412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése 
engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról 
Megjelent: MK 196/2020. (08.30.) Hatályos: 2020. 10. 31. 
 

1. § E rendelet hatálya a vasúti pályahálózaton közlekedő 
a) motorvonatokra, motorkocsikra, 
b) vontatójárművekre, 
c) személykocsikra, 
d) teherkocsikra, ideértve a tehergépkocsik szállítására tervezett járműveket, 
e) a vasúti pálya, pályahálózat és tartozékai építését és karbantartását szolgáló mobil berendezé-

sekre és0 
0f) s122220e00g0é ly- és mentőszerelvényekbe sorozott járművekre 
terjed ki. 
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 Ha a hatóság próbaüzem céljából ideiglenes engedélyt adott ki, a pályahálózat-működtető biztosítja, 
hogy a próbaüzemre a kérelmező próbaüzem megtartására vonatkozó kérelmének pályahálózat-
működtetőhöz történt beérkezését követő három hónapon belül sor kerülhessen. 
 
17. § (1) A hatóság előzetes típusengedélyt ad ki, amennyiben a kérelemhez mellékelten benyújtott 
dokumentumok alapján legyártásra kerülő vasúti jármű megfelel a vasúti jármű tervezett üzemeltetési 
követelményeinek. 
 

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

Magyar visszavont 
 
MSZ EN 50364:2018  
Termékszabvány a 0 Hz – 300 GHz frekvenciatartományban működő, elektronikus termékfelügyelő 
(EAS), rádiófrekvenciás azonosító (RFID) és hasonló alkalmazásokban használt készülékekből 
származó elektromágneses terek emberi expozíciójának meghatározásához – Az MSZ EN 
50364:2010. helyett, amely azonban 202.10.09-ig érvényes Visszavont! 
 
MSZ EN 50364:2018 
Termékszabvány a 0 Hz – 300 GHz frekvenciatartományban működő, elektronikus termékfelügyelő 
(EAS), rádiófrekvenciás azonosító (RFID) és hasonló alkalmazásokban használt készülékekből 
származó elektromágneses terek emberi expozíciójának meghatározásához (angol nyelvű, a magyar 
MSZ EN 50364:2010 A 0 Hz – 300 GHz frekvenciatartományban működő, elektronikus 
termékfelügyelő (EAS), rádiófrekvenciás azonosító (RFID) és hasonló alkalmazásokban használt 
készülékekből származó elektromágneses terekben az emberi expozíció korlátozása c. szabvány 
helyett, amely azonban 2020.10.09-ig még érvényes). Visszavont! 
 
MSZ EN 50364:2018  
Termékszabvány a 0 Hz – 300 GHz frekvenciatartományban működő, elektronikus termékfelügyelő 
(EAS), rádiófrekvenciás azonosító (RFID) és hasonló alkalmazásokban használt készülékekből 
származó elektromágneses terek emberi expozíciójának meghatározásához 
(angol nyelvű, a magyar MSZ EN 50364:2010 A 0 Hz – 300 GHz frekvenciatartományban működő, 
elektronikus termékfelügyelő (EAS), rádiófrekvenciás azonosító (RFID) és hasonló alkalmazásokban 
használt készülékekből származó elektromágneses terekben az emberi expozíció korlátozása c. 
szabvány helyett, amely azonban 2020.10.09-ig még érvényes) Visszavont! 
 
Magyar nyelvre lefordított szabványok 
 
Környezet és biztonságtechnika 
 

MSZ EN 60079-1:2015 
Robbanóképes közegek. 1. rész: Gyártmányok védelme nyomásálló tokozással, „d” (IEC 60079-
1:2014) 
 
MSZ EN 1176-7:2020 
Játszótéri eszközök és talajok. 7. rész: Útmutató a telepítéshez, az ellenőrzéshez, a 
karbantartáshoz és az üzemeltetéshez 
 
MSZ EN 13310:2015+A1:2019 
Konyhai mosogatók. Működési követelmények és vizsgálati módszerek 

 
Fémipar 
 

MSZ ISO/TR 25901-1:2020 
Hegesztés és rokon eljárások. Szakszótár. 1. rész: Általános kifejezések 
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Építőanyag ipar 
 

MSZ EN 14915:2013+A2:2020 
Beltéri és kültéri burkolatok tömör fából. Jellemzők, követelmények és megjelölés 
 
MSZ CEN/TR 14245:2020 
Cement. Útmutató az EN 197-2 A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése 
szabvány alkalmazásához 
 
MSZ EN 197-2:2020 
Cement. 2. rész: A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése 
 
MSZ EN 12467:2012+A2:2018 
Szálerősítésű cement burkolóelemek. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek 
 
Csak angol nyelven a magyar szabványügyi közlönyben megjelent új szabványok 
 
MSZ EN 914:2020 Angol nyelvű! 
Tornaszerek. Párhuzamos korlát és kombinált felemás/párhuzamos korlát. Követelmények és 
vizsgálati módszerek, a biztonság figyelembevételével 
2009 helyett 
 
MSZ EN 1176-7:2020 Angol nyelvű! 
Játszótéri eszközök és talajok. 7. rész: Útmutató a telepítéshez, az ellenőrzéshez, a karbantartáshoz és 
az üzemeltetéshez 
 

 

MSZ EN 1176-7:2020 
Játszótéri eszközök és talajok. 7. rész: Útmutató a telepítéshez, az ellenőrzéshez, a karbantartáshoz és 
az üzemeltetéshez 
 
MSZ EN 14350:2020 Angol nyelvű! 
Csecsemő- és gyermekápolási cikkek. Ivóeszközök. Biztonsági követelmények és vizsgálati 
módszerek 
2003, és 2005 helyett, de ezek még érvényesek 2021. 06. 30-ig. 
 
MSZ EN 60730-2-6:2016/A1:2020 Angol nyelvű! 
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-6. rész: Automatikus, villamos 
nyomásérzékelő szabályozó- és vezérlőkészülékek kiegészítő követelményei, a mechanikai 
követelmények figyelembevételével (IEC 60730-2-6:2015/A1:2019) 
2016 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60730-2-7:2020 Angol nyelvű! 
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-7. rész: Időzítőkészülékek és 
kapcsolóórák kiegészítő követelményei (IEC 60730-2-7:2015) 
2011 helyett, de ez még érvényes 2023. 05. 01-ig. 
 
MSZ EN IEC 60730-2-8:2020 Angol nyelvű! 
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek háztartási és hasonló jellegű 
alkalmazásra. 2-8. rész: Villamos működtetésű vízszelepek kiegészítő követelményei, a 
mechanikai követelmények figyelembevételével (IEC 60730-2-8:2018) 
2002 és 2003 helyett, de ezek még érvényesek 2023. 05. 01-ig. 
 
MSZ EN 60436:2020 Angol nyelvű! 
Villamos mosogatógépek háztartási használatra. A működési jellemzők mérési módszerei (IEC 
60436:2015, módosítva) 
2017 helyett, de ez még érvényes 2023. 03. 27-ig. 
 
MSZ ISO 8100-32:2020 Angol nyelvű! 
Személy- és teherszállításra használt felvonók. 32. rész: Iroda- és lakóépületekben, valamint 
szállodákban létesítendő személyfelvonók tervezése és kiválasztása 
2006 helyett 



21 
 
 
MSZ EN 81-72:2020 Angol nyelvű! 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher 
felvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonók 
2013 helyett, de ez még érvényes 2022. 07. 31-ig. 
 
MSZ EN ISO 20430:2020 Angol nyelvű! 
Műanyag- és gumiipari gépek. Fröccsöntő gépek. Biztonsági követelmények (ISO 20430:2020) 
2010 helyett, de ez még érvényes 2022. 07. 31-ig. 
 
MSZ EN 10219-3:2020 Angol nyelvű! 
Hidegen alakított, hegesztett, szerkezeti zárt idomacélok. 3. rész: A nagy szilárdságú és 
légkörikorrózió-álló acélok műszaki szállítási feltételei 
 
MSZ EN ISO 6931-1:2020 Angol nyelvű! 
Korrózióálló acélok rugókhoz. 1. rész: Huzal (ISO 6931-1:2016) 
2012 helyett 
 
MSZ EN ISO 10275:2020 Angol nyelvű! 
Fémek. Lemezek és szalagok. A keményedési kitevő meghatározása szakítóvizsgálattal (ISO 
10275:2020) 
2014 helyett 
 
MSZ EN ISO 11961:2020 Angol nyelvű! 
Kőolaj- és földgázipar. Acél fúrócső (ISO 11961:2018) 
2019 módosítása 
 
MSZ EN IEC 63182-1:2020 Angol nyelvű! 
Mágneses pormagok. Irányelvek a felületi egyenetlenségek méreteire és határértékeire. 1. rész: 
Általános előírások (IEC 63182-1:2020) 
 
MSZ EN IEC 60352-4:2020 Angol nyelvű! 
Forrasztás nélküli huzalkötések. 4. rész: Hozzáférhetetlen szigeteléscsupaszító (ID-) huzalkötések. 
Általános követelmények, vizsgálati módszerek és gyakorlati útmutató (IEC 60352-4:2020) 
2000 és 2001 helyett, de ezek még érvényesek 2023. 07. 16-ig. 
 
MSZ EN IEC 60947-5-2:2020 Angol nyelvű! 
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 5-2. rész: Vezérlőáramköri készülékek és 
kapcsolóelemek. Közelítéskapcsolók (IEC 60947-5-2:2019) 
2008 és 2013 helyett, de ezek még érvényesek 2023. 03. 27-ig. 
 
MSZ EN 62752:2016/A1:2020 Angol nyelvű! 
A 2. töltési módú közúti villamos járművek tápvezetékébe beépített szabályozó- és védelmi 
készülék (IC-CPD) (IEC 62752:2016/A1:2018) 
2017 módosítása 
 
MSZ EN IEC 61439-7:2020 Angol nyelvű! 
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 7. rész: Berendezések különleges 
alkalmazásokhoz, mint például kishajókikötők, kempingek, piacterek, villamos jármű töltőállomásai 
(IEC 61439-7:2018 + COR1:2019) 
 
MSZ EN 60598-2-22:2014/A1:2020 Angol nyelvű! 
Lámpatestek. 2-22. rész: Kiegészítő követelmények. Tartalékvilágítási lámpatestek (IEC 60598-2-
22:2014/A1:2017) 
2015 módosítása 
 
MSZ EN IEC 62031:2020 Angol nyelvű! 
Általános világításhoz használt LED-modulok. Biztonsági előírások (IEC 62031:2018) 
2009, 2015 és 2013 helyett, de ezek még érvényesek 2022. 12. 18-ig. 
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MSZ EN 50708-1-1:2020 Angol nyelvű! 
Teljesítménytranszformátorok. Kiegészítő európai követelmények. 1-1. rész: Közös rész. Általános 
követelmények 
Az alábbiak helyett hozták ki ezt a szabványt. 
MSZ EN 50629:2015 Angol nyelvű! 
Nagy teljesítménytranszformátorok energetikai jellemzői (Um > 36 kV vagy Sr >= 40 MVA)  

MSZ EN 50629:2015/A1:2016 Angol nyelvű! 
Nagy teljesítménytranszformátorok energetikai jellemzői (Um > 36 kV vagy Sr >= 40 MVA)  

MSZ EN 50629:2015/A2:2018 Angol nyelvű! 
Nagy teljesítménytranszformátorok energetikai jellemzői (Uˇm^ > 36 kV vagy Sˇr^ > = 40 MVA) 
MSZ EN 50588-1:2018 Angol nyelvű! 
50 Hz-es közepes teljesítménytranszformátorok legfeljebb 36 kV legnagyobb szerkezeti feszültségig. 1. 
rész: Általános követelmények 
 
MSZ EN 50708-2-1:2020 Angol nyelvű! 
Teljesítménytranszformátorok. Kiegészítő európai követelmények. 2-1. rész: Közepes 
teljesítményű transzformátor. Általános követelmények 
részben e helyett MSZ EN 50588-1:2018 Angol nyelvű! 
50 Hz-es közepes teljesítménytranszformátorok legfeljebb 36 kV legnagyobb szerkezeti 
feszültségig. 1. rész: Általános követelmények 
 
MSZ EN 50708-3-1:2020 Angol nyelvű! 
Teljesítménytranszformátorok. Kiegészítő európai követelmények. 3-1. rész: Nagy teljesítményű 
transzformátor. Általános követelmények 
Az alábbiak helyett hozták ki ezt a szabványt. 
MSZ EN 50629:2015 Angol nyelvű! 
Nagy teljesítménytranszformátorok energetikai jellemzői (Um > 36 kV vagy Sr >= 40 MVA) 
MSZ EN 50629:2015/A1:2016 Angol nyelvű! 
Nagy teljesítménytranszformátorok energetikai jellemzői (Um > 36 kV vagy Sr >= 40 MVA) 
MSZ EN 50629:2015/A2:2018 Angol nyelvű! 
Nagy teljesítménytranszformátorok energetikai jellemzői (Uˇm^ > 36 kV vagy Sˇr^ > = 40 MVA) 
 
MSZ EN IEC 60086-6:2020 Angol nyelvű! 
Nem újratölthető elemek és telepek. 6. rész: Irányelvek a környezetvédelmi szempontokhoz (IEC 
60086-6:2020) 
 
MSZ EN IEC 63115-1:2020 Angol nyelvű! 
Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitot tartalmazó akkumulátorcellák és -telepek. Ipari 
alkalmazású, zárt, nikkel-fémhidrid cellák és telepek. 1. rész: Teljesítőképesség (IEC 63115-
1:2020) 
 
MSZ EN IEC 62932-2-1:2020 Angol nyelvű! 
Folyadékáramoltatásos akkumulátor-energiarendszerek helyhez kötött alkalmazásokhoz. 2-1. rész: 
Működési általános követelmények és vizsgálati módszerek (IEC 62932-2-1:2020) 

 

 
MSZ EN IEC 62932-2-2:2020 Angol nyelvű! 
Folyadékáramoltatásos akkumulátor-energiarendszerek helyhez kötött alkalmazásokhoz. 2-2. rész: 
Biztonsági követelmények (IEC 62932-2-2:2020) 
 
MSZ EN IEC 61969-1:2020 Angol nyelvű! 
Elektronikus és villamos berendezések vázszerkezete. Kültéri burkolatok. 1. rész: Kialakítási 
irányelvek (IEC 61969-1:2020) 
2012 helyett, de ez még érvényes 2023. 06. 16-ig. 
 
MSZ EN IEC 61969-3:2020 Angol nyelvű! 
Elektronikus és villamos berendezések vázszerkezete. Kültéri burkolatok. 3. rész: 
Környezetállósági követelmények, vizsgálatok és biztonsági megfontolások (IEC 61969-3:2020) 
2012 helyett, de ez még érvényes 2023. 07. 13-ig. 
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MSZ EN ISO 13715:2020 Angol nyelvű! 
Műszaki termékdokumentáció. Meghatározatlan alakzat szélei. Jelölés és méretezés (ISO 
13715:2017) 
2011 helyett 
 
MSZ EN 15328:2020 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Fékezés. Fékbetétek 
2011 helyett 
 
MSZ EN 4234:2020 Angol nyelvű! 
Repülés és űrhajózás. Rögzítőbilincsek csigakerékhajtással. Méretek, tömegek 
2015 helyett 
 
MSZ EN 12312-3:2017+A1:2020 Angol nyelvű! 
Légi közlekedés földi berendezései. Egyedi követelmények. 3. rész: Szállítószalagos járművek 
2017 helyett 
 
MSZ EN 1175-2020 Angol nyelvű! 
Targoncák biztonsága. Villamos követelmények. 1. rész: Akkumulátorhajtású targoncák általános 
követelményei 
1175-1, 1175-2, 1175-3/2011 helyett, de 2022. 07. 31-ig még ezek is érvényesek. 
  
MSZ ISO/TR 25901-1:2020 Angol nyelvű! 
Hegesztés és rokon eljárások. Szakszótár. 1. rész: Általános kifejezések 
 
MSZ EN ISO 128-2:2020 Angol nyelvű! 
Műszaki termékdokumentáció (MTD). Az ábrázolás általános alapelvei. 2. rész: Vonalakra 
vonatkozó alapszabályok (ISO 128-2:2020) 
ezek helyett vezették be. 
MSZ EN ISO 128-20:2002 Angol nyelvű! Visszavont! 
Műszaki rajzok. A műszaki ábrázolás általános előírásai. 20. rész: Vonalakra vonatkozó 
alapszabályok (ISO 128-20:1996) 
MSZ EN ISO 128-21:2002 Angol nyelvű! Visszavont! 
Műszaki rajzok. A műszaki ábrázolás általános előírásai. 21. rész: Vonalak a CAD-rendszerekben 
(ISO 128-21:1997) 
 
MSZ EN ISO 128-3:2020 Angol nyelvű! 
Műszaki termékdokumentáció. Az ábrázolás általános alapelvei. 3. rész: Nézetek, metszetek és 
szelvények (ISO 128-3:2020) 
 
MSZ EN 9131:2020 Angol nyelvű! 
Repülés és űrhajózás. Minőségirányítási rendszerek. A nemmegfelelőségi adat meghatározása és 
dokumentálása 
2016 helyett 
 
MSZ EN 9130:2020 Angol nyelvű! 
Repülés és űrhajózás. Minőségügyi rendszerek. Nyilvántartás-megőrzés 
 
MSZ ISO 2859-4:2020 Angol nyelvű! 
Minősítéses ellenőrzések mintavételi eljárásai. 4. rész: A kinyilvánított minőségszintek értékelési 
eljárásai 
2007 helyett 
 
MSZ EN IEC 60601-2-31:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-31. rész: Belső tápforrású, külső szívritmus-szabályozók 
alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-
31:2020) 
2009 és 2012 helyett, de ezek még érvényesek 2023. 04. 03-ig. 
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MSZ EN IEC 80601-2-26:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-26. rész: Elektroenkefalográfok alapvető biztonságra és 
lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 80601-2-26:2019) 
2015 helyett, de ez még érvényes 2023. 04. 03-ig. 
 
MSZ EN IEC 80601-2-60:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-60. rész: Fogászati berendezések alapvető biztonságra és 
lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 80601-2-60:2019) 
2015 helyett, de ez még érvényes 2023. 04. 03-ig. 
 
MSZ EN IEC 80601-2-78:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-78. rész: Rehabilitációs, állapotfelmérő, funkcionalitást pótló 
vagy tüneteket enyhítő célú orvosi robotok alapvető biztonságra és lényeges működésre 
vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 80601-2-78:2019) 
 
MSZ EN 60601-2-65:2013/A1:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-65. rész: Intraorális fogászati röntgenberendezések alapvető 
biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-
5:2012/A1:2017) 
 2013 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60580:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. A dózis–mező szorzat mérői (IEC 60580:2019) 
2000 helyett, de ez még érvényes 2023. 04. 03-ig. 
 
MSZ EN IEC 61223-3-6:2020 Angol nyelvű! 
Készülékek állapotfelmérése és időszakos vizsgálata gyógyászati képalkotó diagnosztikai 
osztályokon. 3-6. rész: Átvételi és állandósági vizsgálatok. Mammográfiás röntgenberendezések 
mammográfiás tomoszintézis üzemmódjának képalkotási jellemzői (IEC 61223-3-6:2020) 
 
MSZ EN IEC 60601-2-83:2020 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-83. rész: Otthoni használatra szánt fényterápiás készülékek 
alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-
83:2019) 
 
MSZ EN ISO 13017:2020 Angol nyelvű! 
Fogászat. Mágneses rögzítők (ISO 13017:2020) 
2013 és 2016 helyett 
 
MSZ EN ISO 23325:2020 Angol nyelvű! 
Fogászat. A fogászati amalgám korrózióállósága (ISO 23325:2020) 
 
MSZ EN ISO 22052:2020 Angol nyelvű! 
Fogászat. Központi sűrítettlevegő-forrásról működő berendezések (ISO 22052:2020) 
 
MSZ EN ISO 22569:2020 Angol nyelvű! 
Fogászat. Többfunkciós kézidarabok (ISO 22569:2020) 
 
MSZ EN ISO 20776-1:2020 Angol nyelvű! 
Fertőző ágensek érzékenységének vizsgálata és az antimikrobiális érzékenységet vizsgáló 
eszközök teljesítőképességének értékelése. 1. rész: Mikrohígított táplevessel végzett referencia-
módszer a fertőző betegségekben szerepet játszó, gyorsan növekvő aerob baktériumok elleni 
antimikrobás ágensek in vitro aktivitásának vizsgálatára (ISO 20776-1:2019, tartalmazza a 2019. 
decemberi helyesbített változatot) 
2007 helyett, de ez még érvényes 2023. 07. 31-ig. 
 
MSZ EN 14803:2020 Angol nyelvű! 
A hulladék mennyiségének azonosítása és/vagy meghatározása 
2006 helyett 
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MSZ EN 17366:2020 Angol nyelvű! 
Hulladékgazdálkodás. Beléptetés a gyűjtőtartályokhoz. Azonosítás és engedélyezés 
 
MSZ EN 45553:2020 Angol nyelvű! 
Általános módszer az energiával kapcsolatos termékek felújíthatóságának értékelésére 
 
MSZ EN 17346:2020 Angol nyelvű! 
Környezeti levegő. Az ammóniakoncentráció meghatározásának szabványos módszere diffúziós 
mintavevőkkel 
1985 helyett 
 
MSZ CEN/TS 17405:2020 Angol nyelvű! 
Helyhez kötött légszennyező források emissziója. A szén-dioxid térfogat-koncentrációjának 
meghatározása. Referencia-módszer: infravörös spektrometria 
1981 helyett 
 
MSZ EN 17389:2020 Angol nyelvű! 
Helyhez kötött légszennyező források emissziója. Automata üzemi pormérőkre vonatkozó 
minőségbiztosítási és minőségfelügyeleti eljárások 
 
MSZ EN ISO 5667-6:2016/A11:2020 Angol nyelvű! 
Vízminőség. Mintavétel. 6. rész: Útmutató a folyók és patakok mintavételéhez (ISO 5667-6:2014) 
2017 módosítása 
 
MSZ EN 60335-2-6:2015/A1:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-6. rész: Helyhez kötött háztartási 
tűzhelyek, főzőfelületek, sütők és hasonló készülékek kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-
6:2014/A1:2018) 
2015 módosítása 
 
MSZ EN 60335-2-6:2015/A11:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-6. rész: Helyhez kötött háztartási 
tűzhelyek, főzőfelületek, sütők és hasonló készülékek kiegészítő követelményei 
2015 módosítása 
 
MSZ EN 60335-2-17:2013/A1:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-17. rész: Takarók, párnák, ruházat 
és hasonló hajlékony testmelegítő készülékek kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-
17:2012/A1:2015, módosítva) 
2013 módosítása 
 
MSZ EN 60335-2-26:2003/A11:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-26. rész: Órák kiegészítő 
követelményei 
2003 módosítása 
 
MSZ EN 60335-2-27:2013/A1:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-27. rész: A bőr ultraibolya és 
infravörös besugárzására használt készülékek kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-
27:2009/A1:2012, módosítva) 
60335-2-27:2013/A1:2014 és a 60335-2-27:2013/A2:2014 módosítása 
 
MSZ EN 60335-2-30:2009/A1:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-30. rész: Helyiségfűtő készülékek 
kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-30:2009/A1:2016, módosítva) 
2013 módosítása 
 
MSZ EN IEC 62115:2020/A11:2020 Angol nyelvű! 
Villamos játékok. Biztonság 
2013 módosítása 
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MSZ EN 81-73:2020 Angol nyelvű! 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher 
felvonók különleges alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén 
2016 helyett, de ez még érvényes 2022. 07. 31-ig. 
 
MSZ ISO 9978:2020 Angol nyelvű! 
Sugárvédelem. Zárt sugárforrások. Zártságvizsgálati módszerek   
2012 helyett 
 
MSZ EN 13094:2020 Angol nyelvű! 
Tartályok veszélyes anyagok szállítására. Gravitációs ürítésű fémtartályok. Kialakítás és 
konstrukció 
 
MSZ EN 469:2020 Angol nyelvű! 
Védőruházat tűzoltók részére. Tűzoltási tevékenységek védőruházatának 
teljesítménykövetelményei 
2007 helyett 
 
MSZ EN IEC 60704-2-7:2020 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. A zajkibocsátás meghatározási módszere. 2-7. 
rész: Ventilátorok kiegészítő követelményei (IEC 60704-2-7:2020) 
1999 helyett, de ez még érvényes 2023. 02. 27-ig. 
 
 
MSZ EN ISO 11203:2009/A1:2020 Angol nyelvű! 
Akusztika. Gépek és berendezések által kibocsátott zaj. A kibocsátási hangnyomásszintek 
meghatározása a hangteljesítményszintből a munkahelyen és más meghatározott helyzetekben. 1. 
módosítás (ISO 11203:1995/Amd 1:2020)   
2009 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60404-7:2020 Angol nyelvű! 
Mágneses anyagok. 7. rész: A mágneses anyagok koercivitásának (160 kA/m-ig) mérési módszere 
nyitott mágneses körben (IEC 60404-7:2019) 
2016 helyett 
 
MSZ EN IEC 61010-2-010:2020 Angol nyelvű! 
Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-010. rész: Anyagok 
melegítésére használt laboratóriumi készülékek kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-010:2019) 
 
2015 helyett, de ez még érvényes 2023. 05. 22-ig. 
 
MSZ EN IEC 61010-2-081:2020 Angol nyelvű! 
Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-081. rész: Elemzési 
és egyéb célú, automatikus és félautomatikus laboratóriumi készülékek kiegészítő követelményei 
(IEC 61010-2-081:2019) 
2015 helyett, de ez még érvényes 2023. 05. 22-ig. 
 
MSZ EN 13480-3:2017/A3:2020 Angol nyelvű! 
Fémből készült ipari csővezetékek. 3. rész: Tervezés és számítás 
2018 módosítása 

 
MSZ EN 62841-3-4:2016/A1:2020 Angol nyelvű! 
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek. 
Biztonság. 3-4. rész: Hordozható asztali köszörűgépek kiegészítő követelményei (IEC 62841-3-
4:2016/A1:2019) 

MSZ EN 62841-3-4:2016/A12:2020 Angol nyelvű! 
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő 
gépek. Biztonság. 3-4. rész: Hordozható asztali köszörűgépek kiegészítő követelményei 
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MSZ EN 62841-4-1:2020 Angol nyelvű! 
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek. 
Biztonság. 4-1. rész: Láncfűrészek kiegészítő követelményei (IEC 62841-4-1:2017, módosítva) 
2010 és 2011 helyett, de ez még érvényes 2024. 03. 22-ig. 
 
MSZ EN ISO 25239-2:2020 Angol nyelvű! 
Kavaró dörzshegesztés. Alumínium. 2. rész: A hegesztett kötések kialakítása (ISO 25239-2:2020) 
2012 helyett 
 
MSZ EN ISO 25239-3:2020 Angol nyelvű! 
Kavaró dörzshegesztés. Alumínium. 3. rész: A hegesztőgép-kezelők minősítése (ISO 25239-3:2020) 
2012 helyett 
 
MSZ EN ISO 25239-4:2020 Angol nyelvű! 
Kavaró dörzshegesztés. Alumínium. 4. rész: A hegesztési munkarendek előírása és minősítése (ISO 
25239-4:2020) 
2012 helyett 
 
MSZ EN ISO 25239-5:2020 Angol nyelvű! 
Kavaró dörzshegesztés. Alumínium. 5. rész: Minőségi és ellenőrzési követelmények (ISO 25239-
5:2020) 
2012 helyett 
 
MSZ EN IEC 60045-1:2020 Angol nyelvű! 
Gőzturbinák. 1. rész: Előírások (IEC 60045-1:2020) 
 
MSZ EN IEC 62282-8-101:2020 Angol nyelvű! 
Tüzelőanyagcella-technológia. 8-101. rész: Tüzelőanyagcella-modulokat alkalmazó energiatároló 
rendszerek reverzibilis üzemmódban. Szilárd (kerámia-) oxidos tüzelőanyag-cellák elemi cella és 
modulszintű működési jellemzőinek vizsgálati eljárásai, beleértve a reverzibilis üzemmódot is (IEC 
62282-8-101:2020) 
 
MSZ EN IEC 62645:2020 Angol nyelvű! 
Atomerőművek. Műszerezettségi, irányítástechnikai és villamos energiaellátó rendszerek. 
Kiberbiztonsági követelmények (IEC 62645:2019) 
 
MSZ EN IEC 62859:2020 Angol nyelvű! 
Atomerőművek. Műszerezettségi és irányítástechnikai rendszerek. A védelem és a kiberbiztonság 
koordinálására vonatkozó követelmények (IEC 62859:2016 + A1:2019) 
 
MSZ EN IEC 62941:2020 Angol nyelvű! 
Földi alkalmazású, fotovillamos (PV-) modulok. A PV-modul-gyártás minőségügyi rendszere (IEC 
62941:2019) 
 


