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Jogszabály- és szabványváltozások: 2020. szeptember 

 
 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások 
 
A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki: 
46/2020. (IX. 23.) AM rendelet az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek kormányhivatalok 
működésének egyszerűsítésével összefüggő módosításáról 

 
Megjelent: MK 211/2020. (09.23.) Hatályos: 2020. 09. 28. 
 
Többek között módosítja a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 
 
Megjelent: MK 211/2020. (09.23.) Módosítja: 46/2020. (IX. 23.) Korm. rend. Hatályos: 2020. 09. 28 
 
3. § (1) Magtermesztésre kijelölt pillangósokban az aranka fajok fertőzését azok virágzásáig fel kell 
számolni. A területet a szaporításból ki kell zárni, ha a védekezés nem eredményes vagy azt 
határidőre nem végezték el. 

(2) Arankamaggal szennyezett vetőmag kereskedelmi forgalomba nem hozható, saját vetési célra 
fel nem használható, azt csak a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a 
továbbiakban: megyei kormányhivatal) által meghatározott helyen lehet tisztítani. A vetőmag tisztítása 
során keletkező hulladékot, rostaaljat kizárólag a határozatban előírt módon szabad felhasználni vagy 
megsemmisíteni. 

(3) Arankamaggal szennyezett vetőmag kizárólag eredményes tisztítás után fémzárolható. A 
szennyezett, a szennyezésre gyanús, a fémzárolás nélkül forgalomba hozott vagy forgalomba 
hozatalra szánt magtételeket és a szennyezett maggal vetett területre a megyei kormányhivatalnak 
korlátozást kell elrendelni. 

 
7. § Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő lejárta előtti kényszerbetakarítást a termelő 

köteles a megyei kormányhivatalnak bejelenteni. A kényszerbetakarításból származó terményt 
más terménytől elkülönítetten kell tárolni, és a megyei kormányhivatal további intézkedéséig 
tilos felhasználni, illetve forgalomba hozni. 

 
(4) A növényvédő szerrel végzett növényvédelmi munka következményeként vélelmezett méhelhullást 
a méhész az észlelést követően haladéktalanul köteles bejelenteni az elhullás helye szerint illetékes 
megyei kormányhivatalhoz. 
21. § (1) Az engedély iránti kérelem tartalmazza a jogosult képzettségét, végzettségét, a folytatni 
kívánt tevékenységet, a tevékenységgel érintett növényvédő szerek kategóriáját. 

(2) Az engedélyt a megyei kormányhivatal adja ki. 
(6)61 

(7) A megyei kormányhivatal az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény (a továbbiakban: Éltv.) 57. § n) pontja alapján jár el, amennyiben az engedéllyel rendelkező 
személy: 

 
(7a) A növényvédő szer forgalmazására, vásárlására, felhasználására vagy a növényvédelmi 
szolgáltatásra vonatkozó valamely előírásnak a (7) bekezdésben fel nem sorolt módon, egy 
éven belül történő ismételt megsértése esetén a megyei kormányhivatal az engedéllyel 
rendelkezőt továbbképzésre kötelezi. Amennyiben az engedéllyel rendelkező egy éven belül 
nem tesz eleget a továbbképzési kötelezettségének, az engedély visszavonásra kerül.. 
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a) a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a NÉBIH, a növény- és talajvédelmi hatáskörben 
eljáró Pest Megyei Kormányhivatal vagy a megyei kormányhivatal állományában növényvédelmi 
feladatkörben teljesít szolgálatot, és a miniszter által előírt rendszeres továbbképzési 
kötelezettségeinek eleget tesz, 
(4a) A Növényorvosi Kamara által működtetett elektronikus vény kiállítására szolgáló informatikai 
rendszerhez a Növényorvosi Kamara közvetlen és folyamatos hozzáférést biztosít a NÉBIH, és a 
megyei kormányhivatalok számára. 
 
(5b)A szerződés megszűnését, valamint azon módosításait, amelyek az (5a) bekezdés szerinti 
adattartalmat érintik, 15 napon belül kell bejelenteni a megyei kormányhivatalnak. 
24. § A növényvédő szer kis- és nagykereskedelmi engedélyezési eljárás során, valamint a 
telepengedély kiadása iránti engedélyezési eljárás során a megyei kormányhivatal szakhatósági 
állásfoglalásának kialakításához a kérelem tartalmazza 

 
Jelentési, tájékoztatási kötelezettség 

31. § (1) Növényvédő szer elvesztésének, tévesen történő felhasználásának, eltulajdonításának, 
élelmiszerbe és takarmányba keveredésének, ivóvízbe (kútba, forrásba, víztározóba), állóvízbe vagy 
vízfolyásba, illetve kezelésre nem szánt területre jutásának észlelése esetén a megyei 
kormányhivatalt haladéktalanul értesíteni kell. 

(2) A megyei kormányhivatal köteles értesíteni 
 

(5) Az Intézet hivatalból, illetve a megyei kormányhivatal vagy a NÉBIH megkeresésére a 
növényvédelmi gép alkalmasságával kapcsolatban kiegészítő adatszolgáltatást kérhet, valamint a 
növényvédelmi gép vizsgálatát rendelheti el. 

 
(9) A gyártási számmal nem rendelkező növényvédelmi gépeket a felülvizsgálat során egyedi 
azonosítóval kell ellátni úgy, hogy az a növényvédelmi géptől elválaszthatatlan módon kerüljön 
rögzítésre. Az egyedi azonosító táblát a NÉBIH adja ki a felülvizsgálatára jogosultnak. Az 
egyedi azonosítókhoz a NÉBIH közvetlen és folyamatos hozzáférést biztosít a Pest Megyei 
Kormányhivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti 
járási hivatalok számára. 

(10) A NÉBIH a vizsgált növényvédelmi gépekről és a felülvizsgálati eredményekről szóló adatokhoz 
folyamatos hozzáférést biztosít a Pest Megyei Kormányhivatal, valamint a növény- és talajvédelmi 
hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalok részére. 
(2) Ha a permetezőgép a követelményeknek nem felel meg, a megyei kormányhivatal a 
munkavégzést a hiba kijavításáig leállítja. 

 
d) a megyei kormányhivatal által – szükség esetén a területi környezetvédelmi hatóság 
szakértői véleménye alapján – a szennyeződéstől nem mentesíthetőnek minősített védőeszköz, 
munkaeszköz, növényvédő szer raktár, tároló elbontása során szennyeződhetett bontásanyag, 
illetve föld, növény, növényi termék, fel nem használható csávázott vetőmag, 

 
47. § A toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, kereskedelemre és forgalmazásra 
vonatkozó átmeneti intézkedésekre, és az ilyen termékek hivatásszerű használatával, beleértve 
a közvetítők tevékenységeit is, kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó részletes 
rendelkezések megállapításáról szóló, 1974. június 4-i 74/556/EGK tanácsi irányelv 2. és 3. 
cikkében írt feltételek teljesüléséről az Európai Gazdasági Térség más tagállamában folytatni 
tervezett tevékenységhez szükséges igazolást az azt kérelmező lakóhelye szerint illetékes 
megyei kormányhivatal adja ki. 

Ez utóbbi az emlékeztetőből, mert érbevágó pénzbírság lehet az elfelejtése. 
2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, 
kijelöléséről és védelméről 
 
Módosítja: 2020. évi XXXI. tv. 
Hatályos: 2020. 09. 01 
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(8a) Az azonosítási jelentés benyújtásának elmulasztása esetén kormányrendeletben meghatározott 
mértékű bírság kiszabásának van helye. 

9. §(1) Ha az üzemeltető nem tesz eleget e törvényben, az e törvényben foglalt felhatalmazás 
alapján kiadott kormányrendeletben vagy az ágazati kijelölő hatóság határozatában foglalt 
előírásoknak, az ágazati kijelölő hatóság határozatban 

a) felszólítja az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelem 
üzemeltetőjét a kötelezettségei betartására, 

b) kötelezi azonosítási jelentés elkészítésére és az ágazati kijelölő hatóság részére történő 
benyújtására, 

c) kötelezi az üzemeltetői biztonsági terv módosítására vagy új üzemeltetői biztonsági terv 
készítésére, vagy 

d) kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot szabhat ki. 
(2) Ha az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelem 

üzemeltetője nem tesz eleget az e törvényben, e törvényben foglalt felhatalmazás alapján kiadott más 
jogszabályokban foglalt előírásoknak, az ellenőrzést koordináló szerv a koordinált ellenőrzés során 
tapasztalt hiányosságokra figyelemmel kormányrendeletben meghatározottak szerint helyszíni 
bírságot szabhat ki. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott helyszíni bírság különös méltánylást érdemlő esetben 
mellőzhető. A helyszíni bírság nem mellőzhető, amennyiben a tapasztalt hiányosság ismétlődő, 
kirívó súlyú, vagy a fentieken túl olyan jellegű, amely közvetlenül veszélyezteti a kijelölt 
létfontosságú rendszerelem üzem-folytonos működését. 
14. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben 
e) határozza meg a 2. § és a 9. § szerint kiszabható helyszíni és közigazgatási bírság mértékét, 
a helyszíni és közigazgatási bírság kiszabására vonatkozó eljárás rendjét, 

Új jogszabályok: 

Ebben a hónapban nem jelent meg a Zsebtörvénytár-ba besorolható új jogszabály 

 
Változások 
425/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 203/2020. (09.10.) Hatályos: 2020. 09. 15. 
 
Többek között módosítja a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igaz-
gatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
 
Megjelent: MK 203/2020. (09.10.) Módosítja: 425/2020. (IX. 10.) Korm. rend. Hatályos: 2020. 09. 28 

 
2020-09-13 
18. § (1) Az Éltv. 

 a) 4. §-ában, 16. § (2) bekezdésében, 28. § l) pontjában, 29. § c) pontjában, 30. § (2) 
bekezdésében, 33. § d) pontjában, 35. § (3) bekezdés a) és c)–f) pontjában, 35. § (7) 
bekezdésében az 1169/2011/EU rendeletben foglaltak ellenőrzése vonatkozásában, 38/A. § 
(2) bekezdés d) pontjában, 38/C. § (1) bekezdésében, 44. § (1), (2)–(6a), (8) és (9) 
bekezdésében, 53/B. §-ában, 56. §-ában, 57. § a)–u) és y) pontjában, 58. §-ában, 58/A. § 
(1)–(4), (6) és (7) bekezdésében, 59. § (6) bekezdésében, 59/A. § (1) bekezdésében, 63. § (1) 
bekezdés a)–d) pontjában, 64. § (7) bekezdésében, 72. §-ában foglaltak tekintetében a 
NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, 

 b) 34. § (2) bekezdés b)–l) pontjában, a közcélú igénybevétel kivételével a 34. § (3) 
bekezdés a) pontjában, 34. § (4) bekezdés k) pontjában, 53. § (3) és (4) bekezdésében, 61. §-
ában foglaltak tekintetében a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, 
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 c) 60. §-ában foglaltak tekintetében a NÉBIH, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben 
eljáró megyei kormányhivatal, 

 d) 23/A. §-ában, 27. § (5) bekezdésében az elismert tanúsító szervezet hiányában a 
tanúsítvány kiadása tekintetében, 38. § (3) bekezdésében, 57. § v) és w) pontjában foglaltak 
tekintetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, 

 (3) Az Éltv. 8. § (2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés g) pontjában, 19. § (4) bekezdésében, 
26. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 32. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. § c) pontjában, 34. 
§ (3) bekezdés b) és c) pontjában, 34. § (4) bekezdés b), f), g) pontjában, h) pontjában az 
ellenőrzés tekintetében és i) pontjában, 35. § (2) bekezdésében, (4) bekezdés a) pontjában a 
harmadik országba exportáló élelmiszer-előállító létesítmények 
tekintetében, b) és c) pontjában, 36. § (3) bekezdésében, 38. § (1) bekezdés 11., 24. és 28. 
pontjában, 51. § (3) bekezdés a)–d), h)–k) és m)–p) pontjában foglaltak tekintetében a NÉBIH 
és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal a kijelölt 
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv. 

 (3a)64 
 
(4a) A NÉBIH, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatal a MÁOK tv. 21. § (2a) bekezdésében és 22. § (3a) bekezdésében meghatározott 
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv. 
 
19. §Az Éltv. 

 a) 8/A. § (3) bekezdésében, 8/B. § (1) és (3) bekezdésében, 34. § (1) bekezdés f) pontjában, 
38. § (1) bekezdés 15. pontjában az engedélyezett mikrochipek tekintetében, valamint 38. § (1) 
bekezdés 19. pontjában az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró, 

 b) 33. § e) pontjában a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró 
 Pest Megyei Kormányhivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv. 

 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, 

a) ellátja 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 rendeletben meghatározott kötelezettségek – az 54. cikk kivételével – 
vonatkozásában a hatáskörrel rendelkező hatósági és a 75. cikk (2) bekezdése szerinti nemzeti 
koordináló hatósági 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 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvé-
delmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
 
Megjelent: MK 203/2020. (09.10.) Módosítja: 425/2020. (IX. 10.) Korm. rend. Hatályos: 2020. 09. 28 
 

4/C. Egyes felügyeleti, törvényességi és szakszerűségi hatáskörök gyakorlása 
8/C. § (1) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában 
meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket 

a) az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság környezetvédelmi és 
természetvédelmi, 
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b) a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi, 
valamint 

c) a járási környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi 
feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja. 
(2) A Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a 

szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket az országos környezetvédelmi hatóság, valamint a területi 
környezetvédelmi hatóság 

a) hulladékgazdálkodási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben szakmai irányító 
miniszterként a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter, 

b) klímaváltozással kapcsolatos feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben szakmai irányító 
miniszterként az energiapolitikáért felelős miniszter gyakorolja. 
(3) Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a területi 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági 
ügyek vonatkozásában a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint kizárólag ezekhez 
kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket a (4) bekezdés 
szerinti esetben a miniszter, a (6) bekezdés szerinti esetben a hulladékgazdálkodásért felelős 
minisztergyakorolja 

(5) Ha az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a területi 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság olyan döntésével szemben kerül sor a (4) bekezdés 
szerinti felügyeleti eljárás lefolytatására, amely 

a) hulladékgazdálkodással kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a miniszter beszerzi a 
hulladékgazdálkodásért felelős miniszter, 

b) klímavédelemmel kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a miniszter beszerzi az 
energiapolitikáért felelős miniszter, 

c) vízgazdálkodással kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a miniszter beszerzi a 
vízgazdálkodásért felelős miniszter, 

d) vízvédelemmel kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a miniszter beszerzi a vízvédelemért 
felelős miniszter 

véleményét. 
(6) Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben az 

országos környezetvédelmi hatóság és a területi környezetvédelmi hatóság felügyeleti szerve a 
hulladékgazdálkodásért felelős miniszter. 

(7) A miniszter az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat szakszerűségi ellenőrzéséhez az 
Országos Meteorológiai Szolgálatot (a továbbiakban: OMSZ) közreműködőként veheti igénybe. 

11. A környezetvédelmi hatóság eljárásaiban vizsgálandó szakkérdések 
28. § (1)Az országos környezetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi hatóság az 5. 

melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha az 5. melléklet I. táblázata 
szerinti előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásban, az összevont eljárásban, valamint az egységes környezethasználati engedélynek a 
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) és (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló 
eljárásban (a továbbiakban: felülvizsgálati eljárásban) az 5. melléklet I. táblázatában megjelölt 
feltételek fennállnak. 

29. § (1) A területi környezetvédelmi hatóság a 6. melléklet I. táblázatában meghatározott 
szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 6. melléklet I. táblázata szerinti környezetvédelemmel összefüggő 
eljárásokban a 6. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak. 

 
.………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
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. 09. 15. 

2020-09-13 
18. § (1) Az Éltv. 
a) 4. §-ában, 16. § (2) bekezdésében, 28. § l) pontjában, 29. § c) pontjában, 30. § (2) bekezdésében, 
33. § d) pontjában, 35. § (3) bekezdés a) és c)–f) pontjában, 35. § (7) bekezdésében az 1169/2011/EU 



6 
 
rendeletben foglaltak ellenőrzése vonatkozásában, 38/A. § (2) bekezdés d) pontjában, 38/C. § (1) 
bekezdésében, 44. § (1), (2)–(6a), (8) és (9) bekezdésében, 53/B. §-ában, 56. §-ában, 57. § a)–
u) és y) pontjában, 58. §-ában, 58/A. § (1)–(4), (6) és (7) bekezdésében, 59. § (6) bekezdésében, 
59/A. § (1) bekezdésében, 63. § (1) bekezdés a)–d) pontjában, 64. § (7) bekezdésében, 72. §-ában 
foglaltak tekintetében a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró 
megyei kormányhivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, 
b) 34. § (2) bekezdés b)–l) pontjában, a közcélú igénybevétel kivételével a 34. § (3) 
bekezdés a) pontjában, 34. § (4) bekezdés k) pontjában, 53. § (3) és (4) bekezdésében, 61. §-ában 
foglaltak tekintetében a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró 
megyei kormányhivatal, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben 
eljáró járási hivatal, 
c) 60. §-ában foglaltak tekintetében a NÉBIH, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró 
megyei kormányhivatal, 
d) 23/A. §-ában, 27. § (5) bekezdésében az elismert tanúsító szervezet hiányában a tanúsítvány 
kiadása tekintetében, 38. § (3) bekezdésében, 57. § v) és w) pontjában foglaltak tekintetében az 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, valamint a növény- 
és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, 
(3) Az Éltv. 8. § (2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés g) pontjában, 19. § (4) bekezdésében, 26. § (1) 
bekezdés c) és d) pontjában, 32. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. § c) pontjában, 34. § (3) 
bekezdés b) és c) pontjában, 34. § (4) bekezdés b), f), g) pontjában, h) pontjában az ellenőrzés 
tekintetében és i) pontjában, 35. § (2) bekezdésében, (4) bekezdés a) pontjában a harmadik országba 
exportáló élelmiszer-előállító létesítmények tekintetében, b) és c) pontjában, 36. § (3) bekezdésében, 
38. § (1) bekezdés 11., 24. és 28. pontjában, 51. § (3) bekezdés a)–d), h)–k) és m)–p) pontjában 
foglaltak tekintetében a NÉBIH és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben 
eljáró járási hivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv. 

(3a)64 
 
(4a) A NÉBIH, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatal a MÁOK tv. 21. § (2a) bekezdésében és 22. § (3a) bekezdésében meghatározott 
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv. 
19. § Az Éltv. 

 a) 8/A. § (3) bekezdésében, 8/B. § (1) és (3) bekezdésében, 34. § (1) bekezdés f) pontjában, 
38. § (1) bekezdés 15. pontjában az engedélyezett mikrochipek tekintetében, valamint 38. § (1) 
bekezdés 19. pontjában az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró, 

 b) 33. § e) pontjában a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró 
 Pest Megyei Kormányhivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv. 

 
2020-09-15 

 
(6) A kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott 
 a) minden naptári negyedévet követő hónap 15. munkanapjáig tájékoztatja a miniszter útján a 

Kormány tagjait a kiemelt jelentőségű ügy intézéséről, valamint intézkedéseiről; 
 b) szükség esetén kezdeményezi a miniszter intézkedését; 
 c) a Kormány döntését igénylő kérdésben előterjesztést készít a Kormány részére a miniszter 

útján; továbbá 
 d) minden hónap 5. munkanapjáig tájékoztatja a minisztert a kiemelt jelentőségű ügy állásáról, 

valamint intézkedéseiről. 
(7) A (2) bekezdésben meghatározott hatásköröket a kiemelt jelentőségű ügyet megállapító 
kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott nem gyakorolhatja az önálló szabályozó szervek, a 
Magyar Nemzeti Bank, az autonóm államigazgatási szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint 
a rendvédelmi szervek tekintetében. 
(8) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított beruházás státuszáról, 
tényleges megvalósulásáról, az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánítással kapcsolatos kormányrendeletekben megjelölt beruházó az üzleti titok sérelme nélkül a 
kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízottat kérésre tájékoztatja. A beruházó kijelölt 
kapcsolattartó útján biztosítja a megfelelő tájékoztatást. 
(9) A kapcsolattartót a beruházó a beruházásra vonatkozó nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánítással kapcsolatos kormányrendelet hatálybalépésétől számított 15 napon 
belül jelöli ki, és a személyéről tájékoztatja a kormánymegbízottat. 
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34. § (1) A kormánymegbízott minden év február 28. napjáig a fővárosi és megyei kormányhivatal 
előző évi tevékenységéről, valamint a (2) bekezdésben meghatározott kérdésekről szóló összegző 
beszámolót készít, amelyet megküld a miniszter részére. 
 
65. § A 33. § (8)–(9) bekezdése szerinti kapcsolattartó kijelöléséről és a személyéről történő 
tájékoztatásról a beruházó a már folyamatban lévő beruházások esetében 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 szóló 428/2020. (IX. 10.) Korm. 
rendelet hatálybalépésétől20 számított 30 napon belül köteles gondoskodni. 
 
 2020-10-02 
3. § (1) A járási hivatal által működtetett kormányablak és okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem 
tesz – az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt 
feladatokat. 
(2) Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak vagy okmányiroda illetékes, amely a járási hivatal 
illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) 
van. Amennyiben a járási hivatal illetékességi területén több kormányablak vagy okmányiroda is 
működik, az eljárásra a kormánymegbízott által a kormányhivatal ügyrendjében meghatározott 
kormányablak vagy okmányiroda az illetékes. 
(3) A Budapest Főváros Kormányhivatala által működtetett okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem 
tesz – az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt 
feladatokat. 

 
………………………………………………………………………………………………… 
33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az 
Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg- szakellátási tevékenységek 
meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és 
szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 
módosításáról  
 
Megjelent: MK 206/2020. (09.16.) Hatályos: 2020. 09. 17. 
 
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimumfeltételekről 

2020-09-01 
 

 Pszichoterápia (szakorvosi képesítéssel) Szakmakód: 1805 
Pszichoterápiának nevezzük a pszichés zavarok speciális lélektani kezelési módokkal 

történő gyógyítását, képzett szakemberek által. A speciális kezelés alatt meghatározott céllal, 
módszerrel, indikációval, előre rögzített keretek között végzett – az interperszonális 
kapcsolaton alapuló – gyógyítást értjük. 

Olyan egészségügyi ellátási forma, amely pszichés zavarok gyógyítására alkalmazható, 
elméletileg és módszertanilag megalapozott, általában verbális, ritkábban nonverbális 
módszerrel, szabályozott keretek között végzett, interperszonális kapcsolaton alapuló speciális 
terápia, amely lehet egyéni terápia, csoportterápia, pár és család terápia. 

Pszichoterápiás járóbeteg-szakrendelés minimumfeltételei 
Személyi feltételek:  
Pszichoterápia végzésére jogosult szakorvos 1 
Asszisztens/szakasszisztens/ápoló/pszichiátriai/szakápoló/mentálhigiénikus/mentálhi

giénikus asszisztens EK 

Szupervízió elérhetősége, ami lehet egyéni és csoportos szupervízió EK 
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei azzal a kitétellel, hogy a rendelőnek  
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igazodni kell a terápiás tevékenységhez, a helyiség és a berendezés feleljen meg a 
lélektani munka követelményeinek: kényelem, zavartalanság, biztonság. 

Egyéni és csoport pszichoterápiára, szocioterápiára alkalmas helyiség(ek) X 
Pszichodiagnosztikai tesztek, család és csoportterápiák esetén betegre szóló és 

csoport decursus szükséges. X 

 

2020-09-17 
3. § (1) Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell 

f) a rendelkezése alatt álló helyiségei – ideértve a folyamatos képi ellenőrzésre alkalmas biztonsági 
berendezéssel el nem látott és a betegforgalom előtt nyitva álló valamennyi helyiséget is – személyi 
biztonsági szempontból történő, napi rendszerességű, legalább a napi működés befejezése, illetve az 
egészségügyi szolgáltató zárása előtti átvizsgálását; 

g) telemedicina útján nyújtott egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltatás nyújtásához a 
szolgáltató részéről szükséges infokommunikációs eszközt, illetve az adott ellátáshoz szükséges 
orvostechnikai eszközöket, telemedicina ellátásra vonatkozó eljárásrendet és betegtájékoztatót. 
 
(2b) Ha az (1) bekezdés g) pontja szerinti szolgáltatás internetkapcsolat keretében valósul meg, 
biztosítani kell a szélessávú internetkapcsolatot, a megfelelő, stabil adatátvitelt és adatbiztonságot, 
vírusvédelmet. Ha jogszabály az adott egészségügyi eljáráshoz videokapcsolat alkalmazását írja elő, 
akkor az infokommunikációs eszköz alatt ezen eszközöket is érteni kell. A beteg egyértelmű 
azonosításáról a szolgáltató gondoskodik. 

(7) A hagyományos személyes találkozáson alapuló tevékenységek – így az orvos vagy 
egészségügyi szakdolgozó és a beteg közötti konzultáció, illetve az orvos és orvos közötti konzílium – 
mellett az adott szakterület szakorvosa, egészségügyi szakdolgozója kompetenciájában egészségügyi 
adatok infokommunikációs eszköz útján történő továbbítása révén, az egészségügyi és a hozzájuk 
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően, 
személyes jelenlét nélkül is, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése lehetővé teszik 

a) diagnózist, terápiás javaslatot állíthat fel, 
b) tanácsadást, konzultációt végezhet, 
c) betegirányítást láthat el, 
d) beutalót adhat, 
e) gondozást láthat el, 
f) terápiát, rehabilitációs tevékenységet végezhet, 
g) gyógyszert írhat fel, 
h) elektronikus vényen rendelhető gyógyászati segédeszközt írhat fel, az adott tevékenység 

végzéséhez e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén. 
 

2. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelethez 
A TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMUMFELTÉTELEK 

 
……………………………………………………………………………………………….. 
46/2020. (IX. 23.) AM rendelet az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek kormányhivatalok 
működésének egyszerűsítésével összefüggő módosításáról 

 
Megjelent: MK 211/2020. (09.23.) Hatályos: 2020. 09. 28. 

 
Többek között módosítja a 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba 
hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek 
csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról 

 
Megjelent: MK 211/2020. (09.23.) Módosítja: 46/2020. (IX. 23.) Korm. rend. Hatályos: 2020. 09. 28 
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(2) Az eseti engedély az engedélyben meghatározott területen és legfeljebb egy vegetációs időszakra 
korlátozott időtartamra érvényes. A kérelmet a felhasználás helye szerint illetékes növény- és 
talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalon (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) 
keresztül kell az engedélyező hatósághoz beterjeszteni. 
(3) A 4. § (5) bekezdése szerinti növényvédő szereket e rendeletben, illetve a külön jogszabályokban 
foglaltak szerint a megyei kormányhivatal ellenőrzi. 
 
 
Többek között módosítja a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 
 
Megjelent: MK 211/2020. (09.23.) Módosítja: 46/2020. (IX. 23.) Korm. rend. Hatályos: 2020. 09. 28 
 
3. § (1) Magtermesztésre kijelölt pillangósokban az aranka fajok fertőzését azok virágzásáig fel kell 
számolni. A területet a szaporításból ki kell zárni, ha a védekezés nem eredményes vagy azt 
határidőre nem végezték el. 

(2) Arankamaggal szennyezett vetőmag kereskedelmi forgalomba nem hozható, saját vetési célra 
fel nem használható, azt csak a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a 
továbbiakban: megyei kormányhivatal) által meghatározott helyen lehet tisztítani. A vetőmag tisztítása 
során keletkező hulladékot, rostaaljat kizárólag a határozatban előírt módon szabad felhasználni vagy 
megsemmisíteni. 

(3) Arankamaggal szennyezett vetőmag kizárólag eredményes tisztítás után fémzárolható. A 
szennyezett, a szennyezésre gyanús, a fémzárolás nélkül forgalomba hozott vagy forgalomba 
hozatalra szánt magtételeket és a szennyezett maggal vetett területre a megyei kormányhivatalnak 
korlátozást kell elrendelni. 

 
7. § Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő lejárta előtti kényszerbetakarítást a termelő 

köteles a megyei kormányhivatalnak bejelenteni. A kényszerbetakarításból származó terményt 
más terménytől elkülönítetten kell tárolni, és a megyei kormányhivatal további intézkedéséig 
tilos felhasználni, illetve forgalomba hozni. 

 
(4) A növényvédő szerrel végzett növényvédelmi munka következményeként vélelmezett méhelhullást 
a méhész az észlelést követően haladéktalanul köteles bejelenteni az elhullás helye szerint illetékes 
megyei kormányhivatalhoz. 
21. § (1) Az engedély iránti kérelem tartalmazza a jogosult képzettségét, végzettségét, a folytatni 
kívánt tevékenységet, a tevékenységgel érintett növényvédő szerek kategóriáját. 

(2) Az engedélyt a megyei kormányhivatal adja ki. 
(6)61 

(7) A megyei kormányhivatal az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény (a továbbiakban: Éltv.) 57. § n) pontja alapján jár el, amennyiben az engedéllyel rendelkező 
személy: 

 
(7a) A növényvédő szer forgalmazására, vásárlására, felhasználására vagy a növényvédelmi 
szolgáltatásra vonatkozó valamely előírásnak a (7) bekezdésben fel nem sorolt módon, egy 
éven belül történő ismételt megsértése esetén a megyei kormányhivatal az engedéllyel 
rendelkezőt továbbképzésre kötelezi. Amennyiben az engedéllyel rendelkező egy éven belül 
nem tesz eleget a továbbképzési kötelezettségének, az engedély visszavonásra kerül.. 

 
a) a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a NÉBIH, a növény- és talajvédelmi hatáskörben 
eljáró Pest Megyei Kormányhivatal vagy a megyei kormányhivatal állományában növényvédelmi 
feladatkörben teljesít szolgálatot, és a miniszter által előírt rendszeres továbbképzési 
kötelezettségeinek eleget tesz, 
(4a) A Növényorvosi Kamara által működtetett elektronikus vény kiállítására szolgáló informatikai 
rendszerhez a Növényorvosi Kamara közvetlen és folyamatos hozzáférést biztosít a NÉBIH, és a 
megyei kormányhivatalok számára. 
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(5b)A szerződés megszűnését, valamint azon módosításait, amelyek az (5a) bekezdés szerinti 
adattartalmat érintik, 15 napon belül kell bejelenteni a megyei kormányhivatalnak. 
24. § A növényvédő szer kis- és nagykereskedelmi engedélyezési eljárás során, valamint a 
telepengedély kiadása iránti engedélyezési eljárás során a megyei kormányhivatal szakhatósági 
állásfoglalásának kialakításához a kérelem tartalmazza 

 
Jelentési, tájékoztatási kötelezettség 

31. § (1) Növényvédő szer elvesztésének, tévesen történő felhasználásának, eltulajdonításának, 
élelmiszerbe és takarmányba keveredésének, ivóvízbe (kútba, forrásba, víztározóba), állóvízbe vagy 
vízfolyásba, illetve kezelésre nem szánt területre jutásának észlelése esetén a megyei 
kormányhivatalt haladéktalanul értesíteni kell. 

(2) A megyei kormányhivatal köteles értesíteni 
 

(5) Az Intézet hivatalból, illetve a megyei kormányhivatal vagy a NÉBIH megkeresésére a 
növényvédelmi gép alkalmasságával kapcsolatban kiegészítő adatszolgáltatást kérhet, valamint a 
növényvédelmi gép vizsgálatát rendelheti el. 

 
(9) A gyártási számmal nem rendelkező növényvédelmi gépeket a felülvizsgálat során egyedi 
azonosítóval kell ellátni úgy, hogy az a növényvédelmi géptől elválaszthatatlan módon kerüljön 
rögzítésre. Az egyedi azonosító táblát a NÉBIH adja ki a felülvizsgálatára jogosultnak. Az 
egyedi azonosítókhoz a NÉBIH közvetlen és folyamatos hozzáférést biztosít a Pest Megyei 
Kormányhivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti 
járási hivatalok számára. 

(10) A NÉBIH a vizsgált növényvédelmi gépekről és a felülvizsgálati eredményekről szóló adatokhoz 
folyamatos hozzáférést biztosít a Pest Megyei Kormányhivatal, valamint a növény- és talajvédelmi 
hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalok részére. 
(2) Ha a permetezőgép a követelményeknek nem felel meg, a megyei kormányhivatal a 
munkavégzést a hiba kijavításáig leállítja. 

 
d) a megyei kormányhivatal által – szükség esetén a területi környezetvédelmi hatóság 
szakértői véleménye alapján – a szennyeződéstől nem mentesíthetőnek minősített védőeszköz, 
munkaeszköz, növényvédő szer raktár, tároló elbontása során szennyeződhetett bontásanyag, 
illetve föld, növény, növényi termék, fel nem használható csávázott vetőmag, 

 
47. § A toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, kereskedelemre és forgalmazásra 
vonatkozó átmeneti intézkedésekre, és az ilyen termékek hivatásszerű használatával, beleértve a 
közvetítők tevékenységeit is, kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó részletes rendelkezések 
megállapításáról szóló, 1974. június 4-i 74/556/EGK tanácsi irányelv 2. és 3. cikkében írt feltételek 
teljesüléséről az Európai Gazdasági Térség más tagállamában folytatni tervezett tevékenységhez 
szükséges igazolást az azt kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal adja ki. 

………………………………………………………………………………………………... 
444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet a családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és 
hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek 
módosításáról 
 
Megjelent: MK 215/2020. (09.30.) Hatályos: 2020. 10. 10. 
 
Többek között módosítja az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet az egyes közérdeken alapuló 
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 
 
Megjelent: MK 215/2020. (09.30.) Módosítja: 444/2020. (IX. 30.) Korm. rend. Hatályos: 2020. 10. 01 

9. 
Bejegyzés a szolgáltatói nyilvántartásba. 
A szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figye-

lembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás. 
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A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés során, ha a fenntartó az engedélyest költségvetési 
támogatással kívánja működtetni, és ehhez az Szt., illetve a Gyvt. a szociális szolgáltatások és a 
gyermekjóléti szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rend-
szerbe történő befogadást előírja, kivéve, ha a kérelmező nem állami fenntartó a szervezeti formája 
alapján a tárgyévi költségvetésről szóló törvény szerint nem jogosult költségvetési támogatásra. 

A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 
- 
50 nap 
  
10. 
Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartásban. 
A szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figye-

lembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás. 
Adatmódosítási eljárásban, ha az adatmódosítás célja befogadás, kivéve, ha a kérelmező nem ál-

lami fenntartó a szervezeti formája alapján a tárgyévi költségvetésről szóló törvény szerint nem jogo-
sult költségvetési támogatásra. 

A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 
- 
50 nap 

 

2021-05-26 

 
 

17. 
Vizsgálati 

készítmények 
klinikai vizsgá-
latának engedé-
lyezése, ha a 
vizsgálat ioni-
záló sugárzás 
alkalmazásával 
jár. 

A következők sugár-egészségügyi szempontú vizsgálata: 
a) a kutatás indokoltsága, tudományos megalapozottsága, 
b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelősége,  
a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányossága, 
c) az írásos tájékoztató megfelelősége, teljes körűsége, 
d) ha a kutatást állapotos, szabadságában korlátozott (Eütv. 161. §-a),  
korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással  
összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú vagy cselekvőképtelen  
személyen is végzik, a bevonásuk indokoltsága és érdekeik védelmének megfelelősége, 
e) a várható kockázatot a várható terápiás előny meghaladja-e, 
f) a résztvevők, illetve a gondozók és segítők sugárterhelésének indokoltsága, 
g) az optimálás érdekében tett intézkedések megfelelősége, 
h) az egyénre szabott dózisszint, valamint a gondozók és segítők dózismegszorításának megfelelősége. 

9. Létfontossá-
gú rendszer és 
létesítmény – 
kivéve honvé-
delmi létfon-
tosságú rend-
szerek és léte-
sítmények – 
kijelölése és a 
kijelölés visz-
szavonása 

A nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő 
kijelölésre, valamint a kijelölés visszavonására vo-
natkozó eljárás során a létfontosságú rendszerek és 
létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és vé-
delméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehaj-
tásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 1. 
mellékletében meghatározott horizontális kritériu-
mok fennállása, illetve teljesülése. 

Minden esetben,  
kivéve ha kijelölő hatóságként a  
hivatásos katasztrófavédelmi szerv jár el. 

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

Ebben a hónapban (szeptember) az alábbi Zsebtörvénytár-hoz tartozó jogszabályok visszavonásra 
kerültek: 
 

Egészségügy 
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11.040.20 

MSZ EN ISO 6710:2018 Angol nyelvű!  
Egyszer használatos tartályok emberi vénásvér-minták gyűjtésére (ISO 6710:2017) 

      Az MSZ EN 14820:2005 helyett, amely azonban még 2020.09.06.-ig érvényes 

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

Emlékeztető 
 
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 
Módosítja: 29/2020. (VII. 17.) ITM r. 
Hatályos: 2020. 09. 01. 

 
52. a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és 
önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK 
rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. 
május 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet 

. 
………………………………………………………………………………………………... 
 
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 
tartásának műszaki feltételeiről 
Módosítja: 29/2020. (VII. 17.) ITM r. 
Hatályos: 2020. 09. 01. 

 
121. § Ez a rendelet 
 
59. a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és 

önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK 
rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. 
május 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg. 

 
10. Az A. Függelék mellékletei a 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban 

az 1/A. táblázat szerint értelmezendőek. A 2020. szeptember 1-jét megelőzően típusjóváhagyott 
járművek esetében a 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásait nem kell alkalmazni. 

1. számú táblázat 
Jóváhagyási kötelezettségek 

1/A. táblázat 
Gépkocsikra és pótkocsikra vonatkozó jóváhagyási kötelezettségek 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
245/2020. (V. 28.) Korm. rendelet közlekedési tárgyú egyes kormányrendeletek 
jogharmonizációs célú módosításáról 
Hatályos: 2020. 09. 01 
Többek között módosítja a 218/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet az engedélyezett járműtípusokkal, 
a jóváhagyásra kötelezett alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki egységekkel 
kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól 
Módosítja: 245/2020. (V. 28.) Korm. r. 
Hatályos: 2020. 09. 01. 

1. § E rendelet hatálya kiterjed a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) 
bekezdésében, a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) 
bekezdésében, az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) 
bekezdésében, valamint az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) 
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bekezdésében meghatározott járművekkel kapcsolatban a piacfelügyeleti ellenőrzés 
végzésére, az ellenőrzésben közreműködő műszaki szolgálatokra. 

3. § (1)A közlekedési hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzési tevékenységébe a termék 
megfelelőségvizsgálata során bevonhatja az általa kijelölt, a 167/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet, a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, az (EU) 2018/858 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet vagy az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerinti műszaki szolgálatot. 
(3a) A közlekedési hatóság a műszaki szolgálat kijelölését azonnali hatállyal visszavonja, ha 

megállapítja, hogy az nem teljesíti az (5) bekezdés szerinti pályázatban előírt követelményeket, 
feltéve, hogy az e követelmények teljesítésére vonatkozó felhívásnak az abban meghatározott 
határidőben nem tesz eleget. 

 
(4) A (3) bekezdésben foglaltak alapján – előzetes értékelést követően – kijelölt műszaki szolgálati 

tevékenység végzésére feljogosított személyekről a közlekedési hatóság tájékoztatást küld az Európai 
Bizottságnak. 

 
(5)A pályázatot a közlekedési hatóság a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a 

168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az (EU) 2018/858 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben, vagy az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározottak szerint írja ki, határozza meg a szükséges feltételeket, és bírálja el az 
alkalmasságot. 

 
(2)Ha a piacfelügyeleti ellenőrzés során bírság kiszabására okot adó körülmény megállapítására kerül 
sor, az ellenőrzött vállalkozás köteles megfizetni a közreműködő műszaki szolgálatnak az 
ellenőrzésével összefüggő költségeit. 

k) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti 
járművek jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében 
történő végrehajtásáról szóló, 2015. március 11-i 2015/504 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet, 

 
l) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és 

önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK 
rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. 
május 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet; 

 
m) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú 

szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról 
és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 
 
2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, 
kijelöléséről és védelméről 
 
Módosítja: 2020. évi XXXI. tv. 
Hatályos: 2020. 09. 01 
Lásd a kiemeltekben 

 
229/2019. (IX. 30.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési 
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról  

Hatályos: 2020. 09. 01. 
2. § (1) Az Sztv. 29. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti, meglévő szakképesítéssel betölthető 

munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető – a szakmai és 

vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó, kapcsolódó – szakképesítéseknek az 1. melléklet 

1. pontjában foglalt 1. táblázat szerinti iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető 
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szakképesítések esetén az azonos ágazatba sorolt további szakképesítések minősülnek. 
(3) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerinti felnőttképzést 

folytató intézmény a 2020. augusztus 31-én hatályos OKJ szerint iskolarendszeren kívül oktatható 

szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés megszerzésére irányuló, Fktv. szerinti 

képzést 2020. december 31-ig indíthat, amelynek szakmai vizsgáját – a javító- és a pótlóvizsgák 

kivételével – legkésőbb 2022. december 31-ig be kell fejezni. 

 1. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez 
  Az Országos Képzési Jegyzék 
1. táblázat: szakképesítések és szakképesítés-ráépülések 

2. táblázat: részszakképesítések 
4. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez 
Mestervizsgával és 5 év szakmai gyakorlattal közvetlen bekapcsolódás lehetősége 
az érettségire épülő szakképzésbe 

 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet  

2012-09-01 - 
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

1. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez 

 2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról 
Módosítja: 2020. évi LVIII. tv. 
Hatályos: veszélyhelyzet megszűnésének napjától. 
 2020-09-01 

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

 

 
 
25/2016. (VII. 22.) NFM rendelet az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekkel, 
alkatrészekkel, tartozékokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról 
Módosítja: 29/2020. (VII. 17.) ITM r. 
Hatályos: 2020. 09. 01. 
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1. § A rendelet hatálya 

b) a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. 
február 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 167/2013/EU 
rendelet) 2. cikk (1) bekezdésében; 

c) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és 
önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK 
rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. 
május 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2018/858 rendelet) 
2. cikk (1) bekezdésében 

foglaltakra terjed ki. 
5. § (1)A gyártónak, a gyártó képviselőjének, az importőrnek és a forgalmazónak a tevékenységét és 
a közlekedési hatósággal történő kapcsolattartást a rá vonatkozó 167/2013/EU rendeletben, a 
168/2013/EU rendeletben vagy a 2018/858 rendeletben meghatározott követelményeknek 
megfelelően kell végeznie. 

 
k) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti 

járművek jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében 
történő végrehajtásáról szóló, 2015. március 11-i 2015/504 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet; 

l) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és 
önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK 
rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. 
május 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
………………………………………………………………………………………………… 
 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 
 
Megjelent: MK 157/2020. (07.01.) Módosítja: 317/2020. (VII. 1.) Korm. r Hatályos:  2020-09-01 
 

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

………………………………………………………………………………………………….. 
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19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek 
végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 191/2020. (08.17.) Módosítja: 401/2020. (VIII. 17.) Korm. r.  Hatályos: 2020. 09. 01 
 
Vhr. 1. § (1) E rendelet alkalmazásában: 

1. Adatcsere Bizottság: az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ) szerinti 
adatcserét érintő kérdések operatív koordinálását és kidolgozását végző testület, 
1a. Adatcsere-ellenőrzési Testület: az Adatcsere Bizottság feladatainak és irányelveinek 
meghatározását végző döntéshozó testület, 

11. Magyar gázkiegyenlítési pont: az együttműködő földgázrendszer azon virtuális kereskedési pontja, 
amely vonatkozásában az ÜKSZ-nek megfelelően végrehajtott jogcím átvezetési ügylet történik. Ez a 
virtuális pont az együttműködő gázrendszer valamennyi tényleges betáplálási pontja mögött és 
tényleges kiadási pontja előtt, költség- és ráfordítás-semleges módon helyezkedik el, 

 
Vhr. 5/B. § A szállítási rendszerüzemeltető a GET 9. § (4) bekezdésének megfelelően olyan 
elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja a rendszeregyensúlyozási 
tevékenységének végzéséhez kapcsolódó összes adat, különösen az e tevékenységéhez kapcsoló 
földgáz vásárlási és eladási mennyiségek és árak rögzítését. A szállítási rendszerüzemeltető a 
gáznapra vonatkozó kiegyensúlyozó földgáz elszámolásához szükséges adatokat a gáznapi allokációt 
követően az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint megküldi az elszámolóház részére. 
 
Vhr. 7. § (1) A kérelmezőnek rendelkeznie kell: 

 
k) a 312/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez szükséges és 
az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai rendszerrel, mérő és 
adatátviteli eszközökkel, 

 
e) lehetővé kell tennie a 312/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikkének megfelelően a szállítási 
rendszerüzemeltető rendszeregyensúlyozási tevékenységéhez és az elszámoláshoz szükséges 
adatszolgáltatások biztosítását. 

 
Adatcsere Bizottság és Adatcsere-ellenőrzési Testület működése 
 

6.7. A gázfogyasztó készüléknek a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a 
telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti 
egyszerűsített cseréjét a földgázelosztó jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés időpontjáról a 
földgázelosztó az ellenőrzés napját megelőzően legalább 15 nappal köteles értesíteni a felhasználót 
és a kivitelezőt. Az ellenőrzésen a kivitelező köteles megjelenni. 

 
10.1. A földgázelosztó a fogyasztásmérő berendezés hitelességi idejének lejárta miatti csere esetén 
szükséges munkavégzésről, a fogyasztásmérő-berendezés ellenőrző leolvasása vagy a felhasználási 
helyhez tartozó mérőhelyen történő munkavégzésnek legfeljebb 4 órás időtartamban megjelölt, 
tervezett kezdő időpontjáról tértivevényes ajánlott levélben vagy egyéb igazolható módon értesíti a 
felhasználót. Az értesítésben megjelölt, az időpont-egyeztetési lehetőség során választható 
munkavégzési időpontnak legalább két napon 7 órától 20 óráig tartó időtartamot is kell tartalmaznia. 
Az értesítésnek tartalmaznia kell a földgázelosztó időpont egyeztetésre alkalmas elérhetőségét is. Az 
értesítésnek legalább 8 nappal a megjelölt legkorábbi munkavégzési időpont előtt a felhasználó 
rendelkezésére kell állnia. 

 
5. Az eljárás során véglegezett, jóváhagyásra kerülő üzletszabályzatot az elektronikus ügyintézés 
szabályai szerint kell benyújtani a Hivatal számára. 

 
II. Fejezet 
Szállítási rendszerüzemeltetésre vonatkozó működési engedély 
A) A szállítási rendszerüzemeltetésre vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtásával együtt a 
kérelmező 

11. ismerteti a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 24. § (3) bekezdése 
szerinti a bányafelügyelet által jóváhagyott műszaki-biztonsági irányítási rendszer leírását vagy 
kidolgozásának tervét; 
13. megadja a bányafelügyelet által kiadott – az engedélyes műszaki-biztonsági és műszaki-
biztonsági irányítási szempontú előzetes minősítését tartalmazó – határozat azonosítására vonatkozó 
adatokat; 
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Szervezett földgázpiac működtetésére vonatkozó működési engedély 

 
9. bemutatja az ellenőrzött műszaki-biztonsági irányítási rendszer bevezetésének ütemtervét a 
bevezetés határidejét. 

 
A fogyasztó / a vele közös háztartásban élő személy 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül, 
b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult, 
c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül, 
d) a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül, 
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás 
megállapításától számított 3 éven keresztül, 
g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a 
gondozásába helyezett gyermeket, 
h) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek 
lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti 
jogviszonyban áll, vagy 
i) a Szoctv. 38–39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül. 

 
 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. 
(I. 30.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a 
természetes személyt kell tekinteni, aki vagy akinek háztartásában élő személy: 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül, 
b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult, 
c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül, 
d) a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül, 
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás 
megállapításától számított 3 éven keresztül, 
g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a 
gondozásába helyezett gyermeket, 
h) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek 
lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti 
jogviszonyban áll, vagy 
i) a Szoctv. 38–39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül. 

 

15. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez 
Átadás-átvételi pontok kapacitáslekötési időszakai és a kapacitáslekötési időpontok 
Adott gázévre és a gázéven belüli időszakokra vonatkozó rendszerüzemeltetői kapacitáslekötések 
időrendi táblázata, melyben minden egyes napot gáznapként kell figyelembe venni: 
 
Átadás-átvételi pontok kapacitáslekötési időszakai és a kapacitáslekötési időpontok 
Adott gázévre és a gázéven belüli időszakokra vonatkozó rendszerüzemeltetői kapacitáslekötések 
időrendi táblázata, melyben minden egyes napot gáznapként kell figyelembe venni: 

  A B C D E 
1     Átadás-átvételi pontok (kiadási/betáplálási, valamint be- és kitárolási)* 

2     
a) felhasználási hely (POD) 

mint elosztói kiadási ponti 
kapacitásra vonatkozó lekötések 
időpontja (elosztói informatikai 

b) gázátadó állomás kiadási, 
termelői betáplálási ponti 
kapacitásra vonatkozó lekötések 
időpontja (szállítói kapacitáslekötési 

c) tárolói 
kapacitásokra 
vonatkozó lekötések 
időpontja (tárolói 
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rendszer) platformon) informatikai 
platformon)** 

3 

Gázévre 
(tárolói évre) 
vonatkozó 
kapacitáslekötési 
időszakok 

éves október első napját megelőző 
21. nap szeptember első hétfője március első 

hétfője 

4 negyedé
ves 

október első napját megelőző 
21. nap 
december első hétfője 
március első hétfője 
június első hétfője 

szeptember második hétfője 
december első hétfője 
március első hétfője 
június első hétfője 

– 

5 havi tárgyhónap első napját 
megelőző ötödik munkanap 

minden naptári hónap harmadik 
hétfője – 

6 gáznapi előző gáznap előző gáznap – 

7 gáznapo
n belüli 

a gázórát megelőző második óra 
első fél órájában 

a gázórát megelőző negyedik óra 
első fél órájában – 

 
Megjegyzés: Amennyiben a táblázat szerinti időpontok ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esnek, 
akkor a kapacitáslekötési igény leadásának legkésőbbi időpontja az azt követő munkanap. 
**     A földgáztárolók évesnél rövidebb időtartamú termékeinek lekötési időpontjait a földgáztárolói 
engedélyes üzletszabályzata tartalmazza. 

16. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez 
Az Adatcsere-ellenőrzési Testület összetétele 

  A B 
1. Adatcsere-ellenőrzési Testület tagjai Delegált képviselők száma (fő) 
2. Földgázelosztó 3 

3. Földgázkereskedő 2 

4. Egyetemes szolgáltató 1 

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

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

Magyar visszavont 
 
Szolgáltatás 
 
MSZ EN ISO 10564:1999 Visszavont! 
Kemény- és lágyforraszok. A mintavétel módja a lágyforraszok vegyelemzéséhez (ISO 
10564:1993)  
 
Magyar nyelvre lefordított szabványok 
 
Védőeszköz 
 
MSZ EN 14683:2019+AC:2019 
Sebészeti maszkok. Követelmények és vizsgálati módszerek  
 
MSZ IEC/TR 62366-2:2020 
Orvostechnikai eszközök. 2. rész: Útmutató a jó használhatóságra irányuló tervezés 
alkalmazásához az orvostechnikai eszközökre  
Környezet és biztonságtechnika 
 
 
 



19 
 

Környezet és biztonságtechnika 
 
MSZ EN 13501-1:2019 
Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás 
a tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatok során kapott eredmények felhasználásával  
 
MSZ EN 13501-5:2016 
Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 5. rész: Osztályba sorolás 
a külső tűzhatásnak kitett tetők vizsgálati eredményeinek felhasználásával  
 
MSZ EN 13501-6:2019 
Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 6. rész: Osztályba sorolás 
az erősáramú, jelző- és távközlőkábelek tűzzel szembeni viselkedésének vizsgálata során 
kapott eredmények felhasználásával  
 
Elektronika 
 
MSZ HD 60364-4-444:2011 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-444. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses 
zavarok elleni védelem [IEC 60364-4-44:2007 (444. fejezet), módosítva]  
 
MSZ EN IEC 60079-0:2018 
Robbanóképes közegek. 0. rész: Gyártmányok. Általános követelmények (IEC 60079-0:2017)  
 
MSZ EN 50565-2:2014 
Villamos kábelek. Útmutató a legfeljebb 450/750 V (Uˇ0^/U) névleges feszültségű kábelek használatára. 2. 
rész: Az EN 50525 szerinti kábeltípusokra vonatkozó egyedi útmutatás  
 
MSZ EN 50565-1:2014 
Villamos kábelek. Útmutató a legfeljebb 450/750 V (Uˇ0^/U) névleges feszültségű kábelek 
használatára. 1. rész: Általános útmutatás  
 
 Mezőgazdaság 
MSZ EN ISO 13904:2016 
Takarmány. A triptofántartalom meghatározása (ISO 13904:2016)  

 
Építőanyag ipar 
 
MSZ EN 14351-2:2019 Angol nyelvű! 
Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők. 2. rész: Beltéri ajtók 
  
MSZ EN 17037:2019 
Természetes világítás épületekben  
 
Természettudomány 
 
MSZ EN ISO 16654:2001/A1:2017 
Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer az Escherichia coli O157 
kimutatására. 1. módosítás: B melléklet: A laboratóriumi körvizsgálatok eredményei (ISO 
16654:2001/Amd 1:2017)  
 
Angol nyelven megjelent nemzeti szabványok 

 
MSZ EN ISO 9229:2020 Angol nyelvű! 
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Hőszigetelés. Szakszótár (ISO 9229:2020)  
2008 helyett 
 
MSZ EN ISO 80000-8:2020 Angol nyelvű! 
Mennyiségek és egységek. 8. rész: Akusztika (ISO 80000-8:2020)  
2007 helyett 
 
MSZ EN ISO 7010:2020 Angol nyelvű! 
Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések 
(ISO 7010:2019, 2020. júniusi helyesbített változat)  
2013, 2014, 2015, 2017 helyett 
 
MSZ EN ISO 11532:2020 Angol nyelvű! 
Légi közlekedés földi berendezései. Grafikai szimbólumok (ISO 11532:2018)  
 
MSZ EN ISO 128-1:2020 Angol nyelvű! 
Műszaki termékdokumentáció (MTD). Az ábrázolás általános alapelvei. 1. rész: Bevezetés és 
alapvető követelmények (ISO 128-1:2020)  
 
MSZ EN ISO 128-100:2020 Angol nyelvű! 
Műszaki termékdokumentáció. Az ábrázolás általános alapelvei. 100. rész: Tárgymutató (ISO 128-
100:2020) 
  
MSZ EN ISO 29001:2020 Angol nyelvű! 
Kőolaj-, petrolkémiai és földgázipar. Ágazatspecifikus minőségirányítási rendszerek. Terméket 
előállító és szolgáltatást nyújtó szervezetek követelményei (ISO 29001:2020)  
 
MSZ EN ISO 22418:2020 Angol nyelvű! 
Intelligens közlekedési rendszerek. Gyors szolgáltatásbejelentési protokoll (FSAP) általános IKR-
alkalmazásra (ISO 22418:2020)  
 
MSZ EN ISO 11133:2014/A2:2020 Angol nyelvű! 
Élelmiszer, takarmány és víz mikrobiológiája. A tápközegek előkészítése, előállítása, tárolása és 
teljesítményvizsgálata. 2. módosítás (ISO 11133:2014/Amd 2:2020)  
2015 és 2019. módosítása 
 
MSZ EN ISO 6887-5:2020 Angol nyelvű! 
Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A vizsgálati minták, az alapszuszpenzió és a decimális hígítások 
elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz. 5. rész: A tej és tejtermékek előkészítésének specifikus szabályai 
(ISO 6887-5:2020)  
2010 helyett 
 
MSZ EN 13718-1:2014+A1:2020 Angol nyelvű! 
Mentőjárművek és felszerelésük. Légi betegszállítás. 1. rész: A légi betegszállításban használt orvostechnikai 
eszközök követelményei  
2015 helyett 
 
MSZ EN 13718-2:2015+A1:2020 Angol nyelvű! 
Mentőjárművek és felszerelésük. Légi betegszállítás. 2. rész: A légi betegszállító járművek működési és 
műszaki követelményei  
2015 helyett 
 
MSZ IEC/TR 62366-2:2020 Angol nyelvű! 
Orvostechnikai eszközök. 2. rész: Útmutató a jó használhatóságra irányuló tervezés alkalmazásához az 
orvostechnikai eszközökre  
 
MSZ EN 15597-1:2020 Angol nyelvű! 
Téli karbantartó berendezés. Szóró- és permetezőgépek. 1. rész: Általános követelmények és 
fogalommeghatározások  
2010 helyett 
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MSZ EN 62745:2017/A11:2020 Angol nyelvű! 
Gépek biztonsága. Gépek kábel nélküli vezérlőrendszereinek követelményei  
2017. módosítása 
 
MSZ EN ISO 19085-13:2020 Angol nyelvű! 
Famegmunkáló gépek. Biztonság. 13. rész: Kézi adagolású és/vagy munkadarab-elvételű, több 
fűrészlapos, hasító körfűrészgépek (ISO 19085-13:2020)  
2012 helyett 
 
MSZ EN ISO 20321:2020 Angol nyelvű! 
Kőolaj-, petrolkémiai és földgázipar. Gépek biztonsága. Gépi hajtású felvonók (ISO 20321:2020)  
 
MSZ EN ISO 7096:2020 Angol nyelvű! 
Földmunkagépek. A kezelőülés rezgésének laboratóriumi értékelése (ISO 7096:2020)  
2009 helyett 
 
MSZ EN 13381-10:2020 Angol nyelvű! 
Szerkezeti elemek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati 
módszerei. 10. rész: Járulékos tűzvédelem húzott merev acélrudakhoz 

 

 
MSZ EN ISO 1182:2020 Angol nyelvű! 
Termékek tűzzel szembeni viselkedésének vizsgálatai. A neméghetőség vizsgálata (ISO 1182:2020)  
2010 helyett, ami még 2021. 12. 31.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60895:2020 Angol nyelvű! 
Feszültség alatti munkavégzés. Vezetőképes öltözet (IEC 60895:2020)  
2004 helyett, ami még 2023. 05. 25.-ig érvényes 
 
MSZ EN 50131-1:2006/A3:2020 Angol nyelvű! 
Riasztórendszerek. Behatolás- és támadásjelző rendszerek. 1. rész: Rendszerkövetelmények  
2011. módosítása 
 
MSZ EN ISO 13385-2:2020 Angol nyelvű! 
Termékek geometriai követelményei (GPS). Méretellenőrző eszközök. 2. rész: Mélységmérős tolómérők 
tervezése és méréstechnikai jellemzői (ISO 13385-2:2020)  
2020. módosítása 
 
MSZ EN IEC 60721-3-0:2020 Angol nyelvű! 
A környezeti feltételek osztályozása. 3-0. rész: A környezeti jellemzők csoportjainak és azok szigorúságának 
osztályozása. Bevezetés (IEC 60721-3-0:2020)  
1994 helyett, ami még 2023. 06. 11.-ig érvényes 
 
MSZ EN 17533:2020 Angol nyelvű! 
Hidrogéngáz. Palackok és csövek helyhez kötött tárolása  
 
MSZ EN 17339:2020 Angol nyelvű! 
Szállítható gázpalackok. Teljes felületen erősített kompozit hidrogénpalackok és -csövek  
 
MSZ EN ISO 11114-1:2020 Angol nyelvű! 
Gázpalackok. A palack- és a szelepanyagok összeférhetősége a gáztartalommal. 1. rész: Fémek (ISO 11114-1:2020)  
2012 és 2017 helyett 
 
MSZ EN ISO 16148:2016/A1:2020 Angol nyelvű! 
Gázpalackok. Újratölthető, varrat nélküli acél gázpalackok és -csövek. Akusztikus emissziós vizsgálat 
(AT) és az azt követő ultrahangos vizsgálat (UT) időszakos ellenőrzéshez és vizsgálathoz. 1. 
módosítás (ISO 16148:2016/Amd 1:2020)  
2011. módosítása 
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MSZ EN ISO 10893-12:2011/A1:2020 Angol nyelvű! 
Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 12. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívvel 
hegesztett) acélcsövek teljes felületre kiterjedő, automatikus ultrahangos falvastagságmérése. 1. 
módosítás: Átvételi követelmények megváltoztatása (ISO 10893-12:2011/Amd 1:2020)  
2011. módosítása 
 
MSZ EN ISO 10893-12:2011/A1:2020 Angol nyelvű! 
Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 12. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívvel hegesztett) 
acélcsövek teljes felületre kiterjedő, automatikus ultrahangos falvastagságmérése. 1. módosítás: Átvételi 
követelmények megváltoztatása (ISO 10893-12:2011/Amd 1:2020)  
2011. módosítása 
 
MSZ EN 13766:2018+A1:2020 Angol nyelvű! 
Többrétegű (nem vulkanizált), hőre lágyuló műanyag tömlők és tömlőszerelvények folyékony 
szénhidrogéngáz és cseppfolyósított földgáz szállítására. Műszaki követelmények  
2019 helyett 
 
MSZ EN 16436-1:2014+A3:2020 Angol nyelvű! 
Gumi- és műanyag tömlők, csövek és szerelvények gőzfázisú propánnal, butánnal és keverékeikkel való 
használatra. 1. rész: Tömlők és csövek  
2019 helyett 
 
MSZ EN 14624:2020 Angol nyelvű! 
Minden hűtőközeg hordozható szivárgásjelzőinek és helyiség-ellenőrzőinek teljesítőképessége 
2012 helyett 

MSZ EN 13175:2019+A1:2020 Angol nyelvű! 
LPG-berendezések és -tartozékok. Cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) tároló nyomástartó edények 
szelepeinek és szerelvényeinek előírásai és vizsgálata  

2019 helyett 
 
MSZ EN 12953-5:2020 Angol nyelvű! 
Nagy vízterű kazánok. 5. rész: Gyártásközi ellenőrzés, dokumentáció és a kazán nyomással terhelt 
részeinek megjelölése  
2011 helyett 

MSZ EN IEC 61225:2020 Angol nyelvű! 
Atomerőművek. Műszerezettségi, irányítástechnikai és villamos energiaellátó rendszerek. A 
statikus szünetmentes egyen- és váltóáramú villamosenergia-ellátás követelményei (IEC 
61225:2019)  

2011 helyett 

MSZ EN IEC 63132-1:2020 Angol nyelvű! 
Útmutató vízturbinák létesítési eljárásaihoz és tűréseihez. 1. rész: Általános szempontok (IEC 63132-1:2020)  

MSZ EN IEC 63132-2:2020 Angol nyelvű! 
Útmutató vízturbinák létesítési eljárásaihoz és tűréseihez. 2. rész: Vertikális generátorok (IEC 63132-2:2020)  

MSZ EN IEC 63132-3:2020 Angol nyelvű! 
Útmutató vízturbinák létesítési eljárásaihoz és tűréseihez. 3. rész: Vertikális Francis-turbinák vagy 
turbinaszivattyúk (IEC 63132-3:2020)  

MSZ EN IEC 63132-4:2020 Angol nyelvű! 
Útmutató vízturbinák létesítési eljárásaihoz és tűréseihez. 4. rész: Vertikális Kaplan-turbinák vagy 
propellerturbinák (IEC 63132-4:2020)  

MSZ EN IEC 61400-6:2020 Angol nyelvű! 
Szélenergia-termelő rendszerek. 6. rész: A torony és az alapozás kialakítási követelményei (IEC 61400-6:2020) 
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MSZ EN 12015:2020 Angol nyelvű! 
Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. 
Zavarkibocsátás  

2014 helyett, de az még 2022 06, 30-ig érvényes 

MSZ EN ISO/IEC 29100:2020 Angol nyelvű! 
Informatika. Biztonságtechnika. Adatvédelmi keretrendszer (ISO/IEC 29100:2011, tartalmazza az 
Amd 1:2018 módosítást)  

MSZ EN ISO 16484-5:2017/A1:2020 Angol nyelvű! 
Épületautomatikai és -szabályozási rendszerek (BACS). 5. rész: Adatátviteli protokollok. 1. módosítás (ISO 
16484-5:2017/Amd 1:2020)  

2017. módosítása 
 
MSZ EN 16990:2020 Angol nyelvű! 
Személy- és teherszállításra szolgáló, közúti használatú, típusjóváhagyás nélküli, könnyű motoros járművek 
és kapcsolódó létesítmények. Egymás melletti ülésekkel ellátott (Side by Side) járművek. Biztonsági 
követelmények és vizsgálati módszerek  
 
MSZ EN ISO 17409:2020 Angol nyelvű! 
Elektromos meghajtású közúti járművek. Vezetékes energiaátvitel. Biztonsági követelmények (ISO 17409:2020)  
2017 helyett 

MSZ EN 17406:2020 Angol nyelvű! 
Kerékpárok és tartozékaik használatának osztályozása  

MSZ EN 16602-10-09:2020 Angol nyelvű! 
Űrrepülési eszközök biztonsága. Nemmegfelelőség-ellenőrző rendszer  

2014 helyett 

MSZ EN 16602-20:2020 Angol nyelvű! 
Űrrepülési eszközök biztonsága. Minőségbiztosítás  

2014 helyett 

MSZ EN ISO 3691-1:2015/A1:2020 Angol nyelvű! 
Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 1. rész: Önjáró ipari targoncák, a vezető nélküli, 
a változtatható kinyúlású és a teherszállító targoncák kivételével. 1. módosítás (ISO 3691-1:2011/Amd 
1:2020)  

2015. módosítása 
 
MSZ EN ISO 3691-4:2020 Angol nyelvű! 
Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 4. rész: Vezető nélküli ipari targoncák és 
rendszereik (ISO 3691-4:2020)  

2000 helyett 

MSZ EN ISO 3691-5:2015/A1:2020 Angol nyelvű! 
Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 5. rész: Gyalogkíséretű targoncák. 1. módosítás 
(ISO 3691-5:2014/Amd 1:2020)  

2016. módosítása 
 
MSZ EN 16293:2020 Angol nyelvű! 
Csomagolás. Üvegcsomagolás. Mély BVS-szájkiképzések csendesborokhoz  
 
MSZ EN 17344:2020 Angol nyelvű! 
Mezőgazdasági gépek. Önjáró mezőgazdasági és erdészeti gépek. A fékezésre vonatkozó követelmények  
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MSZ EN ISO 4254-6:2020 Angol nyelvű! 
Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 6. rész: Permetező- és folyékonytrágya-kijuttató gépek (ISO 4254-6:2020)  
2010 helyett, de az még 2021 05, 31-ig érvényes 

MSZ EN 1009-1:2020 Angol nyelvű! 
Ásványok és hasonló szilárd anyagok mechanikai feldolgozására alkalmas gépek. Biztonság. 1. 
rész: Gépek és gyártóberendezések általános követelményei  

 

MSZ EN 1009-2:2020 Angol nyelvű! 
Ásványok és hasonló szilárd anyagok mechanikai feldolgozására alkalmas gépek. Biztonság. 2. 
rész: Etetőgépek és folyamatos működésű anyagmozgató berendezések egyedi követelményei  

MSZ EN 1009-3:2020 Angol nyelvű! 
Ásványok és hasonló szilárd anyagok mechanikai feldolgozására alkalmas gépek. Biztonság. 3. 
rész: Zúzó-maró gépek egyedi követelményei  

MSZ EN 1009-4:2020 Angol nyelvű! 
Ásványok és hasonló szilárd anyagok mechanikai feldolgozására alkalmas gépek. 
Biztonság. 4. rész: Rostálógépek egyedi követelményei 

MSZ EN 1009-5:2020 Angol nyelvű! 
Ásványok és hasonló szilárd anyagok mechanikai feldolgozására alkalmas gépek. 
Biztonság. 5. rész: Tisztító-, újrahasznosító, válogató- és iszapkezelő gépek egyedi 
követelményei 

MSZ EN ISO 13680:2020 Angol nyelvű! 
Kőolaj- és földgázipar. Rozsdamentes ötvözetből készült, varrat nélküli csőtermékek 
béléscsőként, felszállócsőként, karmantyúként és segédanyagként való használathoz. 
Műszaki szállítási feltételek (ISO 13680:2020) 

2011 helyett 

MSZ EN ISO 20257-1:2020 Angol nyelvű! 
Cseppfolyósított földgázhoz használt szerelvények és berendezések. Az úszó LNG-
szerelvények kialakítása. 1. rész: Általános követelmények (ISO 20257-1:2020) 

MSZ EN ISO 6501:2020 Angol nyelvű! 
Ferronikkel. Követelmények és szállítási feltételek (ISO 6501:2020) 

1994 helyett 

MSZ EN 16662-1:2020 Angol nyelvű! 
Közúti járművek. Tapadást segítő segédeszközök személygépkocsik és személyszállító 
gépjárművek gumiabroncsaihoz. 1. rész: Általános biztonsági és teljesítménykövetelmények 

MSZ EN 13830:2015+A1:2020 Angol nyelvű! 
Függönyfalak. Termékszabvány 

2015 helyett, de ez még 2023. 02. 28-ig érvényes 

MSZ EN 16475-7:2016+A1:2020 Angol nyelvű! 
Égéstermék-elvezető berendezések. Tartozékok. 7. rész: Esővédő sapkák. Követelmények 
és vizsgálati módszerek 

2016 helyett 

MSZ EN 1794-2:2020 Angol nyelvű! 
Közúti zajárnyékoló berendezések. Nem akusztikai tulajdonságok. 2. rész: Általános 
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biztonsági és környezeti követelmények 

2012 helyett 

MSZ K 0313:2020 
A termékek átvételi vizsgálatához készítendő átvételi utasítás tartalma, az ellenőrzési fokozat 
meghatározása és a megfelelőségi vizsgálat szabályai 

1989 helyett 

MSZ EN 15181:2017+A1:2020 Angol nyelvű! 
Gáztüzelésű sütők energiafelhasználásának mérési módszere 

2017 helyett 

MSZ EN 17396:2020 Angol nyelvű! 
Rugalmas padlóburkoló anyagok. Kvarcvinil padlólapok. Előírások 

2009 helyett 

MSZ EN 1517:2020 Angol nyelvű! 
Sportpályaburkolatok. Az ütési ellenállás meghatározása 

2000 helyett 

MSZ EN 1569:2020 Angol nyelvű! 
Sportpályaburkolatok. Gördülő teher alatti viselkedés meghatározása 
2000 helyett 

MSZ EN 17324:2020 Angol nyelvű! 
Sportpályaburkolatok. Vizsgálati módszer a habszőnyegek és sportburkolatok dinamikai 
fáradással szembeni ellenállásának meghatározására  

 


