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III. Kormányrendeletek

A Kormány 445/2021. (VII. 26.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során a légiforgalmi szolgálatok folyamatosságának fenntartása érdekében szükséges 
intézkedésekről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  légiközlekedésről szóló 1995.  évi XCVII.  törvény 61/A.  § (3)  bekezdés j)  pontja szerinti tevékenységeket 
a  polgári légiforgalmi irányító szolgálat az  általa foglalkoztatott légiforgalmi irányító és körzeti repüléstájékoztató 
közreműködésével látja el.

 (2) A légiforgalmi szolgálatok folyamatosságának fenntartása és a honvédelmi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 
feladatokra való felkészülés érdekében a  polgári légiforgalmi irányító szolgálat által foglalkoztatott légiforgalmi 
irányító és körzeti repüléstájékoztató – a  polgári légiforgalmi irányító szolgálat utasításai szerint – a  munkahelyi 
képzéssel és továbbképzéssel összefüggő feladatokat köteles ellátni, valamint – amennyiben annak egyéb, 
jogszabályban foglalt feltételei fennállnak – az  e  tevékenység ellátásához szükséges jogosultságok gyakorlására 
feljogosító szakszolgálati engedély fenntartásához szükséges feltételeket teljesíteni.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény hatályvesztésekor 
hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 446/2021. (VII. 26.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során a légiközlekedés biztonságának megőrzése és a COVID-elleni védekezéshez 
elengedhetetlen eszközök zökkenőmentes szállítása érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 3.  § (2)  bekezdésében meghatározott szervezeteken túl honvédelmi és 
nemzetbiztonsági érdekből nincs helye sztrájknak a  honvédelmi rendszerek és létesítmények ágazati kijelölő 
hatósága által a  honvédelmi érdekből nemzeti létfontosságú rendszerelemmé kijelölt rendszerelemet üzemeltető 
légiforgalmi irányító szolgálat ellátásáért felelős szervezetnél.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 447/2021. (VII. 26.) Korm. rendelete
egyes ipari és kereskedelmi szakmák gyakorlásához szükséges felelősségbiztosítás mértékéről, e szakmák 
deregulációjával összefüggésben a garantált bérminimummal kapcsolatos rendelkezésekről, valamint egyes 
műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1. alcím, a 6. §, a 8. § és a 9. § rendelkezései tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében eljárva,
az 5.  § és a  10.  § c)  pont tekintetében a  termékek piacfelügyeletéről szóló 2012.  évi LXXXVIII.  törvény 30.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § és a 2. melléklet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 52. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 10.  § a)  pont tekintetében a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001.  évi C.  törvény 67.  § (1)  bekezdés 
a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § b) pont tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Egyes ipari és kereskedelmi szakmák gyakorlásával összefüggésben a szükséges felelősségbiztosítás 
mértékének megállapítása, valamint az ipari és kereskedelmi szakmák deregulációjával 
összefüggésben a garantált bérminimummal kapcsolatos rendelkezések

1. § (1) Az  1.  mellékletben felsorolt tevékenységek esetében az  adott tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnek 
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az  adott tevékenység tekintetében – függetlenül a  szakmagyakorlók 
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számától –  éves összes káreseményre legalább 5  000  000  forint összegű  éves, továbbá egyedi káreseményre 
legalább 1 000 000 forint összegű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló törvényben foglaltak szerint határon átnyúló szolgáltatásnyújtást végző szolgáltatók 
esetében.

2. §  A munkavállaló akkor is jogosult a  Kormány rendeletében meghatározott garantált bérminimumra, ha 
a  munkakörére vonatkozóan vagy annak részeként valamely tevékenység gyakorlásához az  e  rendelet 
hatálybalépésének napját megelőző napon
a) külön jogszabály legalább középfokú iskolai végzettség vagy középfokú szakképzettség meglétét írta elő, 

és a  munkavállaló az  ennek megfelelő végzettséggel vagy szakképzettséggel rendelkezik, és jogszabály 
legalább középfokú iskolai végzettség vagy középfokú szakképzettség meglétét már nem írja elő; vagy

b) szabályozott szakma gyakorlására való jogosultságát a  korábban hatályban lévő jogszabályok alapján 
megszerzett, legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget tanúsító 
bizonyítvány alapozza meg.

2. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

4. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

5. § (1) A  felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 
13. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  felvonó- és mozgólépcső ellenőr képesítéssel rendelkezők továbbképzése esetében a  teljes képzési idő 
legalább 8 óra, amit egyben (egy időben) szükséges oktatni.”

 (2) Az R1. a következő 7/A. alcímmel egészül ki:
„7/A. A felvonó- és mozgólépcső ellenőr jogszabály alapján szervezett képzésére vonatkozó eljárási 
szabályok
14/A. § Az e  rendeletben meghatározott, jogszabály alapján szervezett képzés keretében megszerezhető műszaki 
biztonsági szempontból jelentős ipari képesítés a felvonó- és mozgólépcső ellenőr.
14/B. § (1) A 14/A. § szerinti képzés Budapest Főváros Kormányhivatala a (3) bekezdésben meghatározottak szerint 
kiadott engedélye alapján tartható. Budapest Főváros Kormányhivatalának a  képzési program jóváhagyását 
tartalmazó engedélye a véglegessé válásától számított 3 évig hatályos.
(2) Budapest Főváros Kormányhivatala
a) a képzési programmal szemben támasztott, a  14/E.  § szerinti alapkövetelmények alapján meghatározza és 
hivatalos honlapján közzéteszi a képzési program elkészítésének alapját képező részletes szakmai követelményeket, 
a részletes vizsgakövetelményeket, valamint a 14/C. § (4) bekezdése szerinti képzési bizonyítvány tartalmát,
b) elbírálja a képzési program jóváhagyása iránti kérelmeket,
c) hatósági felügyeleti tevékenysége keretében a képzés helyszínén vagy adat- és iratbekérés útján, folyamatában 
vagy utólagosan ellenőrzi a  képzést és a  vizsgát szervezők működését, ideértve a  (3)  bekezdés c)  pontja szerinti 
tananyag célra való alkalmasságának, tartalmának, jogszabályoknak való megfelelésének, valamint a  tanulmányi 
szabályzat megfelelőségének ellenőrzését is.
(3) Képzést az  a  felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel 
rendelkező szervezet tarthat, amely
a) a képzést megelőző legalább egy  évben elektronika és elektrotechnika, vagy gépészet ágazatba tartozó 
szakképesítésre felkészítő felnőttképzési tevékenységet végzett,
b) rendelkezik a  képzési területre vonatkozóan kidolgozott, a  képzés felügyeletét ellátó hatóság által jóváhagyott 
képzési programmal, és
c) rendelkezik a képzési programhoz kidolgozott, a hatályos műszaki biztonsági követelményeket tükröző, korszerű 
tananyagegységgel.
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(4) A  képzés szervezője a  képzési program jóváhagyása iránti kérelmét az  (5)  bekezdésben meghatározott 
adattartalommal a  Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározott és a  hivatalos honlapján közzétett 
formanyomtatványon készíti el és csatolja a kérelméhez az elkészített részletes képzési programot.
(5) A képzési program jóváhagyása iránti kérelem tartalmazza:
a) a képzés szervezőjének nyilatkozatát a  vizsga megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges adatok 
rendelkezésre bocsátásáról,
b) a képzés szervezőjének nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a képzéshez szükséges korszerű szakmai ismereteket 
tükröző tananyagegységgel,
c) annak megjelölését, hogy a képzés szervezője mely képzés képzési programjának jóváhagyását kérelmezi,
d) a képzési programot.
14/C.  § (1) A  képzés szervezője a  képzés kezdőnapját, tartamát és helyszínét Budapest Főváros Kormányhivatala 
részére a  képzés kezdőnapját megelőzően legalább 8 nappal írásban vagy elektronikusan bejelenti. A  képzés 
a bejelentést követően kezdhető meg.
(2) A  felvonó- és mozgólépcső ellenőr képesítés megszerzésére irányuló képzés vizsgával zárul. A  vizsga részletes 
szabályait a  vizsga szervezője vizsgaszabályzatban rögzíti, és gondoskodik a  vizsga lebonyolítását meghatározó 
módszertani útmutató elkészítéséről, a  vizsgakérdések összeállításáról, valamint azok bejelentéséről Budapest 
Főváros Kormányhivatalának.
(3) A képzést követő vizsgán vizsgáztató az  lehet, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel és a képzés célja szerinti 
szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik.
(4) A  vizsga eredményes teljesítését követően a  vizsga szervezője a  Budapest Főváros Kormányhivatala által 
meghatározott és a hivatalos honlapján közzétett minta szerint készíti elő a kiállítandó képzési bizonyítványt.
14/D. § (1) A képzést követő vizsga megtartását – a (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – Budapest Főváros 
Kormányhivatalának engedélyével rendelkező szervezetek végezhetik.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti képzést követő vizsga megtartásában való közreműködést Budapest Főváros 
Kormányhivatala annak a  felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló 
engedéllyel rendelkező szervezetnek engedélyezi, amely
a) a képzést megelőző legalább egy  évben elektronika és elektrotechnika vagy gépészet ágazatba tartozó 
szakképesítésre felkészítő felnőttképzési tevékenységet végzett,
b) a képesítés tekintetében biztosítja olyan vizsgáztatószemély közreműködését, aki szakirányú felsőfokú 
végzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik,
c) a képesítés tekintetében nem minősül képzésszervezőnek, és
d) nyilatkozik, hogy a képzésszervezővel együttműködik a vizsga megszervezésében és lebonyolításában.
(3) A (2) bekezdés szerinti engedély időbeli hatálya 3 év.
(4) A  képzésszervezők a  képzést követő vizsga megtartását az  (1)  bekezdés szerinti szervezetektől kérhetik. Ha 
az  adott képesítés tekintetében a  vizsga megtartására nincs engedéllyel rendelkező szervezet, akkor a  képzés 
szervezője látja el az általa szervezett képzést követő vizsga megtartásával kapcsolatos feladatokat.
14/E. § (1) A 14/B. § (5) bekezdés d) pontja szerinti képzési programnak a (2) bekezdésben meghatározott szakmai 
követelményekkel összhangban tartalmaznia kell
a) a képzés megnevezését és célját,
b) a képesítés munkaterületét és a képzés során megszerezhető kompetenciát,
c) a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit,
d) a tervezett képzési időt,
e) a képzés formájának meghatározását (csoportos jelenléti képzés, egyéni felkészüléssel),
f ) a tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati 
óraszámot,
g) a maximális csoportlétszámot,
h) a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírását,
i) a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló bizonyítvány kiadásának feltételeit,
j) a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
(2) A  felvonó- és mozgólépcső ellenőr képesítés esetében a  teljes képzési idő legalább 96 óra, melynek részeként 
a gyakorlati képzése legalább 24 óra, ami három 8 órás részre oszlik.”

 (3) Az R1. 11. § (1) bekezdés c) pontjában az „a külön” szövegrész helyébe az „az e” szöveg lép.
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6. § (1) A  Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő 
kijelöléséről, valamint a  területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 24/Q. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24/Q.  § (1) A  villamos biztonsági felülvizsgáló az  ezen  alcímben meghatározott, jogszabály alapján szervezett 
képzés keretében megszerezhető, 5  évenkénti továbbképzéshez kötött, műszaki biztonsági szempontból jelentős 
ipari képesítés.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott munkakörben foglalkoztatottak képzésének eredményes elvégzéséről 
a  képzést záró vizsga szervezője bizonyítványt, a  továbbképzés eredményes elvégzéséről a  továbbképzést záró 
vizsga szervezője továbbképzési igazolást állít ki.
(3) Az  érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, az  erősáramú berendezések felülvizsgálója 5  évenként 
továbbképzés elvégzésére köteles, mely kötelezettséget az  (1)  bekezdésben meghatározott továbbképzéssel 
teljesíti.”

 (2) Az R2. 24/R. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 24/Q. § (2) bekezdés szerinti képzést az a  felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenység 
végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezet tarthat, amely
a) a képzést megelőző legalább egy  évben elektronika és elektrotechnika ágazatba tartozó szakképesítésre 
felkészítő felnőttképzési tevékenységet végzett,
b) rendelkezik a  képzési területre vonatkozóan kidolgozott, a  képzés felügyeletét ellátó hatóság által jóváhagyott 
képzési programmal, és
c) rendelkezik a képzési programhoz kidolgozott, a hatályos műszaki biztonsági követelményeket tükröző, korszerű 
tananyagegységgel.”

 (3) Az R2. 24/T. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti képzést lezáró vizsga megtartását Budapest Főváros Kormányhivatala annak 
a felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezetnek engedélyezi, amely
a) a képzést megelőző legalább egy  évben elektronika és elektrotechnika ágazatba tartozó szakképesítésre 
felkészítő felnőttképzési tevékenységet végzett,
b) a képesítés tekintetében biztosítja olyan vizsgáztatószemély közreműködését, aki szakirányú felsőfokú 
végzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik,
c) a képesítés tekintetében nem minősül képzésszervezőnek, és
d) nyilatkozik, hogy a képzésszervezővel együttműködik a vizsga megszervezésében és lebonyolításában.”

 (4) Az R2. a következő 13/L. alcímmel egészül ki:
„13/L. A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló jogszabály alapján szervezett képzésre, valamint 
a gázipari területen műszaki-biztonsági szempontból foglalkoztatottak időszakos továbbképzésére 
vonatkozó eljárási szabályok
24/V.  § (1) A  gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló az  ezen  alcímben meghatározott, jogszabály alapján 
szervezett képzés keretében megszerezhető műszaki biztonsági szempontból jelentős ipari képesítés gázipari 
területen.
(2) A  gázipari területen műszaki-biztonsági szempontból foglalkoztatottak időszakos továbbképzése képzési 
programjának jóváhagyása iránti kérelmet
a) az ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő munkakör, a  kazánkezelő (max. 12 t/h) munkakör, a  kazángépész 
(12  t/h felett) munkakör, az  erőművi kazángépész munkakör, a  gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő munkakör, 
a  gázszerelő munkakör, valamint a  csatlakozó vezeték és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági ellenőre 
munkakör esetében a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala,
b) a földgázelosztó, vezetékes PB-gáz szolgáltató és célvezeték üzemeltetői munkakör, a  földgázszállítói 
munkakörök, valamint a PB-gáz forgalmazással kapcsolatos munkakörök esetében a Magyar Bányászati és Földtani 
Szolgálat bírálja el.
(3) A  24/W–24/Z.  §-ban foglaltakat a  gázipari területen műszaki-biztonsági szempontból foglalkoztatottak 
időszakos továbbképzése képzési programjának jóváhagyása tekintetében a  (2)  bekezdésében foglalt hatásköri 
szabályok megtartásával kell alkalmazni azzal, hogy képzés alatt továbbképzést, bizonyítvány alatt igazolást kell 
érteni, nincs szükség vizsga megtartására, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara mint kérelmező esetében a 24/W. § 
(3) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni.
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24/W.  § (1) A  24/V.  § szerinti képzés Budapest Főváros Kormányhivatalának a  (3)  bekezdésben meghatározottak 
szerint kiadott engedélye alapján tartható. Budapest Főváros Kormányhivatalának a képzési program jóváhagyását 
tartalmazó engedélye a véglegessé válásától számított 3 évig hatályos.
(2) Budapest Főváros Kormányhivatala
a) a képzési programmal szemben támasztott, a  24/Z.  § szerinti alapkövetelmények alapján meghatározza és 
hivatalos honlapján közzéteszi a képzési program elkészítésének alapját képező részletes szakmai követelményeket, 
a részletes vizsgakövetelményeket, valamint a 24/X. § (4) bekezdése szerinti képzési bizonyítvány tartalmát,
b) elbírálja a képzési program jóváhagyása iránti kérelmeket,
c) hatósági felügyeleti tevékenysége keretében a képzés helyszínén vagy adat- és iratbekérés útján, folyamatában 
vagy utólagosan ellenőrzi a  képzést és a  vizsgát szervezők működését, ideértve a  (3)  bekezdés c)  pontja szerinti 
tananyag célra való alkalmasságának, tartalmának, jogszabályoknak való megfelelésének, valamint a  tanulmányi 
szabályzat megfelelőségének ellenőrzését is.
(3) Képzést az  a  felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel 
rendelkező szervezet tarthat, amely
a) a képzést megelőző legalább egy  évben gépészet ágazatba tartozó szakképesítésre felkészítő felnőttképzési 
tevékenységet végzett,
b) rendelkezik a  képzési területre vonatkozóan kidolgozott, a  képzés felügyeletét ellátó hatóság által jóváhagyott 
képzési programmal, és
c) rendelkezik a képzési programhoz kidolgozott, a hatályos műszaki biztonsági követelményeket tükröző, korszerű 
tananyagegységgel.
(4) A  képzés szervezője a  képzési program jóváhagyása iránti kérelmét az  (5)  bekezdésben meghatározott 
adattartalommal a  Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározott és a  hivatalos honlapján közzétett 
formanyomtatványon készíti el és csatolja a kérelméhez az elkészített részletes képzési programot.
(5) A képzési program jóváhagyása iránti kérelem tartalmazza:
a) a képzés szervezőjének nyilatkozatát a  vizsga megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges adatok 
rendelkezésre bocsátásáról,
b) a képzés szervezőjének nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a képzéshez szükséges korszerű szakmai ismereteket 
tükröző tananyagegységgel,
c) annak megjelölését, hogy a képzés szervezője mely képzés képzési programjának jóváhagyását kérelmezi,
d) a képzési programot.
24/X.  § (1) A  képzés szervezője a  képzés kezdőnapját, tartamát és helyszínét Budapest Főváros Kormányhivatala 
részére a  képzés kezdőnapját megelőzően legalább 8 nappal írásban vagy elektronikusan bejelenti. A  képzés 
a bejelentést követően kezdhető meg.
(2) A  gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló képesítés megszerzésére irányuló képzés vizsgával zárul. A  vizsga 
részletes szabályait a  vizsga szervezője vizsgaszabályzatban rögzíti, és gondoskodik a  vizsga lebonyolítását 
meghatározó módszertani útmutató elkészítéséről, a  vizsgakérdések összeállításáról, valamint azok bejelentéséről 
Budapest Főváros Kormányhivatalának.
(3) A képzést követő vizsgán vizsgáztató az  lehet, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel és a képzés célja szerinti 
szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik.
(4) A  vizsga eredményes teljesítését követően a  vizsga szervezője a  Budapest Főváros Kormányhivatala által 
meghatározott és a hivatalos honlapján közzétett minta szerint készíti elő a kiállítandó képzési bizonyítványt.
24/Y. § (1) A képzést követő vizsga megtartását – a  (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – Budapest Főváros 
Kormányhivatalának engedélyével rendelkező szervezetek végezhetik.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti képzést követő vizsga megtartásában való közreműködést Budapest Főváros 
Kormányhivatala annak a  felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló 
engedéllyel rendelkező szervezetnek engedélyezi, amely
a) a képzést megelőző legalább egy  évben gépészet ágazatba tartozó szakképesítésre felkészítő felnőttképzési 
tevékenységet végzett,
b) a képesítés tekintetében biztosítja olyan vizsgáztatószemély közreműködését, aki szakirányú felsőfokú 
végzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik,
c) a képesítés tekintetében nem minősül képzésszervezőnek, és
d) nyilatkozik, hogy a képzésszervezővel együttműködik a vizsga megszervezésében és lebonyolításában.
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(3) A (2) bekezdés szerinti engedély időbeli hatálya 3 év.
(4) A  képzésszervezők a  képzést követő vizsga megtartását az  (1)  bekezdés szerinti szervezetektől kérhetik. 
Ha  az  adott képesítés tekintetében a  vizsga megtartására nincs engedéllyel rendelkező szervezet, akkor a  képzés 
szervezője látja el az általa szervezett képzést követő vizsga megtartásával kapcsolatos feladatokat.
24/Z.  § (1) A  24/W.  § (5)  bekezdés d)  pontjában említett képzési programnak a  (2)  bekezdésben meghatározott 
szakmai követelményekkel összhangban tartalmaznia kell
a) a képzés megnevezését és célját,
b) a képesítés munkaterületét és a képzés során megszerezhető kompetenciát,
c) a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit,
d) a tervezett képzési időt,
e) a képzés formájának meghatározását (csoportos jelenléti képzés, egyéni felkészüléssel),
f ) a tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati 
óraszámot,
g) a maximális csoportlétszámot,
h) a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírását,
i) a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló bizonyítvány, igazolás kiadásának feltételeit,
j) a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
(2) A  gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló képesítés esetében a  teljes képzési idő legalább 64 óra, melynek 
részeként a gyakorlati képzése legalább 16 óra, ami két 8 órás részre oszlik.”

 (5) Az R2.
a) 13.  § (3)  bekezdés h)  pontjában az  „az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, az  erősáramú 

berendezések felülvizsgálója, a villámvédelmi berendezések felülvizsgálója” szövegrész helyébe az „a villamos 
biztonsági felülvizsgáló” szöveg,

b) 13.  § (3)  bekezdés k)  pontjában a „(nyomástartó berendezés kezelője, nyomástartó berendezés vizsgálója, 
tartálytisztító, tartályvizsgáló)” szövegrész helyébe a  „(felvonó- és mozgólépcső ellenőr, nyomástartó 
berendezés kezelője, nyomástartó berendezés vizsgálója, nyomástartóedény-gépész, tartálytisztító, 
tartályvizsgáló, villamos biztonsági felülvizsgáló)” szöveg,

c) 24/R. § (1) bekezdésében a „továbbképzés” szövegrész helyébe a „képzés és továbbképzés (a  továbbiakban 
együtt: képzés)” szöveg,

d) 24/R.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „továbbképzési igazolás” szövegrész helyébe a  „képzési igazolás, 
bizonyítvány” szöveg,

e) 24/R.  § (1)  bekezdésében, 24/R.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 24/R.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 24/R.  § 
(6)  bekezdésében és annak d)  pontjában, 24/T.  § (4)  bekezdésében a „továbbképzési” szövegrész helyébe 
a „képzési” szöveg,

f ) 24/R.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, 24/T.  § (1)  bekezdésében, 24/T.  § (4)  bekezdésében a „továbbképzést” 
szövegrész helyébe a „képzést” szöveg,

g) 24/R. § (4) bekezdésében a „továbbképzés szervezője a továbbképzési program” szövegrész helyébe a „képzés 
szervezője a képzési program” szöveg,

h) 24/R.  § (5)  bekezdésében, 24/R.  § (6)  bekezdés a), b) és c)  pontjában, 24/S.  § (1)  bekezdésében, 24/S.  § 
(3) bekezdésében, 24/T. § (4) bekezdésében a „továbbképzés” szövegrész helyébe a „képzés” szöveg,

i) 24/R. § (6) bekezdés b) pontjában a „továbbképzéshez” szövegrész helyébe a „képzéshez” szöveg,
j) 24/S. § (4) bekezdésében a „továbbképzési igazolást” szövegrész helyébe a „kiállítandó képzési bizonyítványt 

és továbbképzési igazolást” szöveg,
k) 24/S.  § (5)  bekezdésében a „továbbképzési igazolásokról” szövegrész helyébe a „képzési bizonyítványokról, 

továbbképzési igazolásokról” szöveg,
l) 32.  § g)  pontjában „az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, az  erősáramú berendezések 

felülvizsgálója és a  villámvédelmi berendezés felülvizsgálója” szövegrész helyébe az „a villamos biztonsági 
felülvizsgáló” szöveg

lép.
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7. §  A villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe 
a 2. melléklet lép.

8. § (1) A  nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 
213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35.  § Az  e  rendeletben meghatározott hatósági jellegű képzés keretében megszerezhető, műszaki biztonsági 
szempontjából jelentős ipari szakképesítések:
a) nyomástartó berendezés kezelője,
b) nyomástartó berendezés vizsgálója,
c) nyomástartóedény-gépész.”

 (2) Az R3. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Képzést az  a  felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel 
rendelkező szervezet tarthat, amely
a) a képzést megelőző legalább egy  évben gépészet ágazatba tartozó szakképesítésre felkészítő felnőttképzési 
tevékenységet végzett,
b) rendelkezik a  képzési területre vonatkozóan kidolgozott, a  képzés felügyeletét ellátó hatóság által jóváhagyott 
képzési programmal, és
c) rendelkezik a képzési programhoz kidolgozott, a hatályos műszaki biztonsági követelményeket tükröző, korszerű 
tananyagegységgel.”

 (3) Az R3. 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti képzést követő vizsga megtartásában való közreműködést Budapest Főváros 
Kormányhivatala annak a  felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezetnek 
engedélyezi, amely
a) a képzést megelőző legalább egy  évben gépészet ágazatba tartozó szakképesítésre felkészítő felnőttképzési 
tevékenységet végzett,
b) a képesítés tekintetében biztosítja olyan vizsgáztatószemély közreműködését, aki szakirányú felsőfokú 
végzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen legalább öt év gyakorlattal rendelkezik,
c) a képesítés tekintetében nem minősül képzésszervezőnek,
d) nyilatkozik, hogy a képzésszervezővel együttműködik a vizsga megszervezésében és lebonyolításában.”

9. § (1) A  veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági 
felügyeletéről szóló 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 24. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(3) Képzést az  a  felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel 
rendelkező szervezet tarthat, amely
a) a képzést megelőző legalább egy  évben gépészet ágazatba tartozó szakképesítésre felkészítő felnőttképzési 
tevékenységet végzett,
b) rendelkezik a  képzési területre vonatkozóan kidolgozott, a  képzés felügyeletét ellátó hatóság által jóváhagyott 
képzési programmal, és
c) rendelkezik a képzési programhoz kidolgozott, a hatályos műszaki biztonsági követelményeket tükröző, korszerű 
tananyagegységgel.”

 (2) Az R4. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti képzést követő vizsga megtartásában való közreműködést Budapest Főváros 
Kormányhivatala annak a  felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezetnek 
engedélyezi, amely
a) a képzést megelőző legalább egy  évben gépészet ágazatba tartozó szakképesítésre felkészítő felnőttképzési 
tevékenységet végzett,
b) a képesítés tekintetében biztosítja olyan vizsgáztatószemély közreműködését, aki szakirányú felsőfokú 
végzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik,
c) a képesítés tekintetében nem minősül képzésszervezőnek, és
d) nyilatkozik, hogy a képzésszervezővel együttműködik a vizsga megszervezésében és lebonyolításában.”
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10. §  Hatályát veszti
a) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben 

eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról 
szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés h) pontja;

b) a földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) 
Korm. rendelet 106/A. §-a;

c) az R1. 20. § (1) bekezdése;
d) az R4. 18. § (2) bekezdés a) pontja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 447/2021. (VII. 26.) Korm. rendelethez

Felelősségbiztosítás mellett végezhető tevékenységek

 1. Kis- és nagyfeszültségű villamos hálózatok tartószerkezeteinek szerelése, kábelfektetés, kábelek szerelésre való 
előkészítése. Nagy-, közép- és kisfeszültségű távvezetékek szerelése [TEÁOR’08 42.22]

 2. Szerszámgyártás [TEÁOR’08 25.73]
 3. Vegyianyag gyártása [TEÁOR’08 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.20, 20.30, 20.41, 20.42, 20.51, 20.52, 

20.53, 20.59, 20.60]
 4. Nyomástartó berendezés javítása, karbantartása [TEÁOR’08 33.11]
 5. Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak javítása és karbantartása [TEÁOR’08 33.11]
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2. melléklet a 447/2021. (VII. 26.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez

Végezhető tevékenység Végzettség, szakképzettség, szakképesítés
Gyak. idő 

(év)

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésben 
meghatározott saját beruházás 
keretében történő csatlakozás 
során legfeljebb fázisonként 
100 A túláramvédelmi szervvel védett 
és 1000 V feszültségszintet meg 
nem haladó csatlakozóberendezés 
létesítése, kivitelezése

1.1. 
Az 1.1.1. pontban 
felsorolt végzettségek 
közül valamelyik és 
az 1.1.2. pont szerinti 
szakképesítések

1.1.1. villanyszerelő; 
kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő; 
villamos elosztóhálózat szerelő, 
üzemeltető; 
villamos távvezeték építő, üzemeltető; 
kisfeszültségű csatlakozó- és 
közvilágítási FAM szerelő; 
kisfeszültségű FAM kábelszerelő; 
kisfeszültségű kábelszerelő; 
kisfeszültségű szabadvezeték hálózati 
FAM szerelő; 
középfeszültségű FAM szerelő; 
középfeszültségű kábelszerelő; 
erősáramú elektrotechnikus; 
kisfeszültségű speciális kábelszerelő; 
kisfeszültségű szakszolgálati FAM 
szerelő; 
megújuló és egyéb primer 
energiaforrású kiserőmű erősáramú 
létesítője

–

1.1.2. 
erősáramú berendezések 
felülvizsgálója szakképesítés és 
érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgáló szakképesítés vagy 
villamos biztonsági felülvizsgáló

–

1.2. 
Az 1.2.1. pontban 
felsorolt végzettség 
felelős műszaki vezetői 
jogosultsággal és az 
1.2.2. pont szerinti 
szakképesítések

1.2.1. 
villamosipari technikus vagy erősáramú 
elektrotechnikus és erősáramú föld 
feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- 
és kapcsolóberendezések építésének 
felelős műszaki vezetése kisfeszültségű 
hálózatoknál (MV-VI-R)

–

1.2.2. 
erősáramú berendezések 
felülvizsgálója szakképesítés és 
érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgáló szakképesítés vagy 
villamos biztonsági felülvizsgáló

–
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2. A villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésben 
meghatározott saját beruházás 
keretében történő csatlakozás során 
csatlakozóberendezés létesítése, 
kivitelezése teljesítmény és 
feszültségszint korlátozása nélkül

2.1. 
A 2.1.1. pontban 
felsorolt valamelyik 
végzettség felelős 
műszaki vezetői 
jogosultsággal és 
a 2.1.2. pont szerinti 
szakképesítések

2.1.1. 
erősáramú villamosmérnök alapszak 
(BSc) és erősáramú föld feletti és 
föld alatti vezetékek, átalakító- és 
kapcsolóberendezések építésének 
felelős műszaki vezetése korlátozás 
nélkül (MV-VI) 
vagy 
erősáramú villamosmérnök mesterszak 
(MSc) és erősáramú föld feletti és 
föld alatti vezetékek, átalakító- és 
kapcsolóberendezések építésének 
felelős műszaki vezetése korlátozás 
nélkül (MV-VI)

–

2.1.2. 
erősáramú berendezések 
felülvizsgálója szakképesítés és 
érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgáló szakképesítés vagy
villamos biztonsági felülvizsgáló

–

”

A Kormány 448/2021. (VII. 26.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával 
összefüggő módosításáról

A Kormány
a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, 
valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (1)  bekezdés w)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 47.  § 
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a)–c), h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5.  alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (1)  bekezdés 
f )  pontjában, valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (1)  bekezdés 
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés z) pontjában, 
valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (1)  bekezdés zs)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 7.  alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (1)  bekezdés 
j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdés 
b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 10.  alcím tekintetében a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.  évi XXVI.  törvény 
29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a  gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ában a „Nemzeti” szövegrész helyébe a „Slachta Margit 
Nemzeti” szöveg lép.

2. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló  
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
1. § (5) bekezdésében a „Nemzeti” szövegrész helyébe a „Slachta Margit Nemzeti” szöveg lép.

3. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 
módosítása

3. §  A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében 
a „Nemzeti” szövegrész helyébe a „Slachta Margit Nemzeti” szöveg lép.

4. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 1. § (13) bekezdésében a „Nemzeti” szövegrész helyébe a „Slachta Margit Nemzeti” szöveg lép.

5. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról 
és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 17.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a „Nemzeti” szövegrész 
helyébe a „Slachta Margit Nemzeti” szöveg lép.

6. A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló  
392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 
1. § (3) bekezdésében a „Nemzeti” szövegrész helyébe a „Slachta Margit Nemzeti” szöveg lép.

7. Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek 
tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

7. §  Az örökbefogadást elősegítő és az  örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről 
és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és 4.  § 
(1) bekezdés b) pontjában a „Nemzeti” szövegrész helyébe a „Slachta Margit Nemzeti” szöveg lép.

8. A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdésében 
a „Nemzeti” szövegrész helyébe a „Slachta Margit Nemzeti” szöveg lép.
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9. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 
180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a  Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) 
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében a „Nemzeti” szövegrész helyébe a „Slachta Margit Nemzeti” szöveg lép.

10. A látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról szóló  
490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról szóló 490/2020. (XI. 11.) 
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a „Nemzeti” szövegrész helyébe a „Slachta Margit Nemzeti” szöveg lép.

11. A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1.  §-ában a „Nemzeti” szövegrész 
helyébe a „Slachta Margit Nemzeti” szöveg lép.

12. Záró rendelkezések

12. §  Ez a rendelet 2021. szeptember 18-án lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 9/2021. (VII. 26.) MEKH rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól 
szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási 
díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 
8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 1., 2., 4., 5. és 6. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 5. és 6. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény  
12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának 
szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosítása

1. §  A  földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak, valamint a  csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 
11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a következő aap) ponttal 
egészül ki:
[A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 105.  § (1)  bekezdése szerinti rendszerhasználati 
díjak tekintetében e rendelet alkalmazásában
átadási-átvételi pont:
a szállítóvezeték]
„aap) Szerb Köztársaság és Magyarország államhatárának Horgos felőli betáplálási pontja – Kiskundorozsma  
(RS > HU) mint Kiskundorozsma 2 betáplálási pont,”

2. §  Az R1. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  földgázelosztó a  csatlakozási díjat a  2021. október 1-jén kezdődő árszabályozási ciklus második gázévétől  
– gázévente egyszer – a Hivatalnak a  földgázelosztási díjat megállapító határozatában foglalt, a  működési 
költségekre vonatkozó kompozit inflációs mutatóval kumuláltan megnövelheti.”

3. §  Az R1. 22. alcíme a következő 58/A. §-sal egészül ki:
„58/A. § A földgázelosztó
a) a  legkisebb költség elvének megfelelően választja ki a  szolgáltatás megvalósításának – ideértve a  helyszín 
megközelítésének, az  alkalmazott technológia kiválasztásának – módját, és ennek megfelelően határozza meg 
a szolgáltatás díját,
b) a  szolgáltatások díjának meghatározása során biztosítja az  összehasonlíthatóság és összemérhetőség elvét, 
valamint az azonos szolgáltatásért azonos díj elvét,
c) a  szolgáltatás díjával kapcsolatos kiszámlázott költségekről tételesen, áttekinthető formában, az  e  rendeletben 
meghatározott bontás szerint tájékoztatja a  rendszerhasználót vagy a  felhasználót, továbbá az  elszámolásban 
szereplő összes tétel kiszámításához kapcsolódó alátámasztó dokumentációt – különösen megrendelést, 
szerződést, számlát, kimutatást, kalkulációt – elkülönítve, visszakereshető formában tárolja,
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d) e rendelet keretei között kidolgozza a külön díjas szolgáltatások díjkiszámítási szabályait és megvalósítási rendjét, 
és azok alkalmazása előtt legalább három munkanappal a honlapján nyilvánosságra hozza, és
e) a  külön díjas szolgáltatások elszámolásához kapcsolódó nyilvántartásokat oly módon vezeti, hogy az  az egyes 
szolgáltatások díjainak későbbi reprodukálhatóságát és az összes szolgáltatás közti összehasonlíthatóságot lehetővé 
tegye.”

4. §  Az R1. a következő 66/A. §-sal egészül ki:
„66/A.  § A  földgázelosztó a  külön díjat a  2021. október 1-jén kezdődő árszabályozási ciklus második gázévétől  
– gázévente egyszer – a Hivatalnak a  földgázelosztási díjat megállapító határozatában foglalt, a  működési 
költségekre vonatkozó kompozit inflációs mutatóval kumuláltan megnövelheti.”

5. §  Az R1.
a) 1.  § (1)  bekezdés zs)  pontjában az  „a)  pont aa)  alpont aad), aaf ) és aam)  alpontjai” szövegrész helyébe 

az „a) pont aa) alpont aad), aaf ), aam) és aap) pontjai” szöveg,
b) 9.  § (2)  bekezdésében az „1.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpont aaa)–aag) és aai)–aao)  alpontja” szövegrész 

helyébe az „1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa)–aag) és aai)–aap) pontja” szöveg,
c) 11. § (1) bekezdésében az „1. § (1) bekezdés a) pont aa) pont aaa), aac)–aag), aai)–aan) alpontja és ac) alpont 

acb)  alpontja” szövegrész helyébe az  „1.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpont aaa), aac)–aag), aai)–aan) és 
aap) pontja, valamint ac) alpont acb) pontja” szöveg

lép.

6. §  Hatályát veszti az R1.
a) 9. § (3) bekezdés c) pontjában a „vagy aag)” szövegrész,
b) 9. § (4) bekezdésében az „és aag)” szövegrész,
c) 63. § (2) bekezdésében az „és az (1) bekezdés szerinti külön díj” szövegrész,
d) 69–71. §-a.

2. A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának  
a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló  
8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet módosítása

7. § (1) A  földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak meghatározásának a  2021-ben induló 
árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R2.)  
16. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alábbi külön szolgáltatásokért szedhet a földgázelosztó külön díjat a felhasználótól)
„b) a  felhasználó szerződésszegése esetén a  földgázelosztó által kezdeményezett szabálytalan vételezés vagy 
egyéb szerződésszegés megszüntetése kapcsán a  földgázellátásból való jogszerű kikapcsolás, a  szerződésszegés 
megszüntetésével kapcsolatban felmerült további műszaki és egyéb szolgáltatások, ideértve a nem a földgázelosztó 
tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken, fogyasztói vezetéken vagy felhasználói berendezésben észlelt gázszivárgás 
vagy egyéb veszélyhelyzet feltárását és elhárítását, valamint a  nem könyvelt küldeményként küldött fizetési 
felszólítást és a tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítőt.”

 (2) Az R2. 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  rendszerhasználó igénylése alapján a  felhasználónak a  földgázellátásból való jogszerű kikapcsolása esetén 
a kikapcsolás díját a rendszerhasználó fizeti meg a földgázelosztó részére.”

 (3) Az R2. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  külön díjak megállapítása során – a 3.  § (3)  bekezdésével összhangban – a következő alapelveket is 
érvényesíteni kell:
a) a rendszerüzemeltetőkkel szemben felmerülő, túlzott rendszerhasználói igények korlátozása,
b) az egyedi rendszerhasználói igények kielégítése során felmerülő költségekkel arányos bevétel biztosítása,
c) a felhasználó szerződésszegéséből származó többletkiadások felhasználó által történő megtérítésének biztosítása,
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d) csak a közbeszerzési jogszabályoknak vagy szabályzatoknak megfelelő árubeszerzés és szolgáltatás-megrendelés 
keretében vásárolt áruk és igénybe vett szolgáltatások elszámolásának figyelembevétele lehetséges, valamint
e) csak azon igénybe vett szolgáltatások költségei vehetők figyelembe, amelyek megfelelnek a  GET és 
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 
kiszervezésre vonatkozó szabályainak.”

3. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, az 5. § és a 6. § az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
 (3) A 2–4. § és a 7. § (1) és (2) bekezdése 2021. október 1-jén lép hatályba.

  Dr. Tóth Tamás s. k.,
  általános elnökhelyettes
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelete
egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont ds)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm.  rendelet 116.  § 25.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 2.  alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont dk)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm.  rendelet 
92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 3.  alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont dp)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm.  rendelet 
92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 4.  alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont di)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm.  rendelet 
92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
az 5. és 6.  alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (5)  bekezdésben kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása

1. § (1) A  foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) 
NM rendelet (a továbbiakban: 27/1996. NM rendelet) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  foglalkozási megbetegedés vagy a  fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálásába a  foglalkozás-
egészségügyi szolgálat orvosát, a  munkáltatót vagy annak képviselőjét és a  munkavállalók érdekképviseletét 
(munkavédelmi képviselőt) is be kell vonni, valamint a  vizsgálat során a  megbetegedés és az  expozíció okainak 
feltárása érdekében más hatóság, illetve intézmény is megkereshető. Ezen túlmenően a foglalkozási megbetegedés 
körülményeinek kivizsgálásába
a) a  miniszter által vezetett minisztérium orvos végzettségű foglalkozás-orvostan, üzemorvostan, 
munkahigiéné, közegészségtan-járványtan, megelőző orvostan és népegészségtan szakképesítéssel rendelkező 
kormánytisztviselőjét vagy
b) az a) pontban nevesített szakképesítéssel rendelkező megbízott orvost
is minden esetben be kell vonni.”

 (2) A 27/1996. NM rendelet 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Betegség esetén, annak (8)  bekezdés szerinti elbírálását követően foglalkozási megbetegedésként történő 
elfogadásáról a  munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv 5  napon belül tájékoztatja a  munkavédelmi 
hatóságot.”

2. §  A 27/1996. NM rendelet 5.  § (8)  bekezdésében a „bírálja el” szövegrész helyébe az „a bejelentőlap és a  vizsgálati 
lap beérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül bírálja el, mely határidő adatkiegészítést vagy a bejelentett 
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személy személyes szakorvosi vizsgálatát igénylő esetben egy alkalommal 30  nappal meghosszabbítható” 
szövegrész lép.

2. A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló  
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosítása

3. §  A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 
(a továbbiakban: 61/1999. EüM rendelet) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet értelmében)
„a) biológiai tényezők: a  mikroorganizmusok – beleértve a  genetikailag módosított mikroorganizmusokat –, 
a sejttenyészetek és emberi belső élősdiek, amelyek fertőzést, allergiát vagy mérgezést okozhatnak, továbbá azon 
külső élősdiek, melyek képesek tartósan megtelepedni az emberi szervezeten,”

4. §  A 61/1999. EüM rendelet 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a 3. § szerinti becslés eredménye alapján előfordulhat a biológiai anyagoknak való nem szándékos kitettség, 
akkor figyelembe kell venni az 1. számú mellékletben nem szereplő más tevékenységeket is.”

5. §  A 61/1999. EüM rendelet 17. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„d) a  2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III., V. és VI.  mellékletének tisztán technikai kiigazítások 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. október 24-i 2019/1833 bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

6. §  A 61/1999. EüM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. §  A 61/1999. EüM rendelet 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és 
egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása

8. §  A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 
követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet (a továbbiakban: 65/1999. EüM rendelet) 3. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az  egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés nem valósítható meg, a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentése érdekében 
a munkáltató a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőeszközzel látja el, és ellenőrzi azok 
rendeltetésszerű használatát. A  gyakori kockázatok felsorolását tartalmazó tájékoztatót a  munkavédelmi hatóság 
a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) honlapján közzéteszi.”

9. §  A 65/1999. EüM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az egyes alkalmazható védőeszközök típusait és a védőeszköz használatával végezhető tevékenységek listáját 
a munkavédelmi hatóság a miniszter honlapján közzéteszi.”

10. §  A 65/1999. EüM rendelet 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez a rendelet a 89/656/EGK tanácsi irányelv I., II. és III. mellékletének tisztán technikai kiigazítások tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2019. október 24-i 2019/1832 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

11. §  Hatályát veszti a 65/1999. EüM rendelet 1–3. számú melléklete.
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4. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott 
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása

12. §  A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az  általuk okozott egészségkárosodások 
megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a  továbbiakban: 26/2000. EüM rendelet) 2.  § a)  pont 
ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában
rákkeltő anyag:)
„ac) a 2. számú mellékletben meghatározott anyag, keverék vagy eljárás, valamint ezen eljárások során felszabaduló 
anyag vagy keverék,”

13. §  A 26/2000. EüM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  rendelet hatálya kiterjed – a  (3)  bekezdésben foglaltak kivételével – az  Mvt. alapján történő szervezett 
munkavégzésre, amelynek során a munkavállaló rákkeltő vagy mutagén anyag (a továbbiakban együtt: rákkeltők) 
hatásának van vagy lehet kitéve.”

14. §  A 26/2000. EüM rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  munkavédelmi hatóság a  bejelentett adatokat az  Mvt. 63/C.  § szerinti bontásban, munkáltatónként 
összegezve, elektronikus formában a  tárgyévet követő  év március 31-ig a  munkahigiénés és foglalkozás-
egészségügyi szerv részére átadja, amely ezek alapján foglalkozási rákregisztert vezet.”

15. §  A 26/2000. EüM rendelet 5. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

16. §  A 26/2000. EüM rendelet 22.  § (4)  bekezdésében a „Nemzeti Akkreditáló Testület” szövegrész helyébe a „Nemzeti 
Akkreditáló Hatóság” szöveg lép.

17. §  Hatályát veszti a 26/2000. EüM rendelet 15. §-a.

5. A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának 
védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosítása

18. §  A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló  
5/2020. (II. 6.) ITM rendelet (a továbbiakban: 5/2020. ITM rendelet) 3. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„16. megengedett átlagos koncentráció: a  légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy 8 órás vagy annál 
rövidebb műszak, 40 órás munkahét esetén megengedett, idővel súlyozott átlagkoncentrációja, amely a  dolgozó 
egészségére általában nem fejt ki káros hatást, kivéve egyes küszöbérték nélküli mutagén vagy daganatkeltő 
anyagokat;”

19. §  Az 5/2020. ITM rendelet 21. §-a a következő c) és d) ponttal egészül ki:
[A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően]
„c) az  arzén és szervetlen vegyületeire vonatkozóan (arzin kivételével, As-ra számítva) – a  rézkohósítási ágazatot 
kivéve – az 1. mellékletben,
d) az  egészségügyi ágazat, a  temetkezés és balzsamozás területén a  formaldehid expozícióra vonatkozóan 
a 7. mellékletben”
(meghatározott határértékeket kell alkalmazni.)

20. §  Az 5/2020. ITM rendelet 23. §-a a következő j) és k) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„j) a  munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók 
védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i 2019/983 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek,
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k) a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek ötödik listájának 
létrehozásáról és a  2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló, 2019. október 24-i 2019/1831 bizottsági 
irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

21. §  Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

22. §  Az 5/2020. ITM rendelet 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

23. §  Az 5/2020. ITM rendelet a 6. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

24. §  Az 5/2020. ITM rendelet
a) 3. § 7. pontjában a „megadott határérték” szövegrész helyébe a „megadott foglalkozási expozíciós határérték” 

szöveg,
b) 3. § 9. pontjában az „expozíció mérését” szövegrész helyébe az „expozíciós koncentráció mérését” szöveg,
c) 4.  § (4)  bekezdés a)  pontjában a „Nemzeti Akkreditáló Testület” szövegrész helyébe a „Nemzeti Akkreditáló 

Hatóság” szöveg,
d) 11. § (1) bekezdésében a „töltött munkavégzés időtartama” szövegrész helyébe a „töltött műszak időtartama” 

szöveg,
e) 11.  § (1)  bekezdésében az  „(a  továbbiakban: ÁK érték) azzal, hogy 8  óránál” szövegrész helyébe 

az „(a továbbiakban: ÁK érték). 8 óránál” szöveg
lép.

25. §  Hatályát veszti az 5/2020. ITM rendelet
a) 3. § 15. pontjában az „ennek hiányában a küszöb koncentrációval, vagy küszöb koncentráció nélküli anyagok 

esetében az elérhető legkisebb kockázatot jelentő koncentrációval” szövegrész,
b) 5. § (4) bekezdés c) pontja,
c) 21. § c) pontja,
d) 21. § d) pontja és
e) 7. melléklete.

6. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott 
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki 
tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló  
5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról szóló 6/2020. (II. 7.) ITM rendelet módosítása

26. §  A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az  általuk okozott egészségkárosodások 
megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a  kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról szóló 6/2020. (II. 7.) 
ITM rendelet (a továbbiakban: 6/2020. ITM rendelet) 11. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„11. § A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 
5/2020. (II. 6.) ITM rendelet (a továbbiakban: 5/2020. ITM rendelet) 21. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
[A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően]
„e) a  dízelmotor-kipufogógáz expozícióra vonatkozóan – a  földalatti bányászat és az  alagútfúrás területét 
kivéve – az 1. mellékletben”
(meghatározott határértékeket kell alkalmazni.)

27. §  A 6/2020. ITM rendelet 3. melléklete a 7. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.

28. §  A 6/2020. ITM rendelet
a) 14. § (3) bekezdésében a „2023. február 1-jén” szövegrész helyébe a „2023. február 21-én” szöveg,
b) 14. § (5) bekezdésében a „2025. január 1-jén” szövegrész helyébe a „2025. január 18-án” szöveg,
c) 14. § (6) bekezdésében a „2026. február 1-jén” szövegrész helyébe a „2026. február 21-én” szöveg
lép.
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7. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(8) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 14. § 2022. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 25. § c) pontja 2023. július 11-én lép hatályba.
 (4) A 25. § d) és e) pontja 2024. július 12-én lép hatályba.
 (5) A 26. § 2023. február 21-én lép hatályba.
 (6) A 27. § és a 7. melléklet 2025. január 18-án lép hatályba.
 (7) A 4. melléklet 3. pontja 2026. július 12-én lép hatályba.
 (8) A 4. melléklet 12. pontja 2027. július 12-én lép hatályba.

30. §  Ez a rendelet
a) a  munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók 

védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/983 európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek,

b) a  98/24/EK tanácsi irányelv alapján meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek ötödik 
listájának létrehozásáról és a  2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló, 2019. október 24-i 
(EU) 2019/1831 bizottsági irányelvnek,

c) a  89/656/EGK tanácsi irányelv I., II. és III.  mellékletének tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2019. október 24-i (EU) 2019/1832 bizottsági irányelvnek,

d) a 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III., V. és VI. mellékletének tisztán technikai kiigazítások 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. október 24-i (EU) 2019/1833 bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez

A 61/1999. EüM rendelet 1. számú melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A foglalkozási tevékenységek típusainak tájékoztató jegyzéke)
„5. A  klinikai, állatorvosi diagnosztikai laboratóriumokban végzett munkák a  diagnosztikai mikrobiológiai 
laboratóriumok kivételével.”

2. melléklet a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez
„3. számú melléklet a 61/1999. EüM rendelethez

Biológiai tényezők csoportba való sorolása

 1. A jogszabály céljának megfelelően kizárólag azon tényezőket kell felvenni a besorolási listára, amelyekről ismeretes, 
hogy az  embert megfertőzik. Adott esetben fel van tüntetve az  említett tényezők toxikus és allergizáló hatása. 
Ki vannak zárva az olyan állati és növényi kórokozók, amelyekről ismeretes, hogy nem hatnak az emberre. A besorolt 
biológiai tényezők ezen listájának összeállításakor a  genetikailag módosított mikroorganizmusok nem kerültek 
figyelembevételre.

 2. A besorolt tényezők listája az  említett tényezők egészséges munkavállalóra gyakorolt hatásán alapul. Nincsenek 
külön figyelembe véve az olyan személyekre gyakorolt sajátos hatások, akiknek érzékenységét egy vagy több egyéb 
ok befolyásolhatja, mint pl. előzetes betegség, gyógyszer alkalmazása, károsodott immunműködés, terhesség vagy 
szoptatás.
Az ilyen munkavállalók többletkockázatát a jogszabály által előírt kockázat értékelés részeként kell tekintetbe venni. 
Egyes ipari eljárások, egyes laboratóriumi munkák vagy olyan állatokkal végzett munkák esetében, amelyek során 
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ténylegesen vagy potenciálisan fennáll a 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők expozíciójának a veszélye, 
minden technikai óvintézkedésnek meg kell felelnie a rendeletben előírtaknak.

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

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

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

 6. A besorolt tényezők listája a  lista összeállításának időpontjában fennálló tudományos álláspontot tükrözi. A  listát 
korszerűsíteni kell, mihelyt már nem tükrözi a tudomány legújabb álláspontját.

 7. Minden olyan vírus, amelyet emberben elkülönítettek és amelyet a  jelen melléklet még nem vett figyelembe és 
nem sorolt be, minimálisan a 2. csoportba kerüljön besorolásra, kivéve ha bizonyítható, hogy azok emberben nem 
okoznak betegséget.

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

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

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

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

időpontjától számított tíz évnél tovább meg kell őrizni.
11.3. T: Toxintermelés.
11.4. V: Az EU-ban nyilvántartásba vett hatékony oltóanyag áll rendelkezésre.

 12. BAKTÉRIUMOK ÉS HASONLÓ ORGANIZMUSOK

A B C

1. Biológiai anyag Csoport Megjegyzések

2. Actinomadura madurae 2

3. Actinomadura pelletieri 2

4. Actinomyces gerencseriae 2

5. Actinomyces israelii 2

6. Actinomyces spp. 2

7.
Aggregatibacter actinomycetemcomitans  
(Actinobacillus actinomycetemcomitans) 

2

8. Anaplasma spp. 2

9.
Arcanobacterium haemolyticum  
(Corynebacterium haemolyticum) 

2

10. Arcobacter butzleri 2

11. Bacillus anthracis 3 T

12. Bacteroides fragilis 2

13. Bacteroides spp. 2

14. Bartonella bacilliformis 2
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15. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) 2

16. Bartonella (Rochalimaea) spp. 2

17. Bordetella bronchiseptica 2

18. Bordetella parapertussis 2

19. Bordetella pertussis 2 T, V

20. Bordetella spp. 2

21. Borrelia burgdorferi 2

22. Borrelia duttonii 2

23. Borrelia recurrentis 2

24. Borrelia spp. 2

25. Brachyspira spp. 2

26. Brucella abortus 3

27. Brucella canis 3

28. Brucella inopinata 3

29. Brucella melitensis 3

30. Brucella suis 3

31. Brucella ceti 3

32. Brucella pinnipedialis 3

33. Burkholderia cepacia 2

34. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 3

35. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) 3 D

36. Campylobacter fetus, fetus subsp. 2

37. Campylobacter fetus, venerealis subsp. 2

38. Campylobacter jejuni, doylei subsp. 2

39. Campylobacter jejuni, jejuni subsp. 2

40. Campylobacter spp. 2

41. Cardiobacterium hominis 2

42. Cardiobacterium valvarum 2

43. Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus) 2

44. Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae) 2

45. Chlamydia felis (Chlamydophila felis) 2

46. Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae) 2

47.
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci)  
(madarakat fertőző törzsek)

3

48.
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci)  
(egyéb törzsek)

3

49. Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis) 2

50. Clostridium botulinum 2 T

51. Clostridium difficile 2 T

52. Clostridium perfringens 2 T

53. Clostridium tetani 2 T, V

54. Clostridium spp. 2

55. Corynebacterium diphtheriae 2 T, V

56. Corynebacterium minutissimum 2

57. Corynebacterium pseudotuberculosis 2 T

58. Corynebacterium ulcerans 2 T

59. Corynebacterium spp. 2
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60. Coxiella burnetii 3

61. Edwardsiella tarda 2

62. Ehrlichia spp. 2

63. Eikenella corrodens 2

64.
Elizabethkingia meningoseptica  
(Flavobacterium meningosepticum) 

2

65. Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis) 2

66. Enterobacter cloacae, cloacae (Enterobacter cloacae) subsp. 2

67. Enterobacter spp. 2

68. Enterococcus spp. 2

69. Erysipelothrix rhusiopathiae 2

70. Escherichia coli (a nem kórokozó törzsek kivételével) 2

71.
Escherichia coli, verocitotoxin-termelő törzsek  
(pl. O157:H7 vagy O103)

3** T

72. Fluoribacter bozemanae (Legionella) 2

73. Francisella hispaniensis 2

74. Francisella tularensis, holarctica subsp. 2

75. Francisella tularensis, mediasiatica subsp. 2

76. Francisella tularensis, novicida subsp. 2

77. Francisella tularensis, tularensis subsp. 3

78. Fusobacterium necrophorum, funduliforme subsp. 2

79. Fusobacterium necrophorum, necrophorum subsp. 2

80. Gardnerella vaginalis 2

81. Haemophilus ducreyi 2

82. Haemophilus influenzae 2 V

83. Haemophilus spp. 2

84. Helicobacter pylori 2

85. Helicobacter spp. 2

86. Klebsiella oxytoca 2

87. Klebsiella pneumoniae, ozaenae subsp. 2

88. Klebsiella pneumoniae, pneumoniae subsp. 2

89. Klebsiella pneumoniae, rhinoscleromatis subsp. 2

90. Klebsiella spp. 2

91. Legionella pneumophila, fraseri subsp. 2

92. Legionella pneumophila, pascullei subsp. 2

93. Legionella pneumophila, pneumophila subsp. 2

94. Legionella spp. 2

95. Leptospira interrogans (valamennyi szerotípus) 2

96. Leptospira interrogans spp. 2

97. Listeria monocytogenes 2

98. Listeria ivanovii, ivanovii subsp. 2

99. Listeria invanovii, londoniensis subsp. 2

100. Morganella morganii, morganii (Proteus morganii) subsp. 2

101. Morganella morganii, sibonii subsp. 2

102. Mycobacterium abscessus, abscessus subsp. 2

103. Mycobacterium africanum 3 V
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104.
Mycobacterium avium subsp. avium  
(Mycobacterium avium) 

2

105.
Mycobacterium avium, paratuberculosis  
(Mycobacterium paratuberculosis) subsp.

2

106. Mycobacterium avium, silvaticum subsp. 2

107. Mycobacterium bovis 3 V

108.
Mycobacterium caprae  
(Mycobacterium tuberculosis, caprae) subsp.

3

109. Mycobacterium chelonae 2

110. Mycobacterium chimaera 2

111. Mycobacterium fortuitum 2

112. Mycobacterium intracellulare 2

113. Mycobacterium kansasii 2

114. Mycobacterium leprae 3

115. Mycobacterium malmoense 2

116. Mycobacterium marinum 2

117. Mycobacterium microti 3**

118. Mycobacterium pinnipedii 3

119. Mycobacterium scrofulaceum 2

120. Mycobacterium simiae 2

121. Mycobacterium szulgai 2

122. Mycobacterium tuberculosis 3 V

123. Mycobacterium ulcerans 3**

124. Mycobacterium xenopi 2

125. Mycoplasma hominis 2

126. Mycoplasma pneumoniae 2

127. Mycoplasma spp. 2

128. Neisseria gonorrhoeae 2

129. Neisseria meningitidis 2 V

130.
Neoehrlichia sennettsu (Rickettsia sennettsu,  
Ehrlihia sennettsu) 

2

131. Neoehrlichia mikurensis 2

132. Nocardia asteroides 2

133. Nocardia brasiliensis 2

134. Nocardia farcinica 2

135. Nocardia nova 2

136. Nocardia otitidiscaviarum 2

137. Nocardia spp. 2

138. Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi) 3

139. Pasteurella multocida, gallicida (Pasteurella gallicida) subsp. 2

140. Pasteurella multocida, multocida subsp. 2

141. Pasteurella multocida, septica subsp. 2

142. Pasteurella spp. 2

143. Peptostreptococcus anaerobius 2

144. Plesiomonas shigelloides 2

145. Porphyromonas spp. 2

146. Prevotella spp. 2
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147. Proteus mirabilis 2

148. Proteus penneri 2

149. Proteus vulgaris 2

150. Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans) 2

151. Providencia rettgeri (Proteus rettgeri) 2

152. Providencia spp. 2

153. Pseudomonas aeruginosa 2 T

154. Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii) 2

155. Rickettsia africae 3

156. Rickettsia akari 3**

157. Rickettsia australis 3

158. Rickettsia canadensis 3

159. Rickettsia conorii 3

160. Rickettsia heilongjiangensis 3**

161. Rickettsia japonica 3

162. Rickettsia montanensis 3

163. Rickettsia typhi 3

164. Rickettsia prowazekii 3

165. Rickettsia rickettsii 3

166. Rickettsia sibirica 3

167. Rickettsia spp. 3

168. Salmonella enterica (choleraesuis), arizonae subsp. 2

169. Salmonella Enteritidis 2

170. Salmonella Paratyphi A, B, C 2 V

171. Salmonella Typhi 3** V

172. Salmonella Typhimurium 2

173. Salmonella (egyéb szerotípusok) 2

174. Shigella boydii 2

175. Shigella dysenteriae (1. típus) 3** T

176. Shigella dysenteriae, az 1. típustól eltérő 2

177. Shigella flexneri 2

178. Shigella sonnei 2

179. Staphylococcus aureus 2 T

180. Streptobacillus moniliformis 2

181. Streptococcus agalactiae 2

182. Streptococcus dysgalactiae, equisimilis subsp. 2

183. Streptococcus pneumoniae 2 T, V

184. Streptococcus pyogenes 2 T

185. Streptococcus suis 2

186. Streptococcus spp. 2

187. Treponema carateum 2

188. Treponema pallidum 2

189. Treponema pertenue 2

190. Treponema spp. 2

191. Trueperella pyogenes 2

192. Ureaplasma parvum 2

193. Ureaplasma urealyticum 2
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194. Vibrio cholerae (az El Tor és Bengal is) 2 T, V

195. Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica) 2

196. Vibrio spp. 2

197. Yersinia enterocolitica, enterolitica subsp. 2

198. Yersinia enterocolitica, palearctica subsp. 2

199. Yersinia pestis 3

200. Yersinia pseudotuberculosis 2

201. Yersinia spp. 2

12.1. Rövidítések:
12.1.1. ** Lásd jelen melléklet 8. pontját.

12.2. Megjegyzések:
12.2.1. A  listában szereplő biológiai tényezők esetében az  „spp.” megjelölés olyan egyéb fajokra utal, 

amelyek emberi kórokozóként ismeretesek.

 13. VÍRUSOK*

A B C

1.

Biológiai anyagok

(E listán a vírusok rend (O), család (F) és nemzetség (G) szerinti rangsorban 

szerepelnek.)

Csoport Megjegyzések

2. Bunyavirales (O)

3. Hantaviridae (F)

4. Orthohantavírus (G)

5.
Andes orthohantavírus (hantavírus pulmonáris szindrómát 
[HPS] okozó hantavírus faj)

3

6. Bayou orthohantavírus 3

7. Black Creek Canal orthohantavírus 3

8. Cano Delgadito orthohantavírus 3

9. Choclo orthohantavírus 3

10.
Dobrava-Belgrade hantavírus (vérzéses lázat és 
veseelégtelenséget [HFRS] okozó hantavírus faj)

3

11. El Moro Canyon orthohantavírus 3

12.
Hantaan orthohantavírus (vérzéses lázat és veseelégtelenséget 
[HFRS] okozó hantavírus faj)

3

13. Laguna Negra orthohantavírus 3

14. Prospect Hill orthohantavírus 2

15.
Puumala orthohantavírus (nephropathia epidemica [NE] 
betegséget okozó hantavírus faj)

2

16.
Seoul hantavírus (vérzéses lázat és veseelégtelenséget [HFRS] 
okozó hantavírus faj)

3

17.
Sin Nombre orthohantavírus (hantavírus pulmonáris 
szindrómát [HPS] okozó hantavírus faj)

3

18. Egyéb, ismerten kórokozó hantavírusok 2

19. Nairoviridae (F) 

20. Orthonairovírus (G)

21. Krími-kongói vérzéses láz orthonairovírus 4

22. Dugbe orthonairovírus 2

23. Hazara orthonairovírus 2

24. Nairobi-betegség orthonairovírus 2
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25. Egyéb, ismerten kórokozó nairovírusok 2

26. Peribunyaviridae (F)

27. Orthobunyavírus (G)

28. Bunyamwera orthobunyavírus (Germiston vírus) 2

29. California encephalitis orthobunyavírus 2

30. Oropouche orthobunyavírus 3

31. Egyéb, ismerten kórokozó orthobunyavírusok 2

32. Phenuiviridae (F)

33. Phlebovírus (G)

34. Bhanja phlebovírus 2

35. Punta Toro phlebovírus 2

36. Rift-völgyi láz phlebovírus 3

37. Sandfly fever Naples phlebovírus 2

38. Toscana phlebovírus 2

39.
SFTS phlebovírus (magas lázzal járó trombocitopénia 
szindrómát okozó vírus)

3

40. Egyéb, ismerten kórokozó phlebovírusok 2

41. Herpesvirales (O)

42. Herpesviridae (F)

43. Cytomegalovírus (G)

44. Humán betaherpeszvírus 5 (cytomegalovírus) 2

45. Limfo-kriptovírus (G)

46. Humán gammaherpeszvírus 4 (Epstein-Barr vírus) 2

47. Rhadinovírus (G)

48. Humán gammaherpeszvírus 8 2 D

49. Roseolovírus (G)

50. Humán betaherpeszvírus 6A (humán B-limfotróp vírus) 2

51. Humán betaherpeszvírus 6B 2

52. Humán betaherpeszvírus 7 2

53. Simplexvírus (G)

54.
Makákó alfaherpeszvírus 1 (herpeszvírus simiae,  
herpesz B vírus)

4

55.
Humán alfaherpeszvírus 1 (humán herpeszvírus 1,  
herpesz simplex vírus, 1. típus)

2

56.
Humán alfaherpeszvírus 2 (humán herpeszvírus 2,  
herpesz simplex vírus, 2. típus)

2

57. Varicellovírus (G)

58. Humán alfaherpeszvírus 3 (Varicella-zoster herpeszvírus) 2 V

59. Mononegavirales (O)

60. Filoviridae (F)

61. Ebola vírus (G) 4

62. Marburg vírus (G)

63. Marburg marburgvirus 4

64. Paramyxoviridae (F)

65. Avulavírus (G)

66. Baromfipestis vírus (Newcastle-betegség vírus) 2

67. Henipavírus (G)
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68. Hendra henipavírus 4

69. Nipah henipavírus 4

70. Morbillivírus (G)

71. Kanyaró morbillivírus 2 V

72. Respirovírus (G)

73. Humán respirovírus 1 (parainfluenza vírus 1) 2

74. Humán respirovírus 3 (parainfluenza vírus 3) 2

75. Rubulavírus (G)

76. Mumpsz rubulavírus 2 V

77. Humán rubulavírus 2 (parainfluenza vírus 2) 2

78. Humán rubulavírus 4 (parainfluenza vírus 4) 2

79. Pneumoviridae (F)

80. Metapneumovírus (G)

81. Orthopneumovírus (G)

82.
Humán orthopneumovírus (RSV, óriássejtes 
tüdőmegbetegedést okozó vírus)

2

83. Rhabdoviridae (F)

84. Lyssavírus (G)

85. Ausztrál denevér-lyssavírus 3** V

86. Duvenhage-lyssavírus 3** V

87. Ausztrál denevér-lyssavírus 1 3** V

88. Ausztrál denevér-lyssavírus 2 3** V

89. Lagosi denevér-lyssavírus 3**

90. Mokola-lyssavírus 3

91. Veszettség-lyssavírus (rabies-vírus) 3** V

92. Vesiculovírus (G)

93. Hólyagos szájgyulladást okozó vírus, Alagoas vesiculovírus 2

94. Hólyagos szájgyulladást okozó vírus, Indiana vesiculovírus 2

95. Hólyagos szájgyulladást okozó vírus, New Jersey vesiculovírus 2

96. Piry vesiculovírus (Piry vírus) 2

97. Nidovirales (O)

98. Coronaviridae (F)

99. Betacoronavírus (G)

100.
Súlyos akut légzőszervi szindrómát okozó koronavírus 
(SARS-vírus)

3

101.
Súlyos akut légzőszervi szindrómát okozó koronavírus 2 
(SARS-CoV-2) (j) 

3

102.
Közel-keleti légzőszervi tünetegyüttest okozó koronavírus 
(MERS-vírus)

3

103. Egyéb, ismerten kórokozó Coronaviridae 2

104. Picornavirales (O)

105. Picornaviridae (F)

106. Cardivírus (G)

107. Saffold vírus 2

108. Cosavírus (G)

109. Cosavírus A 2

110. Enterovírus (G)
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111. Enterovírus A 2

112. Enterovírus B 2

113. Enterovírus C 2

114.
Enterovírus D, humán Enterovírus, 70. típus (akut vérzéses 
kötőhártya-gyulladást okozó vírus)

2

115. Rhinovírusok 2

116. Poliovírus, 1. típus 2 V

117. Poliovírus, 2. és 3. típus (i) 3 V

118. Hepatovírus (G)

119. Hepatovírus A (hepatitis A-vírus, humán enterovírus, 72. típus) 2 V

120. Kobuvírus (G)

121. Aichivírus A (Aichi vírus 1) 2

122. Parechovírus (G)

123. Parechovírusok A 2

124. Parechovírusok B (Ljungan vírus) 2

125. Egyéb, ismerten kórokozó Picornaviridae 2

126. Nem besorolt (O)

127. Adenoviridae (F) 2

128. Astroviridae (F) 2

129. Arenaviridae (F)

130. Mammarenavírus (G)

131. Brazil mammarenavírus 4

132. Chapare mammarenavírus 4

133. Flexal mammarenavírus 3

134. Guanarito mammarenavírus 4

135. Junín mammarenavírus 4

136. Lassa mammarenavírus 4

137. Lujo mammarenavírus 4

138. Limfocitás choriomeningitis vírus, neurotróp törzsek 3

139. Limfocitás choriomeningitis vírus (egyéb törzsek) 2

140. Machupo mammarenavírus 4

141. Mobala mammarenavírus 2

142. Mopeia mammarenavírus 3

143. Tacaribe mammarenavírus 2

144. Whitewater Arroyo mammarenavírus 3

145. Caliciviridae (F)

146. Norovírus (G)

147. Norovírus (Norwalk vírus) 2

148. Egyéb, ismerten kórokozó Caliciviridae 2

149. Hepadnaviridae (F)

150. Orthohepadnavírus (G)

151. Hepatitis B-vírus 3** V, D

152. Hepeviridae (F)

153. Orthohepevírus (G)

154. Orthohepevírus A (hepatitis E-vírus) 2

155. Flaviviridae (F)

156. Flavivírus (G)
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157. Dengue-láz vírus 3

158. Japán encephalitis vírus 3 V

159. Kyasanur Forest vírus 3 V

160. Louping-ill vírus 3**

161.
Murray Valley encephalitis vírus (Ausztrál agyvelőgyulladás 
vírus)

3

162. Omszki vérzéses lázat okozó vírus 4

163. Powassan vírus 3

164. Rocio vírus 3

165. St. Louis encephalitis vírus 3

166. Kullancsencephalitis vírus

167. Absettarov vírus 3

168. Hanzalova vírus 3

169. Hypr vírus 3

170. Kumlinge vírus 3

171. Negishi vírus 3

172. Orosz tavaszi-nyári encephalitis vírus (a) 3 V

173. Kullancsencephalitis vírus, közép-európai altípus 3** V

174. Kullancsencephalitis vírus, távol-keleti altípus 3

175. Kullancsencephalitis vírus, szibériai altípus 3 V

176. Wesselsbron vírus 3**

177. Nyugat-nílusi láz vírus 3

178. Sárgaláz vírus 3 V

179. Zika-vírus 2

180. Egyéb, ismerten kórokozó flavivírusok 2

181. Hepacivírus (G)

182. Hepacivírus C (hepatitis C-vírus) 3** D

183. Orthomyxoviridae (F)

184. Gammainfluenzavírus (G)

185. Influenza C-vírus 2

186. Influenzavírus A (G)

187.
Magas patogenitású madárinfluenza vírusok HPAIV,  
pl. H5N1, H7N7, H7N9

3

188. Influenza A-vírus 2 V (c)

189. Influenza A-vírus A/New York/1/18 (H1N1) (Spanyolnátha 1918) 3

190. Influenza A-vírus A/Singapore/1/57 (H2N2) 3

191. Alacsony patogenitású madárinfluenza vírus (LPAI) H7N9 3

192. Influenzavírus B (G)

193. Influenza B-vírus 2 V (c)

194. Thogoto vírus (G)

195. Dhori vírus (kullancs terjesztette orthomyxoviridae: Dhori) 2

196.
Thogoto vírus (kullancs terjesztette orthomyxoviridae: 
Thogoto)

2

197. Papillomaviridae (F) 2 D (d)

198. Parvoviridae (F)

199. Eritroparvovírus (G)

200. Főemlős eritroparvovírus 1 (humán parvovírus, B 19 vírus) 2
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201. Bocaparvovirus (G)

202. Főemlős bocaparvovírus (humán bocavírus) 2

203. Polyomaviridae (F)

204. Betapoliomavírus (G)

205. Humán poliomavírus 1 (BK-vírus) 2 D (d)

206. Humán poliomavírus 2 (JC-vírus) 2 D (d)

207. Poxviridae (F)

208. Molluscipoxvírus (G)

209. Molluscum contagiosum vírus 2

210. Himlővírus (G)

211. Tehénhimlővírus 2

212. Majomhimlővírus 3 V

213.
Vaccinia vírus [ideértve a bivalyhimlővírust (e), 
az elefánthimlővírust (f) és a nyúlhimlővírust (g)]

2

214. Variolavírus (major és minor) 4 V

215. Parapoxvírus (G)

216. Orf vírus 2

217.
Pszeudo-tehénhimlővírus (fejőstehenek himlővírusa, 
parapoxvírus bovis)

2

218. Yatapoxvírus (G)

219. Tanapox vírus 2

220. Yaba majom tumorvírus 2

221. Reoviridae (F)

222. Seadornovírus (G)

223. Banna vírus 2

224. Coltivírus (G) 2

225. Rotavírusok (G) 2

226. Orbivírus (G) 2

227. Retroviridae (F)

228. Deltaretovírus (G)

229.
Főemlős T-limfotróp vírus 1 (humán T-sejtes limfotróp vírus,  
1. típus)

3** D

230.
Főemlős T-limfotróp vírus 2 (humán T-sejtes limfotróp vírus,  
2. típus)

3** D

231. Lentivírus (G)

232. Humán immundeficiencia-vírus 1 (HIV-1) 3** D

233. Humán immundeficiencia-vírus 2 (HIV-2) 3** D

234. Majom immundeficiencia-vírus (SIV) (h) 3

235. Togaviridae (F)

236. Alfavírus (G)

237. Cabassouvírus 3

238. Keleti ló-encephalomyelitis vírus 3 V

239. Bebaru vírus 2

240. Chikungunya vírus 3**

241. Everglades vírus 3**

242. Mayaro vírus 3

243. Mucambo vírus 3**
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244. Ndumu vírus 3**

245. O’nyong-nyong vírus 2

246. Ross River vírus 2

247. Semliki Forest vírus 3

248. Sindbis vírus 2

249. Tonate vírus 3**

250. Lovak venezuelai agy- és gerincvelő-gyulladását okozó vírus 3 V

251. Nyugati ló-encephalomyelitis vírus 3 V

252. Egyéb, ismerten kórokozó alfavírusok 2

253. Rubivírus (G)

254. Rubeolavírus 2 V

255. Nem besorolt (F)

256. Deltavírus (G)

257. Hepatitis delta vírus (b) 2 V, D

13.1. Rövidítések:
13.1.1. * Lásd jelen melléklet 7. pontját.
13.1.2. ** Lásd jelen melléklet 8. pontját.
13.1.3. (a) Kullancs hordozta encephalitis.
13.1.4. (b) A hepatitis D vírus csak a hepatitis B vírus okozta egyidejű, illetve másodlagos fertőzés jelenléte 

mellett válik kórokozóvá a  munkavállalókban. Ebből következik, hogy a  hepatitis B  vírus elleni 
védőoltás védelmet biztosít a hepatitis D vírus (Delta) ellen azon munkavállalóknak, akik a hepatitis 
B vírus által nem érintettek.

13.1.5. (c) Csak az A és B típusok esetében.
13.1.6. (d) Az ilyen anyagokkal való közvetlen érintkezéssel járó munkavégzés esetén ajánlott.
13.1.7. (e) Kétfajta vírus azonosított: az  egyik egy bivalyhimlő-típusú vírus, a  másik a  Vaccinia vírus 

egy variánsa.
13.1.8. (f) A tehénhimlővírus variánsa.
13.1.9. (g) A Vaccinia vírus variánsa.
13.1.10. (h) Jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy más, majomból származó retrovírus megbetegedést okozna 

emberben. Elővigyázatosságként 3. biztonsági szint ajánlott a velük folytatott munka során.
13.1.11. (i) Az osztályozás alapja a vad poliovírusok típusspecifikus felszámolását és a szájon át alkalmazott 

poliovírus védőoltás fokozatos megszüntetését követően a  poliovírussal összefüggő kockázatok 
minimalizálására vonatkozó WHO globális cselekvési terv.

13.1.12. (j) 16.  § (2)  bekezdésével összhangban a  SARS-CoV-2 vírust érintő nem propagatív diagnosztikai 
laboratóriumi munkát legalább a  2. biztonsági szinttel egyenértékű eljárásokat alkalmazó 
létesítményben kell végezni. A  SARS-CoV-2 vírust érintő propagatív munkát olyan 3. biztonsági 
szintű laboratóriumban kell végezni, amelyben a  légnyomás kisebb a  külső környezeti 
légnyomásnál.

 14. A FERTŐZŐ SZIVACSOS AGYVELŐBÁNTALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK

A B C

1. Biológiai anyag Csoport Megjegyzések

2. A Creutzfeldt–Jakob-betegség kórokozója 3** D (a)

3. A Creutzfeldt–Jakob-betegség kórokozójának a variánsa 3** D (a)

4.
A szarvasmarhák szivacsos agyvelőbetegségének (BSE)  
és az egyéb kapcsolódó, állati TSE-k kórokozója

3** D (a)

5. A Gerstmann–Sträussler–Scheinker szindróma kórokozója 3** D (a)

6. A Kuru kórokozója 3** D (a)

7. A surlókór kórokozója 2
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14.1. Rövidítések:
14.1.1. ** Lásd jelen melléklet 8. pontját.
14.1.2. (a) Az  állatokban előforduló egyéb TSE-ket előidéző anyagok okozta fertőzések emberben történő 

előfordulására nincsen bizonyíték. Ennek ellenére a  3.** kockázati csoportba sorolt anyagokra 
megállapított biztonsági intézkedések ajánlottak elővigyázatossági intézkedésként a  laboratóriumi 
munka esetében, a  scrapie (surlókór) azonosított anyagával folytatott laboratóriumi munka 
kivételével, amikor a 2. szintű elkülönítés elégséges.

 15. PARAZITÁK

A B C

1. Biológiai anyag Csoport Megjegyzések

2. Acanthamoeba spp. 2

3. Ancylostoma duodenale 2

4. Angiostrongylus cantonensis 2

5. Angiostrongylus costaricensis 2

6. Anisakis simplex 2 A

7. Ascaris lumbricoides 2 A

8. Ascaris suum 2 A

9. Babesia divergens 2  

10. Babesia microti 2  

11. Balamuthia mandrillaris 3  

12. Balantidium coli 2  

13. Blastocytis sp 2

14. Brugia malayi 2  

15. Brugia pahangi 2  

16. Brugia timori 2  

17. Capillaria philippinensis 2  

18. Capillaria spp. 2  

19. Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis) 2  

20. Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini) 2  

21. Cryptosporidium hominis 2  

22. Cryptosporidium parvum 2  

23. Cyclospora cayetanensis 2  

24. Dicrocoelium dentriticum 2  

25. Dipetalonema streptocerca 2  

26. Diphyllobothrium latum 2  

27. Dracunculus medinensis 2  

28. Echinococcus granulosus 3 (*)  

29. Echinococcus multilocularis 3 (*)  

30. Echinococcus oligarthrus 3 (*)  

31. Echinococcus vogeli 3 (*)  

32. Entamoeba histolytica 2  

33. Enterobius vermicularis 2  

34. Enterocytozoon bieneusi 2  

35. Fasciola gigantica 2  

36. Fasciola hepatica 2  

37. Fasciolopsis buski 2  

38. Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis) 2  
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39. Heterophyes spp. 2  

40. Hymenolepis diminuta 2  

41. Hymenolepis nana 2  

42. Leishmania aethiopica 2  

43. Leishmania braziliensis 3**  

44. Leishmania donovani 3**  

45. Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis) 3**  

46. Leishmania infantum (Leishmania chagasi) 3**  

47. Leishmania major 2  

48. Leishmania mexicana 2  

49. Leishmania panamensis (Viannia panamensis) 3**  

50. Leishmania peruviana 2  

51. Leishmania tropica 2  

52. Leishmania spp. 2  

53. Loa loa 2  

54. Mansonella ozzardi 2  

55. Mansonella perstans 2  

56. Mansonella streptocerca 2  

57. Metagonimus spp. 2  

58. Naegleria fowleri 3  

59. Necator americanus 2  

60. Onchocerca volvulus 2  

61. Opistorchis felineus 2  

62. Opisthorchis spp. 2  

63. Paragonimus westermani 2  

64. Paragonimus spp. 2  

65. Plasmodium falciparum 3**  

66. Plasmodium knowlesi 3**  

67. Plasmodium spp. (humán és majomban előforduló) 2  

68. Sarcocystis suihominis 2  

69. Schistosoma haematobium 2  

70. Schistosoma intercalatum 2  

71. Schistosoma japonicum 2  

72. Schistosoma mansoni 2  

73. Schistosoma mekongi 2  

74. Strongyloides stercoralis 2  

75. Strongyloides spp. 2  

76. Taenia saginata 2  

77. Taenia solium 3**  

78. Toxocara canis 2  

79. Toxocara cati 2  

80. Toxoplasma gondii 2  

81. Trichinella nativa 2  

82. Trichinella nelsoni 2  

83. Trichinella pseudospiralis 2  

84. Trichinella spiralis 2  

85. Trichomonas vaginalis 2  
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86. Trichostrongylus orientalis 2  

87. Trichostrongylus spp. 2  

88. Trichuris trichiura 2  

89. Trypanosoma brucei brucei 2  

90. Trypanosoma brucei gambiense 2  

91. Trypanosoma brucei rhodesiense 3**  

92. Trypanosoma cruzi 3**  

93. Wuchereria bancrofti 2  

15.1. Rövidítések:
15.1.1. ** Lásd jelen melléklet 8. pontját.

 16. KÜLSŐ ÉLŐSDIEK (EKTOPARAZITÁK)

A B C

1. Biológiai anyag Csoport Megjegyzések

2. Atkák

3. Rühatka (Sarcoptes scabiei var. hominis) 2 A

4. Sarcoptes spp. 2

5. Bolhák

6. Homoki bolha (Tunga penetrans) 2

7. Keleti patkánybolha (Xenopsylla cheopis) 2

8. Kutyabolha (Ctenocephalides canis) 2

9. Macskabolha (Ctenocephalides felis) 2

10. Tyúkbolha (Echidnophaga gallinacea) 2

11. Legyek

12. Calliphora spp. 2

13. Chrysomya bezziana 2

14. Cochliomyia hominivorax 2

15. Cordylobia anthropophaga 2

16. Emberbagócs(Dermatobia hominis) 2

17. Juhbagócs (Oestrus ovis) 2

18. Kék dongólégy (Calliphora vicina, Calliphora erythrocephala) 2

19. Közönséges húslégy (Sarcophaga carnaria) 2

20. Selymes döglégy (Lucilia sericata, Phaenicia sericata) 2

21. Tetvek

22. Fejtetű (Pediculus humanus capitis) 2

23. Ruhatetű (Pediculus humanus humanus, Pediculus humanus 
corporis)

2

24. Lapostetű (Pthirus pubis) 2

 17. GOMBÁK

A B C

1. Biológiai anyag Csoport Megjegyzések

2. Aspergillus flavus 2 A

3. Aspergillus fumigatus 2 A

4. Aspergillus spp. 2

5. Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3

6. Blastomyces gilchristii 3
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7. Candida albicans 2 A

8. Candida dubliniensis 2

9. Candida glabrata 2

10. Candida parapsilosis 2

11. Candida tropicalis 2

12.
Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, 
Cladosporium bantianum, trichoides) 

3

13. Cladophialophora modesta 3

14. Cladophialophora spp. 2

15. Coccidioides immitis 3 A

16. Coccidioides posadasii 3 A

17. Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora) 2 A

18.
Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. 
neoformans) 

2 A

19. Emmonsia parva var. parva 2

20. Emmonsia parva var. crescens 2

21. Epidermophyton floccosum 2 A

22. Epidermophyton spp. 2

23. Fonsecaea pedrosoi 2

24. Histoplasma capsulatum 3

25. Histoplasma capsulatum var. farciminosum 3

26. Histoplasma duboisii 3

27. Madurella grisea 2

28. Madurella mycetomatis 2

29. Microsporum spp. 2 A

30. Nannizzia spp. 2

31. Neotestudina rosatii 2

32. Paracoccidioides brasiliensis 3 A

33. Paracoccidioides lutzii 3

34. Paraphyton spp. 2

35. Rhinocladiella mackenziei 3

36. Scedosporium apiospermum 2

37. Scedosporium prolificans (inflatum) 2

38. Sporothrix schenckii 2

39. Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei) 2 A

40. Trichophyton rubrum 2 A

41. Trichophyton tonsurans 2 A

42. Trichophyton spp. 2
”

3. melléklet a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez

A 26/2000. EüM rendelet 5. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vinil-klorid monomer expozíció hatásának kitett munkavállalók egészségvédelmére vonatkozó előírások)
„2. A  VCM munkahelyi levegőben megengedett határértékét a  kémiai kóroki tényezők hatásának kitett 
munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló rendelet tartalmazza.”
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4. melléklet a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez

 1. Az  5/2020. ITM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában foglalt táblázat 20. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A B C D E F G

1. Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport)

20. ANILIN 62-53-3 7,74 19,35 b, k(2), BEM EU7 N

 2. Az  5/2020. ITM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában foglalt táblázat 24. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A B C D E F G

1. Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport)

24.

ARZÉN ÉS 
SZERVETLEN 
VEGYÜLETEI  
(arzin kivételével), 
(As-ra számítva)

7440-38-2 0,01
k(1A), b, i, 

BEM
EU8 T

 3. Az  5/2020. ITM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában foglalt táblázat 34. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A B C D E F G

1. Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport)

34.
BERILLIUM ÉS 
VEGYÜLETEI  
(Be-ra számítva)

 7440-41-7 0,0002  k(1B), b, sz EU8 T

 4. Az  5/2020. ITM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában foglalt táblázat 40–42. sora helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:

(A B C D E F G

1. Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport)

40. n-BUTIL-ACETÁT 123-86-4 241 723 i, sz EU7 N

41. IZOBUTIL-ACETÁT 110-19-0 241 723 i, sz EU7 N

42. szek-BUTIL-ACETÁT 105-46-4 241 723 i, sz EU7 N

 5. Az  5/2020. ITM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában foglalt táblázat 83. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A B C D E F G

1. Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport)

83.
difenilmetán-4,4’-
diizocianát (MDI)

101-68-8 0,05 0,05 i, sz, BEM T
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 6. Az  5/2020. ITM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában foglalt táblázat 85. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A B C D E F G

1. Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport)

85.

Toluol-2,4-
diizocianát
Toluol-2,6- 
diizocianát
(TDI)

584-84-9
91-08-7

0,007 k(2), i, sz T

 7. Az  5/2020. ITM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában foglalt táblázat 97. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A B C D E F G

1. Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport)

97.
DIKLÓRMETÁN 
(metilén-klorid)

75-09-2 353 706 k(2), b, BEM EU4 R+T

 8. Az  5/2020. ITM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában foglalt táblázat 135. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A B C D E F G

1. Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport)

135. FORMALDEHID 50-00-0 0,37 0,74 
k(1B), b, 

m, sz
EU8 T

 9. Az  5/2020. ITM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában foglalt táblázat 137. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A B C D E F G

1. Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport)

137. FOSZFOR
12185-10-3
7723-14-0 

0,1 0,1 i N

 10. Az  5/2020. ITM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában foglalt táblázat 155. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A B C D E F G

1. Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport)

155. HIDRAZIN 302-01-2 0,013 k(1B), b, BEM EU6 T

 11. Az  5/2020. ITM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában foglalt táblázat 160. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A B C D E F G

1. Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport)

160. IZOAMIL-ALKOHOL 123-51-3 18 37 EU7 R
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 12. Az  5/2020. ITM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában foglalt táblázat 166. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A B C D E F G

1. Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport)

166.

KADMIUM ÉS 
SZERVETLEN 
VEGYÜLETEI  
(Cd-ra számítva)

 7440-43-9 0,001 resp  k(1B), BEM  EU8 T

 13. Az  5/2020. ITM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában foglalt táblázat 191. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A B C D E F G

1. Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport)

191. KUMOL 98-82-8 50 250 b, i EU7 R

 14. Az  5/2020. ITM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában foglalt táblázat 199. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A B C D E F G

1. Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport)

199. METANOL 67-56-1 260 b, i, BEM EU2 R+T

 15. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 203. és 204. sora helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:

(A B C D E F G

1. Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport)

203. METIL-BUTIL-KETON 591-78-6 21 84 b, i, BEM T

204.
4,4’-Metilén-bisz(2-
klóranilin)[MOCA]

101-14-4 0,01 k(1B), b, BEM EU8 R+T

 16. Az  5/2020. ITM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában foglalt táblázat 210. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A B C D E F G

1. Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport)

210. METIL- KLORID 74-87-3 42 EU7 R+T

 17. Az  5/2020. ITM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában foglalt táblázat 221. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A B C D E F G

1. Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport)

221.

MOLIBDÉN ÉS 
OLDHATATLAN 
VEGYÜLETEI  
(Mo-ra számítva)

 5 resp 10   N
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 18. Az  5/2020. ITM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában foglalt táblázat 230. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A B C D E F G

1. Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport)

230.

NIKKEL ÉS 
SZERVETLEN 
VEGYÜLETEI, (Ni-re 
számítva)

 0,01
 k(1B), sz, 

BEM
 SCOEL/

SUM/85/2011
T

 19. Az  5/2020. ITM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában foglalt táblázat 233. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A B C D E F G

1. Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport)

233. NITROBENZOL 98-95-3 1 b, i, BEM EU2 R+T

 20. Az  5/2020. ITM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában foglalt táblázat 242. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A B C D E F G

1. Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport)

242.
OLAJ (ásványi) 
KÖD**

92062-35-6
8042-47-5

72623-83-7
92045-44-8 
92045-45-9

5
SCOEL/SUM/ 

163/2011
T

 21. Az  5/2020. ITM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában foglalt táblázat 246. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A B C D E F G

1. Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport)

246.
ÓN SZERVES 
VEGYÜLETEI  
(Sn-ra számítva) 

0,02 b, i
SCOEL/SUM/ 

138/2011
T

 22. Az  5/2020. ITM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában foglalt táblázat 247–319. sora helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:

(A B C D E F G

1. Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport)

247.
ÓN SZERVETLEN VEGYÜLETEI 
(Sn-ra számítva)

  2  8  b, i  EU91 T

248. ORTOFOSZFORSAV 7664-38-2 1 2 m EU1 N

249. OXÁLSAV 144-62-7 1 EU2 N

250.
OZMIUM-TETRAOXID  
(Os-ra számítva)

20816-12-0 0,002 0,004 m, b N

251. ÓZON 10028-15-6 0,2 0,2 i N
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252. PARAKVÁT-DIKLORID 1910-42-5 0,1 0,1 b, i T

253. PARATION 56-38-2 0,1 b R+T

254. PENTAKLÓRFENOL ÉS SÓI 87-86-5 0,5 1,5 b, i T

255. PENTAKLÓRNAFTALINOK 1321-64-8 0,5 2 b, i, sz T

256. n-PENTÁN 109-66-0 2950 EU2 R

257. PENTIL-ACETÁT 628-63-7 270 540 i EU1 N

258. 3-PENTIL-ACETÁT 620-11-1 270 540 i EU1 N

259. PIKRINSAV 88-89-1 0,1 0,1 i, sz EU91 T

260. PIPERAZIN 110-85-0 0,1 0,3 EU1 T

261. PIRETRUM 8003-34-7 1 EU2 T

262. PIRIDIN 110-86-1 15 30 b, i, sz EU91 T

263. PLATINA FÉM 7440-06-4 1 EU91 T

264.
PLATINA OLDHATÓ VEGYÜLETEI 
(Pt-ra számítva)

  0,002  i, sz T

265. PORTLAND CEMENT 65997-15-1 10 N

266. PROPIL-ACETÁT 109-60-4 420 840 b, i. N

267.
PROPILÉN-OXID
(1,2-epoxipropán)

75-56-9 2,4 k(1B), b, i EU6 T

268. 1,3-PROPIOLAKTON 57-57-8 1,5 k(1B) T

269. PROPIONSAV 79-09-4 31 62 m EU1 T

270.
RÉZ és vegyületei  
(Cu-re számítva)

7440-50-8 0,1 0,2 R

271. RÉZ füst (Cu-re számítva) 7440-50-8 0,01 resp R

272. REZORCIN 108-46-3 45 b, i EU2 R

273. SALÉTROMSAV 7697-37-2 2,6 i, m EU2

274. SÓSAV 7647-01-0 8 16 i, m EU1 N

275.
STRONCIUM-KROMÁT  
[Cr (VI)-ra számítva]

 7789-06-2 0,005  k(1B), BEM T

276.
SZELÉNVEGYÜLETEK  
(Se-re számítva)

 0,1 0,2 i, BEM R+T

277. SZÉN-DIOXID 124-38-9 9000 EU2 N

278. SZÉN-DISZULFID 75-15-0 15 b, i, m EU3 R+T

279. SZÉN-MONOXID  630-08-0  23  117 BHM EU4 R+T

280.
SZÉN-TETRAKLORID 
(tetraklór-metán)

 56-23-5  6,4  32  b, k(2)  EU4
R+T

281. SZTIROL 100-42-5 86 172 i, BEM R+T

282. SZULFOTEP 3689-24-5 0,1 b EU1 R+T

283.
TALLIUM OLDHATÓ 
VEGYÜLETEI (Tl-ra számítva)

  0,1  0,2  b, i  T

284. TERFENILEK (hidrogénezett) 61788-32-7 19 48 EU4 T

285. TETRAETIL-ORTOSZILIKÁT 78-10-4 44 i EU4 N

286. TETRAHIDROFURÁN 109-99-9 150 300 b, i, BEM EU1 N

287. 1,1,2,2-TETRAKLÓRETÁN 79-34-5 7 b R+T

288. TETRAKLÓRETILÉN 127-18-4 138 275 b EU4 R+T

289. TIOGLIKOLSAV 68-11-1 4 b, m N

290.
2-TOLUIDIN
(o-toluidin)

95-53-4 0,5 k(1B), i, b EU6 R+T

291. 3-TOLUIDIN 108-44-1 9 b R
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292. 4-TOLUIDIN (para-toluidin) 106-49-0 4,46 8,92 k(2), b EU7 R+T

293. TOLUOL 108-88-3 190 380 b, i, BEM EU2 R+T

294. TOXAFÉN 8001-35-2 0,5 b, i, k(2) R+T

295. TRIETIL-AMIN 121-44-8 8,4 12,6 b, i, m EU1 R+T

296.
TRIKLÓRBENZOLOK 
(1,2,4-TRIKLÓRBENZOL 
kivételével)

 12002-48-1  38  72  b  N

297. 1,2,4-TRIKLÓRBENZOL 120-82-1 15,1 37,8 b EU1 N

298. 1,1,1-TRIKLÓRETÁN*  71-55-6  555  1110  b, i  EU1 R+T

299. TRIKLÓRETILÉN 79-01-6 54,7 164,1
k(1B), b, sz,

BEM
EU6 R

300.
2,4,5-TRIKLÓRFENOXIECETSAV; 
(2,4,5-T)

93-76-5 2 4 b, i N

301. TRIKLÓRNAFTALINOK 1321-65-9 5 b, i, sz T

302. TRI-o-KREZIL-FOSZFÁT 78-30-8 0,1 b, i, sz T

303. TRIMETIL-AMIN 75-50-3 4,9  12,5 m, sz EU7 N

304. 1,2,3-TRIMETILBENZOL 526-73-8 100 EU1 T

305. 1,2,4-TRIMETILBENZOL 95-63-6 100 EU1 T

306.
TRINIKKEL-DISZULFID  
(Ni-re számítva)

12035-72-2 0,01 k(1A) , sz T

307. 2,4,6-TRINITROTOLUOL 118-96-7 0,09 0,36 b T

308.
VANÁDIUM-PENTOXID  
(V-ra számítva)

1314-62-1 0,05 resp 0,2 resp i, sz, BEM  N

309. VAS(II)-OXID (Fe-ra számítva) 1345-25-1 4 resp T

310. VAS(III)-OXID (Fe-ra számítva) 1309-37-1 4 resp T

311. VINIL-ACETÁT 108-05-4 17,6 35,2 EU3 N

312.
VINIL-BROMID
(bróm-etilén)

593-60-2 4,4 k(1B) EU6 T

313. VINIL-KLORID 75-01-4 2,6 k(1B) EU6 T

314. XILOL izomerek keveréke 1330-20-7 221 442 b, BEM EU1 R

315. m-XILOL 108-38-3 221 442 b, BEM EU1 R

316. o-XILOL 95-47-6 221 442 b, BEM EU1 R

317. p-XILOL 106-42-3 221 442 b, BEM EU1 R

318. XILIDIN(ek) 1300-73-8 10 b T

319. FOSZFORIL-TRIKLORID 10025-87-3 0,064 0,12 m EU7

 23. Az  5/2020. ITM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.2.  alpontjában foglalt táblázat 17–22. sora helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek, és az alpont a következő 23–26. sorral egészül ki:

(A B

1. Rövidítés Magyarázat)

17. EU7 2019/1831 EU irányelvben közölt érték

18. EU8 2019/983 EU irányelvben közölt érték

19. BEM biológiai expozíciós mutató

20. BHM biológiai hatásmutató

21. mg/m3 milligramm légköbméterenként, 20 °C-on és 101,3 KPa légköri nyomáson

22. ÁK-érték megengedett átlagos koncentráció

23. CK-érték megengedett csúcskoncentráció
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24. CAS-szám
a vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service 
regisztrációs szám

25. SCOEL/SUM/138/2011 a SCOEL/SUM/138/2011. számú ajánlásban javasolt határérték

26. SCOEL/SUM/85/2011 SCOEL/SUM/85/2011. számú ajánlásban javasolt határérték

 24. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.5. alpont 1.5.1. pontjában az „1.5.1.2. t1 + t2 ... + tn = 8 óra” szövegrész 
helyébe az „1.5.1.2. t1 + t2 ... + tn = műszak óráinak száma” szöveg lép.

5. melléklet a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez

 1. Az 5/2020. ITM rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B C D E F G

1. Megengedhető határérték

2. Vegyi anyag
Biológiai expozíciós (hatás) 

mutató
Mintavétel ideje

mg/g 

kreatinin

mikromol/mmol 

kreatinin  

(kerekített értékek)

mg/l μmol/l]

7. Dimetilformamid N-metilformamid m.v. 15 254

 2. Az 5/2020. ITM rendelet 3. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 4. és 5. sora helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:

(A B C D E F

1. Vegyi anyag Biológiai hatás mutató Mintavétel ideje Megengedhető határérték Érintettek köre Megjegyzés)

4. Szén-monoxid CO Hb m.v.
5%  

(az összhemoglobin 
%-ában)

5.

Szerves 
foszforsav-észter 

tartalmú 
peszticidek

vörösvérsejt vagy 
teljes vér acetil- 

kolinészteráz 
aktivitás  

(EC. 3.1.1.7.)

n.k

<25%-os 
aktivitáscsökkenés 
az expozíció előtt 

mért alapaktivitáshoz 
viszonyítva

az alapaktivitás 
az expozíciómentes 

periódusban egy 
héten belül két 

alkalommal történt 
mérések értékeinek 

átlaga

6. melléklet a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez
„7. melléklet az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelethez

Az egészségügyi ágazat, a temetkezés és balzsamozás területén a formaldehid expozíciója

 1. A Formaldehidre vonatkozó határértékek

A B C D E F

1. Megnevezés
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport

2. FORMALDEHID 0,6 0,6 k(1B), b, m, sz EU8 T
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 2. Rövidítések magyarázata az 1. pontban foglalt táblázathoz:

A B

1. Rövidítés Magyarázat

2. k(1A vagy 1B)
rákkeltő (zárójelben a 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, rövid 
megnevezéssel a CLP rendelet szerinti besorolás)

3. b Bőrön át is felszívódik.

4. m maró hatású anyag, amely felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat

5. sz
Túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag. Az anyagra érzékeny 
egyéneken „túlérzékenységen” alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más szervet/
szervrendszert károsító megbetegedést okozhat.

6. EU8 2019/983 EU irányelvben közölt érték

7. T
Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása TARTÓS expozíciót követően 
jelentkezik.

”

7. melléklet a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez
„3. melléklet a 6/2020. (II. 7.) ITM rendelethez

Az 5/2020. ITM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában foglalt táblázat 190. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

 (A B C D E F G

1. Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték  

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport)

190.
KRÓM (VI) SZERVETLEN 
VEGYÜLETEK  
[Cr (VI)-ra számítva]

0,005
k(1A vagy 
1B), BEM

EU6 T

”

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 33/2021. (VII. 26.) ITM rendelete
az innovációért és technológiáért felelős miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alá eső munkakörök, álláshelyek meghatározásáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel 
egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet:
a) az Innovációs és Technológiai Minisztérium,
b) az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által irányított, illetve felügyelt 

központi kormányzati igazgatási szerv,
c) a  miniszter által irányított vagy felügyelt központi kormányzati igazgatási szervnek nem minősülő 

költségvetési szerv.

2. §  A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 
szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a  továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a  Polgári Törvénykönyv 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 142. szám 6557

szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban, 
a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott
a) munkakör betöltésére, feladat ellátására irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve
b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony
minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. §  A foglalkoztató szervezetnél
a) a belső ellenőr és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységnél betöltött valamennyi,
b) az integritás tanácsadó,
c) a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott,
d) a biztonsági vezető,
e) a rendszerbiztonsági felügyelő,
f ) a rendszeradminisztrátor,
g) a titkos ügykezelő,
h) a rejtjelfelügyelő és a rejtjelező
munkakör, álláshely betöltése, feladat ellátása az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.

4. §  A  foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a  Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses 
jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül, ha
a) a  jogviszony a  foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a  foglalkoztató szervezet 

közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával 
összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fokozottan fenyegetett,

b) a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

5. §  A  foglalkoztató szervezetnél a  nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a  4.  § a)  pontja és 
az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

7. §  Hatályát veszti
a) a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 

meghatározásáról szóló 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet, valamint
b) a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső 

személyek meghatározásáról szóló 18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 33/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez

A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök, álláshelyek meghatározása

 1.  Az Innovációs és Technológiai Minisztérium hivatali szervezete
1.1.  Az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál

1.1.1.  a miniszteri kabineten és titkárságon valamennyi munkakör, álláshely,
1.1.2.  az államtitkári kabineten és titkárságon valamennyi munkakör, álláshely,
1.1.3.  a közigazgatási államtitkári és a helyettes államtitkári titkárságon valamennyi munkakör, álláshely,
1.1.4.  a főosztályvezető, az osztályvezető álláshelye,
1.1.5.  a politikai főtanácsadó, a politikai tanácsadó álláshelye,
1.1.6.  a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
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290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 18.  § (1)  bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási 
munkában részt vevő személy álláshelye,

1.1.7.  a  minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó feladatok ellátását szolgáló 
álláshely,

1.1.8.  a  közbeszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó feladatok ellátását szolgáló 
munkakör, álláshely,

1.1.9.  az energiagazdálkodási, atomenergetikai és bányászati feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi 
munkakör, álláshely,

1.1.10.  a belső adatvédelmi felelős álláshelye,
1.1.11.  a biztonsági feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör, álláshely,
1.1.12.  a nemzetközi szerződések előkészítésével kapcsolatos munkakör, álláshely,
1.1.13.  a légiközlekedés-védelmi feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör, álláshely,
1.1.14.  a víziközlekedés-védelmi feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör, álláshely,
1.1.15.  a  vasúti igazgatási szerv vezetőjének helyettesítésére – a  szervezeti egység ügyrendje alapján – 

jogosító munkakör, álláshely,
1.1.16.  az ágazatfejlesztési és iparpolitikai feladatokkal kapcsolatos valamennyi munkakör, álláshely,
1.1.17.  a  haditechnikai és kettős felhasználású termékek külkereskedelmének ellenőrzésével kapcsolatos 

munkakör, álláshely,
1.1.18.  a személyügyi tevékenységért felelős szervezeti egység valamennyi munkaköre, álláshelye,
1.1.19.  a központi irattárazási feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör, álláshely,
1.1.20.  az  üvegházhatású gáz kvótakiosztással és kereskedelemmel, valamint az  emissziókereskedelmi 

létesítmények vezetésével kapcsolatos munkakör, álláshely.
 2.  Kormányzati főhivatalok

2.1.  Az Országos Atomenergia Hivatalnál
2.1.1.  a gazdasági és a humánpolitikai területért felelős vezető álláshelye,
2.1.2.  a nukleáris anyagok központi nyilvántartásáért felelős vezető álláshelye,
2.1.3.  a radioaktív anyagok központi nyilvántartásáért felelős vezető álláshelye,
2.1.4.  a nukleáris védettséggel összefüggő hatósági feladatokért felelős vezető álláshelye,
2.1.5.  az Euratom koordinációs ügyekért felelős vezető álláshelye,
2.1.6.  a nukleáris védettségi felügyelő álláshelye.

2.2.  A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál
2.2.1.  a gazdasági vezető álláshelye,
2.2.2.  a szabadalmi ügyekért, a hatósági ügyvitelért és az iparjogvédelmi lajstromvezetésért felelős vezető 

álláshelye,
2.2.3.  a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó 

személy álláshelye.
 3.  Központi hivatalok

3.1.  A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál
3.1.1.  a gazdasági vezető álláshelye,
3.1.2.  a főosztályvezető álláshelye,
3.1.3.  az informatikai és adatvédelmi feladatokat, az adattári és információs feladatokat, a humánpolitikai 

és igazgatási feladatokat ellátó vezető álláshelye,
3.1.4.  a belső adatvédelmi felelős álláshelye,
3.1.5.  a nemzeti létfontosságú rendszerelemek és az európai létfontosságú rendszerelemek kijelölésére és 

kijelölésének visszavonására vonatkozó közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő álláshelye,
3.1.6.  a közbeszerzési ügyintéző álláshelye.

3.2.  A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnál
3.2.1.  a szakképzési és képzési vezető álláshelye,
3.2.2.  a gazdasági, pénzügyi és számviteli vezető álláshelye,
3.2.3.  a projektirányításért felelős vezető álláshelye,
3.2.4.  a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó 

személy álláshelye.
3.3.  A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnál

3.3.1.  a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály vezetői álláshelye.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 142. szám 6559

 4.  Központi kormányzati igazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv
4.1.  A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél

4.1.1.  az elnök és helyettesei vezetői beosztása,
4.1.2.  a gazdasági vezető beosztása.

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelete
egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes 
műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 15. és 16.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 6. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 7.  § és a  2.  melléklet tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (3)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8.  § és a  3.  melléklet tekintetében a  nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági 
felügyeletéről szóló 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet 40.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9.  § és a  4.  melléklet tekintetében a  Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró 
hatóságként történő kijelöléséről, valamint a  területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016.  (XI.  29.) 
Korm. rendelet 32.  § g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10.  § és az  5.  melléklet tekintetében a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11.  § és a  6.  melléklet tekintetében a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133.  § (2)  bekezdés 1.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. § a) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 12. § d) pontja tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként 
történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 
32.  § h)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az ipari és kereskedelmi szabályozott szakmák gyakorlására vonatkozó követelmények

1. § (1) Az  1.  mellékletben meghatározott önálló tevékenységek – a  (2)–(3)  bekezdésben meghatározott eltéréssel – 
az 1. mellékletben foglalt táblázat B. vagy D. oszlopában szereplő képesítéssel végezhetők.

 (2) Az  1.  mellékletben szereplő tevékenységek esetén az  1.  mellékletben foglalt táblázat B. oszlopában szereplő 
választható szakma, részszakma, szakképesítés, egyéb képesítés helyett elfogadható a  táblázat E. oszlopában 
szereplő, a  szakiránynak megfelelő más szakma, szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú végzettség, 
képesítés is. Az  1.  mellékletben foglalt táblázat B. oszlopában szereplő részszakma gyakorlója a  részszakma 
keretében ellátható tevékenységi körében jogosult a szabályozott tevékenység végzésére.
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 (3) Az  (1)–(2)  bekezdés nem alkalmazandó a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló törvény szerint az  1.  mellékletben meghatározott tevékenységet folytató, a  szabad 
szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatókra, akik szakmájukat a  külföldi bizonyítványok és oklevelek 
elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánják 
gyakorolni.

2. §  A  nem önálló tevékenység végzése esetében a  tevékenységvégzés szakmai felügyeletét az  önálló tevékenység 
végzésére jogosító szakmával, képesítéssel vagy végzettséggel rendelkező személy biztosítja.

3. §  E rendelet rendelkezései nem érintik a  rendelet hatálybalépését megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján 
elismert képesítések, mentesítések, valamint a  rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett képesítést, 
végzettséget tanúsító bizonyítványok hatályát, illetve további alkalmazhatóságát.

2. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

5. §  Ez a rendelet
a) a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek és
b) a  szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i 

(EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

6. §  A villamosmű és fogyasztói vezetékhálózat irányító és kezelő dolgozóinak szakmai képesítéséről szóló 3/1981. (V. 6.) 
IpM–MüM együttes rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az e rendeletben meghatározott munkakörben végezhető tevékenységekre jellemző, a jogszabályokban foglalt 
követelmények figyelembevétele alapján a munkáltató által felmért egészségvédelmi, műszaki biztonsági és egyéb 
biztonságtechnikai kockázatok kezeléséhez elégséges szakmai kompetenciákat biztosító egyéb szakmai képesítés 
vagy végzettség megléte esetén nem szükséges az e rendelet 1. mellékletében megjelölt képesítéssel és gyakorlati 
idővel rendelkezni.”

7. §  A  Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet Melléklete a  2.  melléklet 
szerint módosul.

8. §  A  nyomástartó berendezések, a  töltő berendezések, a  kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-
biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 
3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

9. § (1) Az  összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a  potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő 
villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet [a továbbiakban: 
40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet] 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A.  § A  műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltésére képesítő, valamint a  kapcsolódó 
továbbképzések képzési programjára vonatkozó alapkövetelményeket a 3. melléklet tartalmazza.”

 (2) A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 5/A. alcím címében a „továbbképzések” szövegrész helyébe a „képzések” szöveg lép.
 (3) A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

10. § (1) A  gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az  e  tevékenységek 
bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az  e  tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek 
be  nem  tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 
[a  továbbiakban: 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet] 1.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „vagy más azzal egyenértékű, 
a  nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 
27/2012. (VIII. 27.) NGM  rendeletben meghatározott képesítéssel” szövegrész helyébe a  „vagy más, a  szakmai 
kompetenciák tekintetében azzal egyenértékű képesítéssel” szöveg lép.

 (2) A 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
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11. § (1) A  műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és 
gyakorlatról, valamint az  ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos 
szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet [a továbbiakban: 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet] 2. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az  1.  mellékletben meghatározott műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakört – az  (1a) és 
a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – csak az  1.  mellékletben megjelölt szakképzettséggel és gyakorlati idővel 
rendelkező személy töltheti be. A  2.  mellékletben meghatározott műszaki-biztonsági szempontból jelentős 
munkakört a 2. mellékletben megjelölt szakképzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be.
(1a) Az  1.  mellékletben meghatározott műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörben végezhető 
tevékenységekre jellemző, a  jogszabályokban foglalt követelmények figyelembevétele alapján a  munkáltató 
által felmért egészségügyi, műszaki biztonsági és egyéb biztonságtechnikai kockázatok kezeléséhez elégséges 
szakmai kompetenciákat biztosító egyéb szakmai képesítés vagy végzettség megléte esetén nem szükséges 
az 1. mellékletben megjelölt szakképzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezni.”

 (2) A 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet 2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

12. §  Hatályát veszti
a) az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 

5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet,
b) az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) 

NFGM rendelet,
c) a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 3. § (3) bekezdése és 2. melléklet 9. pontja,
d) az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről szóló 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja,
e) a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet 2. § (2) bekezdése, 6. §-a és 7. §-a.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez

Egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések

A. B. C. D. E.

1. Tevékenység

Választható szakma (részszakma), 

szakképesítés vagy jogszabály 

alapján szervezett képzésben szerzett 

képesítés önálló tevékenység esetén

Nem önálló 

tevékenység 

a B., D. vagy 

E. oszlopban 

szereplő 

követelmény 

nélkül végezhető

Korábbi jogszabályban előírt 

szakma, szakképesítés, egyéb 

képesítés

Szakma (részszakma), 

szakképesítés, egyéb 

képesítés helyett 

a szakiránynak 

megfelelő más 

szakma, szakképesítés 

vagy magasabb 

szintű szakirányú 

végzettség, képesítés 

elfogadhatósága

2.

21 MW-nál, illetve  
30 t/h tömegáramúnál 
nagyobb kazán 
(töltettől, tüzelési 
módtól, nyomástól 
függetlenül) és 
segédberendezéseinek 
kezelése

Erőművi kazángépész
nem 

végezhető
Erőművi kazángépész elfogadható
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3.

290 kW és  
az ezt meghaladó 
teljesítményű 
gáz- és olajtüzelő-
berendezések kezelése

Ipari olaj- és gáztüzelő-
berendezés kezelő

nem 
végezhető

Ipari olaj- és gáztüzelő-
berendezés kezelő

elfogadható

4.

A III. és IV. 
kategóriába sorolt 
nyomástartó edények, 
edénycsoportok 
üzemben tartása, 
kezelése (mérettől, 
töltettől, nyomástól 
függetlenül)

Nyomástartóedény-gépész 
(jogszabály alapján 
szervezett képzés)

nem 
végezhető

Nyomástartóedény-gépész nem fogadható el

5.

A kőműves szerkezetek 
megvalósítása  
a rendelkezésre 
bocsátott tervek 
alapján. A kőműves 
munkák végzéséhez 
szükséges építő- 
és segédanyagok 
szakszerű használata

Kőműves (Falazó kőműves, 
Gépi vakoló)

végezhető Kőműves elfogadható

6.

A legfeljebb  
II. kategóriába sorolt 
nyomástartó edények 
és az egyszerű 
nyomástartó edények 
kezelése (töltettől, 
nyomástól függetlenül), 
szakirányú végzettség 
esetén

Nyomástartó berendezés 
kezelő (jogszabály alapján 

szervezett képzés)

nem 
végezhető

Nyomástartó-
berendezés-kezelő  

szaktanfolyami képzettség 
Kőolaji vegyipari 

rendszer üzemeltetője 
szaktanfolyami képzettség 

Pébégáz töltetű 
nyomástartó berendezés 
kezelője szaktanfolyami 

végzettség 
Nyomástartó 
edény-gépész 

Vegyipari technikus

elfogadható

7.

Aktuális 
divatirányzatnak, 
alkalomnak megfelelő 
frizura és hajszín 
készítése

Fodrász végezhető Fodrász elfogadható

8.

Az egészséges test és 
bőr kozmetikai célú 
kezelése, ápolása, 
masszírozása, 
szépséghibáinak 
megszüntetése. 
Elektrokozmetikai 
kezelések, szőrtelenítés, 
tartós make-up 
(kozmetikai tetoválás) 

Kozmetikus technikus
nem 

végezhető
Kozmetikus elfogadható
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9.
Biológiai termékek 
előállítása

Gyógyszer- 
készítmény-gyártó 

Gyógyszeripari szaktechnikus
végezhető Biotechnikus technológus elfogadható

10.

Cukrászati 
készítmények, 
sütemények, fagylalt 
készítése

Édességkészítő 
(Csokoládétermék gyártó,

Keksz- és ostyagyártó) 
Pék-cukrász 

(Süteménykészítő)
Sütő- és cukrászipari 

technikus 
Cukrász (Cukrászsegéd) 
Cukrász szaktechnikus 

Diétás cukrász

nem 
végezhető

Édesipari termékgyártó 
Mézeskalács-készítő 

Pék 
Cukrász

elfogadható

11.

Drogok és toxikus 
anyagok előállítása, 
vizsgálata. 
Gyógynövényipari 
termékek előállítása

Drog- és toxikológiai 
szaktechnikus

végezhető
Drog- és toxikológiai 

technikus
elfogadható

12.

Épületbádogos, ipari 
bádogos szerkezetek, 
háztartási bádogos 
szerkezetek készítése, 
javítása

Bádogos végezhető Bádogos és épületbádogos elfogadható

13.

Épületek beltéri, kültéri, 
oldalfal-, mennyezet- és 
padlófelületei hideg- és 
melegburkolatának, 
térburkolatának, 
valamint  
az épület díszítő 
burkolatainak 
elkészítése, javítása, 
felújítása és bontása 
műszaki tervek alapján. 
Homlokzat-, lábazat-, 
lépcső- és térburkolatok 
elkészítése, javítása, 
felújítása és bontása

Burkoló végezhető
Épületburkoló 

Burkoló
elfogadható

14.

Épületek erősáramú 
és gyengeáramú 
áramköreinek 
kivitelezése, javítása, 
karbantartása. 
Fogyasztásmérők 
javítása, szabályozása, 
hitelesítése 

Villanyszerelő  
(Villamosipari előkészítő) 

Erősáramú elektrotechnikus

nem 
végezhető

Villanyszerelő 
Erősáramú 

elektrotechnikus
elfogadható
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15.

Épületek és más 
építmények terveinek 
készítésével,  
az épületek és 
építmények építésével, 
felújításával, 
átalakításával, 
karbantartásával és 
javításával kapcsolatos 
műszaki feladatok 
ellátása a magasépítés 
területén önállóan vagy 
mérnöki irányítással. 
Részfeladatok végzése 
a tervezés során. 
Feladatkörében 
szakmai kapcsolat 
tartása a mérnöki 
feladatokat ellátók és  
a kivitelezési munkákat 
végző szakemberek 
között

Magasépítő technikus
nem 

végezhető
Magasépítési technikus nem elfogadható

16.

Épületek és más 
építmények terveinek 
készítésével,  
az épületek és 
építmények építésével, 
felújításával, 
átalakításával, 
karbantartásával és 
javításával kapcsolatos 
műszaki feladatok 
ellátása a mélyépítés 
területén önállóan vagy 
mérnöki irányítással. 
Részfeladatok végzése 
a tervezés során. 
Feladatkörében 
szakmai kapcsolat 
tartása a mérnöki 
feladatokat ellátók és  
a kivitelezési munkákat 
végző szakemberek 
között

Mélyépítő technikus
nem 

végezhető
Mélyépítő technikus nem elfogadható
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17.

Épületek kis- és 
nagyelemes 
fedéseinek, homlokzat-
burkolatainak, 
valamint beton, 
kerámia és természetes 
alapanyagú fedések 
készítése, javítása, 
karbantartása építészeti 
tervek alapján

Tetőfedő végezhető Tetőfedő elfogadható

18.
Épületek külső és belső 
tereinek díszítése

Épületszobrász és műköves 
(Sírkő és műkőkészítő) 

Műemléki díszítőszobrász
végezhető Épületszobrász elfogadható

19.

Épületek teherhordó 
szerkezetének 
építése. Épületek, 
építmények acélból és 
vasbetonból készült 
tartószerkezeti vázainak 
összeszerelése, 
rögzítése, felállítása 
és bontása. 
Rendszerzsaluzat 
építése, betonacél 
szerelése, valamint 
helyszíni beton és 
vasbeton munka 
végzése. Ipari 
homlokzatburkolatok 
és tetőlemezelés 
készítése

Szerkezetépítő és -szerelő 
(Betonacél-szerelő)

nem 
végezhető

Vasszerelő nem elfogadható

20.

Épületek, építmények 
víz-, hő- és 
hangszigetelésének 
létesítése, javítása

Szigetelő (Vízszigetelő
Hő- és hangszigetelő)

végezhető Épületszigetelő elfogadható

21.

Épületeket védő tetők 
fedélszerkezeteinek 
létrehozása,  
az építkezés 
során szükséges 
állványok, zsaluzatok, 
dúcolások elkészítése 
és elbontása. 
Meglévő épületek 
faszerkezeteinek 
felújítása. Előregyártott 
faszerkezetek beépítése 
az építés helyszínén. 
Fedélszerkezet 
előkészítése  
a tetőfedéshez

Ács (Zsaluzó, állványozó) végezhető Ács nem elfogadható
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22.

Erősáramú 
berendezések 
felülvizsgálása, 
minősítő nyilatkozat 
megtétele

Villamos biztonsági 
felülvizsgáló (jogszabály 

alapján szervezett képzés)

nem 
végezhető

Erősáramú berendezések 
felülvizsgálója

nem fogadható el

23.

Fából és műanyagból 
különféle hajótestek, 
felszerelések, 
berendezések készítése, 
karbantartása, javítása

Kishajóépítő és -karbantartó 
(Kishajóalkatrész-javító)

végezhető Kishajóépítő, -karbantartó elfogadható

24.

Fából készült 
szerszámok, 
szerszámnyelvek és 
különböző faeszközök 
készítése, javítása. 
Fából készült hordók, 
edények, eszközök 
előállítása, javítása kézi 
munkával

Faipari technikus 
Kádár, bognár

végezhető Kádár, bognár elfogadható

25.

Famegmunkáló 
gépeken faipari 
termékek előállítása. 
Faaljzatok, 
alapépítmények 
készítése. Faipari 
tömegcikkek 
készítése. Fából, 
ipari, lakberendezési, 
iparművészeti, 
háztartási cikkek, 
dísztárgyak és egyéb 
esztergályozással 
előállítható cikkek 
készítése

Faipari technikus végezhető
Famegmunkáló 

Faipari gépkezelő
elfogadható

26.

Felvonó, mozgólépcső 
beépítése, 
üzembe helyezése, 
karbantartása, javítása 

Felvonószerelő
Mozgólépcső 

karbantartó-szerelő

nem 
végezhető

Felvonószerelő
Mozgólépcső 

karbantartó-szerelő
elfogadható

27.
Felvonók műszaki 
biztonságtechnikai 
ellenőrzése

Felvonó- és mozgólépcső 
ellenőr (jogszabály alapján 

szervezett képzés)

nem 
végezhető

Felvonóellenőr nem fogadható el

28.
Fémhegesztő munkák 
végzése meghatározott 
eljárással

Hegesztő 
(a tervező által előírt vagy 

az alkalmazandó hegesztési 
technológiára vonatkozó 
nemzeti vagy nemzetközi 

szabványban meghatározott 
hegesztői tanúsítvány, 

bizonyítvány vagy képesítés 
hiányában)

nem 
végezhető

Bevontelektródás kézi 
ívhegesztő 

Fogyóelektródás 
védőgázas ívhegesztő 

Gázhegesztő 
Hegesztő

elfogadható
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29. Fémmegmunkálás

Gépi és CNC forgácsoló 
Szerszám- és készülékgyártó 

CNC vezérlésű 
lemezmegmunkáló 

gépkezelő

végezhető
CNC gépkezelő 
Gépi forgácsoló 
Szerszámkészítő

elfogadható

30.

Fémöntés, 
formázó anyagok, 
öntőszerszámok, 
gépi berendezések 
használata 

Kohász- és öntésztechnikus 
Olvasztár és öntő

nem 
végezhető

Kohászati technikus 
Olvasztár és öntő

elfogadható

31. Fémszerkezet gyártása Épület- és szerkezetlakatos végezhető Épület- és szerkezetlakatos elfogadható

32.

Fényezési, pácolási 
eljárások végzése, 
lakkszóró-, 
lakköntőgépek 
kezelése. 
Famegmunkáló 
gépeken faipari 
termékek előállítása. 
Faaljzatok, 
alapépítmények 
készítése. Faipari 
tömegcikkek 
készítése. Bútorok, 
nyílászárók, burkolatok, 
belsőépítészeti munkák 
készítése. Fából, 
ipari, lakberendezési, 
iparművészeti, 
háztartási cikkek, 
dísztárgyak és egyéb 
esztergályozással 
előállítható cikkek 
készítése. Műbútornak 
minősülő berendezések 
készítése, helyreállítása

Asztalos  
(Asztalosipari szerelő

Famegmunkáló) 
Bútorműves, 

műbútorasztalos

végezhető
Asztalos 

Műbútorasztalos
elfogadható

33.

Fotóanyaggyártás. 
Lakk- és festékgyártás. 
Növényvédőszer-
gyártás. Kozmetikumok 
előállítása

Vegyész technikus 
Vegyipari 

rendszerüzemeltető 
szaktechnikus

nem 
végezhető

Vegyipari technikus elfogadható
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34.

Gázüzemű 
emelőtargonca, 
rakodógép, 
mezőgazdasági és 
erdészeti traktor, 
közúti járműnek nem 
minősülő kerekes jármű 
gáz-üzemanyag-ellátó 
berendezésének 
beszerelése, 
beszabályozása, hibás 
berendezés javítása

Gépjárműmechatronikai 
technikus

nem 
végezhető

Gázautószerelő elfogadható

35.
Gumigyártás, 
gumifeldolgozás

Gumiipari technikus 
Gumikeverék-készítő 

Ipari gumitermék-előállító 
Formacikk-gyártó

végezhető

Abroncsgyártó 
Formacikk-gyártó 

Gumiipari technikus 
Ipari gumitermék előállító

elfogadható

36.

Gyógyászatban 
alkalmazott 
elektronikus 
berendezések gyártása, 
üzembe helyezése, 
karbantartása, javítása

Elektronikai technikus végezhető
Orvosi elektronikai 

technikus
elfogadható

37.
Gyógyszerhatóanyag-
gyártás. Gyógyszer- és 
tápszerkészítés

Gyógyszer- 
készítmény-gyártó 

Gyógyszeripari szaktechnikus
végezhető

Gyógyszeripari 
laboratóriumi technikus 

Gyógyszerkészítmény 
gyártó

elfogadható

38.

Háztartási 
berendezések 
üzembe helyezése, 
karbantartása, javítása

Kereskedelmi, háztartási és 
vendéglátóipari gépszerelő 

Háztartási gép 
szerviz-szaktechnikus

végezhető
Kereskedelmi, háztartási és 
vendéglátóipari gépszerelő

elfogadható

39.

Hőerőművek 
vízelőkészítőjének 
üzemeltetése. Pótvíz 
előállítása és biztosítása 
erőmű hőberendezései 
számára

Létesítményi energetikus 
Erőművi kazángépész 

Kazángépész (12 t/h felett)
végezhető

Létesítményi energetikus 
Erőművi kazángépész

elfogadható

40.
Hűtő- és 
klímaberendezés-
szerelés, karbantartás

Hűtő- és szellőzésrendszer- 
szerelő 

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú 
berendezés-szerelő

végezhető

Hűtő- és légtechnikai 
rendszerszerelő 
Hűtő-, klíma- és 

hőszivattyú 
berendezés-szerelő

elfogadható

41.

Ipari gáz- és olajtüzelő-
berendezések, illetve 
azok szerelvényeinek 
szerelése, 
karbantartása, javítása

Gáz- és hőtermelő 
berendezés-szerelő

nem 
végezhető

Gáz- és hőtermelő 
berendezés-szerelő

elfogadható
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42.
Ipari gép, berendezés 
javítása 

Ipari gépész
Gépész technikus 

Élelmiszeripari 
gépésztechnikus 

Mezőgazdasági gépész 
Mezőgazdasági 

gépésztechnikus

végezhető Ipari gépész
 

elfogadható

43.
Kazángépész (12 t/h 
felett)

Erőművi kazángépész 
Kazángépész (12 t/h felett)

nem 
végezhető

Kazángépész (12 t/h felett) elfogadható

44.
Kazánkezelő (2–12 t/h 
között)

Erőművi kazángépész 
Kazánkezelő (max. 12 t/h) 

Kazángépész (12 t/h felett)

nem 
végezhető

Kazánkezelő (2–12 t/h 
között)

elfogadható

45.
Kazánok, kemencék 
építése, bontása, 
javítása

Égéstermék-elvezető építő, 
szerelő, karbantartó

végezhető
Kazán- és 

kemencekőműves
elfogadható

46.
Kerékpár, 
mozgássérült-kocsi 
szerelése

Kerékpárszerelő végezhető Kerékpárszerelő elfogadható

47.
Kézápolás és 
műkörömépítés

Kéz- és lábápoló technikus végezhető
Kézápoló és 

műkörömépítő
elfogadható

48.

Kis- és nagyfeszültségű 
villamos hálózatok 
tartószerkezeteinek 
szerelése, kábelfektetés, 
kábelek szerelésre való 
előkészítése

Villamos elosztóhálózat 
szerelő, üzemeltető 

Villamos távvezeték építő, 
üzemeltető

végezhető

Villamoselosztóhálózat 
-szerelő, -üzemeltető 

Villamos távvezeték építő, 
üzemeltető

elfogadható

49.
Kisfeszültségű 
kábelhálózatok 
szerelése, javítása

Villanyszerelő 
Erősáramú elektrotechnikus 

Kisfeszültségű FAM 
kábelszerelő 

Középfeszültségű 
kábelszerelő

nem 
végezhető

Kisfeszültségű kábelszerelő 
Középfeszültségű 

kábelszerelő
elfogadható

50.
Kisteljesítményű 
kazánfűtő (max. 2 t/h)

Erőművi kazángépész 
Kazángépész (12 t/h felett) 
Kazánkezelő (max. 12 t/h)

nem 
végezhető

Kisteljesítményű kazánfűtő 
(max. 2 t/h)

elfogadható

51.

Kompresszorok, 
légtartályok, szivattyúk 
üzemeltetése, kivéve 
a fluidumbányászati 
és szállítóvezetékek 
berendezéseit

Hűtéstechnikai berendezés 
üzemeltető

nem 
végezhető

Hűtéstechnikai berendezés 
üzemeltető

elfogadható

52.
Kőalapú építő- és 
díszítőelemek készítése

Kőfaragó végezhető Kőfaragó elfogadható
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53.

Kötőipari gépek, 
varró- és szabászgépek 
karbantartása, 
javítása. Műszerek, 
műszerjellegű 
gépek mechanikus 
egységeinek szét- 
és összeszerelése, 
a berendezések 
karbantartása, javítása, 
finommechanikai 
alkatrészek 
megmunkálása. 
Mechanikai orvosi 
műszerek gyártása, 
karbantartása, javítása. 
Ipari gép, berendezés 
javítása

Finommechanikai műszerész végezhető
Finommechanikai 

műszerész
elfogadható

54.
Középfeszültségű 
kábelhálózatok 
szerelése, javítása

Villanyszerelő 
Erősáramú elektrotechnikus 

Középfeszültségű 
kábelszerelő

nem 
végezhető

Középfeszültségű 
kábelszerelő

elfogadható

55.

Központifűtés- és 
csőhálózat-szerelés  
(ide nem értve  
a földgázellátásról szóló 
2008. évi XL. törvény 
szerinti gázszerelési 
tevékenységet)

Központifűtés- és 
gázhálózat-rendszer-szerelő 

(Égéstermék elvezető 
szerelő)

végezhető Csőhálózat-szerelő elfogadható

56. Kőolaj-feldolgozás
Fluidumkitermelő 

Fluidumkitermelő technikus
végezhető

Fluidumkitermelő 
Fluidumkitermelő 

technikus
elfogadható

57. Lábápolás Kéz- és lábápoló technikus végezhető Lábápoló elfogadható

58.

Lábon kialakult 
elváltozások 
speciális kezelése, 
a láb állapotának 
rehabilitálása

Kéz- és lábápoló technikus 
Kozmetikus technikus

nem 
végezhető

Speciális lábápoló elfogadható

59.
Laboratóriumi 
műveletek végzése

Vegyész technikus végezhető Általános laboráns elfogadható

60.

Lakó- és kommunális 
épületek, ipari 
létesítmények 
érintésvédelmi 
vizsgálata

Villamos biztonsági 
felülvizsgáló (jogszabály 

alapján szervezett képzés)

nem 
végezhető

Érintésvédelmi 
szabványossági 

felülvizsgáló
nem fogadható el

61.

Lakó-, kommunális és 
ipari létesítmények 
villámvédelmi 
berendezésének 
felülvizsgálata

Villámvédelmi felülvizsgáló
nem 

végezhető
Villámvédelmi felülvizsgáló elfogadható
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62.

Max. 1400 kW 
teljesítményű, illetve 
2 t/h tömegáramú 
kazán (töltettől, tüzelési 
módtól, nyomástól 
függetlenül) kezelése

Erőművi kazángépész 
Kazángépész (12 t/h felett)
Kazánkezelő (max. 12 t/h)

nem 
végezhető

Kisteljesítményű kazán 
fűtő (max. 2 t/h)

elfogadható

63.

Max. 21 MW 
teljesítményű, illetve 
30 t/h tömegáramú 
kazán (töltettől, tüzelési 
módtól, nyomástól 
függetlenül) és 
segédberendezéseinek 
kezelése

Erőművi kazángépész 
Kazángépész (12 t/h felett)

nem 
végezhető

Kazángépész (12 tonna 
felett)

elfogadható

64.

Max. 7200 kW 
teljesítményű, illetve 
12 t/h tömegáramú 
kazán (töltettől, tüzelési 
módtól, nyomástól 
függetlenül) kezelése

Erőművi kazángépész 
Kazángépész (12 t/h felett) 
Kazánkezelő (max. 12 t/h)

nem 
végezhető

Kazánkezelő (2–12 tonna 
között)

elfogadható

65.

Meleg és hideg 
ételek, cukrászati 
készítmények, 
sütemények, fagylalt, 
italok kiszolgálása

Pincér – vendégtéri 
szakember (Pincérsegéd) 
Vendégtéri szaktechnikus

végezhető

Pincér 
Vendéglátó eladó 

Vendéglátás-szervező, 
vendéglős

elfogadható

66.
Meleg és hideg ételek, 
italok készítése

Szakács (Szakácssegéd) 
Szakács szaktechnikus 

Diétás szakács 
Vendégtéri szaktechnikus

nem 
végezhető

Szakács 
Vendéglátás-szervező, 

vendéglős
elfogadható

67.

Mobil és beépített 
bútorok, mozgó 
alkatrészek, 
falburkolatok, 
válaszfalak, nyílászáró 
szerkezetek szerelése, 
javítása, cseréje

Asztalos  
(Asztalosipari szerelő, 

Famegmunkáló) 
Bútorműves, 

műbútorasztalos

végezhető
Asztalos 

Műbútorasztalos 
Asztalosipari szerelő

elfogadható

68.
Motorkerékpár, 
-alkatrész javítása

Gépjármű-mechatronikai 
technikus 

Gépjármű mechatronikus

nem 
végezhető

Motorkerékpár-szerelő elfogadható

69.

Mozgólépcsők, 
mozgójárdák műszaki 
biztonságtechnikai 
ellenőrzése

Felvonó- és mozgólépcső 
ellenőr (jogszabály alapján 

szervezett képzés)

nem 
végezhető

Mozgólépcső ellenőr nem fogadható el

70. Műanyagfeldolgozás

Műanyag-feldolgozó 
Műanyag-feldolgozó 

technikus 
Fröccsöntő

végezhető

Fröccsöntő 
Műanyagfeldolgozó 
Műanyagfeldolgozó 

technikus

elfogadható
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71.

Műanyaghegesztő 
munkák végzése 
meghatározott 
eljárással

Műanyag hegesztő  
(a tervező által előírt vagy 

az alkalmazandó hegesztési 
technológiára vonatkozó 
nemzeti vagy nemzetközi 

szabványban meghatározott 
hegesztői tanúsítvány, 

bizonyítvány vagy képesítés 
hiányában)

nem 
végezhető

Műanyaghegesztő elfogadható

72.

Műholdvevő 
rendszerek, 
antennarendszerek 
telepítése, 
műszeres beállítása, 
karbantartása, javítása

Távközlési technikus végezhető

Elektronikus műsorközlő 
és tartalomátviteli 

rendszerüzemeltető 
technikus 

Távközlési és informatikai 
hálózatszerelő 

Távközlési üzemeltető 
Távközlési technikus

elfogadható

73.
Műkő díszítőelemek, 
műkőtermékek 
előállítása, beépítése

Épületszobrász és műköves 
(Sírkő és műkőkészítő)

végezhető Műkőkészítő elfogadható

74.
Műszaki biztonsági 
felülvizsgálat

a) nyomástartó berendezés 
vizsgálója szakirány 
(jogszabály alapján 
szervezett képzés) 

b) tartályvizsgáló szakirány 
(jogszabály alapján 
szervezett képzés) 

c) villamos biztonsági 
felülvizsgáló (jogszabály 

alapján szervezett képzés) 
d) felvonó- és mozgólépcső 
ellenőr (jogszabály alapján 

szervezett képzés) 
e) gázipari műszaki 

biztonsági felülvizsgáló 
(jogszabály alapján 
szervezett képzés)

nem 
végezhető

a) Nyomástartó 
berendezés vizsgálója 

b) Tartályvizsgáló 
c) Érintésvédelmi 
szabványossági 
felülvizsgáló és 

erősáramú berendezések 
felülvizsgálója 

d) Felvonóellenőr 
e) Mozgólépcső ellenőr 

f ) Gázipari műszaki-
biztonsági felülvizsgáló

nem fogadható el

75.

Műszerek, 
műszerjellegű 
gépek mechanikus 
egységeinek szét- 
és összeszerelése, 
a berendezések 
karbantartása, javítása, 
finommechanikai 
alkatrészek 
megmunkálása

Finommechanikai műszerész végezhető
Elektromechanikai 

műszerész
elfogadható

76.
Nagy-, közép- és 
kisfeszültségű 
távvezetékek szerelése

Villamos elosztóhálózat 
szerelő, üzemeltető 

Villamos távvezeték építő, 
üzemeltető

végezhető

Villamos távvezeték építő, 
üzemeltető 

Villamoselosztóhálózat 
-szerelő, -üzemeltető

elfogadható
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77.

Nagy-, közép- és 
kisfeszültségű villamos 
berendezéseken, 
üzemi mérő-vezérlő 
és szabályozó 
berendezéseken 
feszültség alatti 
munkavégzés

a) Kisfeszültségű 
szakszolgálati FAM szerelő 

b) Kisfeszültségű csatlakozó- 
és közvilágítási FAM szerelő 
c) Kisfeszültségű mérőhelyi 

FAM szerelő 
d) Kisfeszültségű  
FAM kábelszerelő 
e) Kisfeszültségű 

szabadvezeték hálózati  
FAM szerelő 

f ) Középfeszültségű  
FAM hálózati szerelő távolból 

végzett technológiával 
g) Középfeszültségű  
FAM hálózati szerelő 

kombinált technológiával

nem 
végezhető

Kisfeszültségű csatlakozó- 
és közvilágítási  

FAM szerelő 
Középfeszültségű  

FAM szerelő 
Kisfeszültségű  

FAM kábelszerelő 
Kisfeszültségű 

szabadvezeték hálózati 
FAM szerelő 

Szakszolgálati FAM szerelő

nem fogadható el

78.

Nyomástartó 
berendezés és egyszerű 
nyomástartó edény 
vizsgálata

Nyomástartó berendezés 
vizsgáló (jogszabály alapján 

szervezett képzés)

nem 
végezhető

Nyomástartó berendezés 
vizsgáló

elfogadható

79.
Nyomástartó 
berendezés javítása, 
karbantartása

Tárolótartály és nyomástartó 
berendezés javító, 

karbantartó
végezhető

Veszélyes folyadékok és 
olvadékok tartályait javító 

és karbantartó
elfogadható

80.

Robbanásbiztos 
berendezések 
karbantartása, javítása, 
szerelése és üzembe 
helyezése

Robbanásbiztos berendezés 
szerelője

nem 
végezhető

Robbanásbiztos 
berendezés karbantartója 

és üzembehelyezője 
Robbanásbiztos 

berendezés kezelője

nem elfogadható

81.

Szárító- és 
égetőkemencék 
kezelése, a technológia 
ellenőrzése

Kerámia- és porcelánkészítő végezhető Kerámiaégető elfogadható

82.
Szénsavtermelés és 
-feldolgozás

Erjedés- és üdítőital-ipari 
technikus 

Erjedés- és üdítőital-ipari 
termékkészítő (Üdítőital-ipari 

termékkészítő, Sörgyártó)

végezhető
Üdítőital-ipari 
termékgyártó

elfogadható
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83.

Szerelt válaszfalak, 
előtétfalak, aknafalak, 
függesztett és 
függesztés nélküli 
álmennyezetek,  
fa- és fémvázas  
tetőtér-beépítés 
és szerelt aljzatok, 
bontható és nem 
bontható álpadlók, 
valamint a fa és fém 
tartószerkezetek és 
gépészeti vezetékek 
(kábel- és légcsatornák) 
tűzvédelmi 
burkolatai kivitelezési 
technológiáinak 
alkalmazása,  
a felhasználandó 
anyagok kiválasztása

Szárazépítő 
(Gipszkartonszerelő)

végezhető nem elfogadható

84. Szerszámgyártás Szerszám- és készülékgyártó végezhető Szerszámkészítő elfogadható

85. Tankállomás kezelése Töltőállomás-kezelő végezhető
Tankállomás- és kútkezelő 
szaktanfolyami képzettség

elfogadható

86.

Újonnan telepített 
tüzelőberendezések 
égéstermék-
elvezetőinek 
építése, szerelése. 
Újonnan telepített 
tüzelőberendezések 
égési-, hígításilevegő-
ellátásának építése, 
szerelése. Meglévő 
égéstermék-elvezetők, 
levegőellátó rendszerek 
átalakítása, javítása. 
Meglévő égéstermék-
elvezetők, levegőellátó 
rendszerek bontása

Égéstermék-elvezető építő, 
szerelő, karbantartó

nem 
végezhető

nem elfogadható

87.

Üveg, valamint 
műanyag 
alapanyagokból 
szemüveglencsék 
készítése. 
Szemüvegkészítés

Optikus 
Optikaitermék-készítő

nem 
végezhető

Optikai üvegcsiszoló elfogadható

88.

Üzemi mérő-, 
vezérlő- és szabályozó-
berendezéseken 
feszültség alatti 
munkavégzés

Kisfeszültségű szakszolgálati 
FAM szerelő 

Kisfeszültségű mérőhelyi 
FAM szerelő

nem 
végezhető

Szakszolgálati FAM szerelő elfogadható
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89.
Vasbeton szerkezetek 
acélszerelésének 
elkészítése

Épület- és szerkezetlakatos végezhető Vasszerelő elfogadható

90. Vegyianyag gyártása

Gyógyszerkészítmény-gyártó 
Vegyész technikus 

Vegyipari rendszerkezelő 
Drog- és toxikológiai 

szaktechnikus 
Gyógyszeripari szaktechnikus 

Vegyipari 
rendszerüzemeltető 

szaktechnikus 
Vezető pirotechnikus

végezhető Vegyianyaggyártó elfogadható

91.

Vegytisztítás, 
textiltisztítás. 
Textilfestés és 
-kikészítés

Textilgyártó 
Textiltisztító és textilszínező

végezhető
Textiltisztító és 

textilszínező
elfogadható

92.

Veszélyes folyadékok 
és olvadékok 
tartályainak javítása és 
karbantartása

Tárolótartály és nyomástartó 
berendezés javító, 

karbantartó
végezhető

Veszélyes folyadékok és 
olvadékok tartályait javító 

és karbantartó
elfogadható

93.
Veszélyes folyadékok és 
olvadékok tartályainak 
tisztítása

Tartálytisztító (jogszabály 
alapján szervezett képzés)

nem 
végezhető

Tartálytisztító elfogadható

94.
Veszélyes folyadékok és 
olvadékok tartályainak 
vizsgálata

Tartályvizsgáló (jogszabály 
alapján szervezett képzés)

nem 
végezhető

Tartályvizsgáló elfogadható

95.

Villamos gépek 
és készülékek 
karbantartása, 
üzemeltetése, 
telepítése

Villanyszerelő  
(Villamosipari előkészítő) 

Erősáramú elektrotechnikus
végezhető

Elektromos gép- és 
készülékszerelő

elfogadható

96.

Villamos gépek 
és kisfeszültségű 
berendezések kezelése 
villamosműben

Villanyszerelő  
(Villamosipari előkészítő) 

Erősáramú elektrotechnikus
végezhető

Villamosgép és -készülék 
üzemeltető

elfogadható

97.
Villamosművek villamos 
berendezésének 
kezelése

Villamos alállomás kezelő 
Villamos hálózat kezelő

nem 
végezhető

Villamos alállomás kezelő 
Villamos hálózat kezelő

elfogadható

98.
Villamosművi 
berendezések, 
állomások szerelése

Villamos elosztóhálózat 
szerelő, üzemeltető

nem 
végezhető

Villamos elosztóhálózat 
szerelő, üzemeltető

elfogadható

99.
Vízvezeték- és 
vízkészülék-szerelés

Víz- és csatornarendszer-
szerelő (Csőhálózat-szerelő)

végezhető
Víz-, csatorna- és 

közmű-rendszerszerelő 
elfogadható



6576 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 142. szám 

2. melléklet a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez

A Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet Melléklet 4.1. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„4.1. Hegesztést önállóan végezhet, aki
– betöltötte a 18. életévét, és
– a  feladat elvégzésére a  vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi vizsgálat alapján 
alkalmas, és
– a  tervező által előírt vagy az  alkalmazandó hegesztési technológiára vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi 
szabványban meghatározott hegesztő tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal vagy képesítéssel, ennek hiányában 
hegesztő szakmával rendelkezik.”

3. melléklet a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez
„3. melléklet a 2/2016. (I. 5.) NGM rendelethez

A képzési programmal szemben támasztott alapkövetelmények

 1.  A képzési programnak a 2. és 3. pontban meghatározott szakmai követelményekkel összhangban tartalmaznia kell
a) a képzés megnevezését és célját,
b) a képesítés munkaterületét és a képzés során megszerezhető kompetenciát,
c) a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit,
d) a tervezett képzési időt,
e) a képzés formájának meghatározását (csoportos jelenléti képzés, egyéni felkészüléssel),
f ) a  tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a  tananyagegységekhez rendelt elméleti és 

gyakorlati óraszámot,
g) a maximális csoportlétszámot,
h) a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek a leírását,
i) a  képzésről, a  képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló bizonyítvány, igazolás kiadásának 

feltételeit,
j) a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

 2.  A  nyomástartó berendezés kezelője képzési szakterület esetében a  teljes képzési idő legalább 80 óra, amelynek 
részeként a gyakorlati képzés legalább 3 × 8 óra.

 3.  A nyomástartóedény-gépész képzési szakterület esetében a teljes képzési idő legalább 80 óra, amelynek részeként 
a gyakorlati képzés legalább 3 × 8 óra.

 4.  A  nyomástartó berendezés vizsgálója képzési szakterület esetében a  teljes képzési idő legalább 80 óra, amelynek 
részeként a gyakorlati képzés legalább 3 × 8 óra.

 5.  A nyomástartó berendezés kezelője továbbképzési szakterület esetében a teljes képzési idő legalább 1 × 8 óra.
 6.  A nyomástartóedény-gépész továbbképzési szakterület esetében a teljes képzési idő legalább 1 × 8 óra.
 7.  A nyomástartó berendezés vizsgálója továbbképzési szakterület esetében a teljes képzési idő legalább 3 × 8 óra.”

4. melléklet a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez
„3. melléklet a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelethez

A képzési programmal szemben támasztott alapkövetelmények

 1.  A képzési programnak a 2. és 3. pontban meghatározott szakmai követelményekkel összhangban tartalmaznia kell
a) a képzés megnevezését és célját,
b) a képesítés munkaterületét és a képzés során megszerezhető kompetenciát,
c) a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit,
d) a tervezett képzési időt,
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e) a képzés formájának meghatározását (csoportos jelenléti képzés, egyéni felkészüléssel),
f ) a  tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a  tananyagegységekhez rendelt elméleti és 

gyakorlati óraszámot,
g) a maximális csoportlétszámot,
h) a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek a leírását,
i) a  képzésről, a  képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló bizonyítvány, igazolás kiadásának 

feltételeit,
j) a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

 2.  A  villamos biztonsági felülvizsgáló képesítés esetében a  teljes képzési idő legalább 64 óra, melynek részeként 
a gyakorlati képzése legalább 16 óra, ami két 8 órás részre oszlik.

 3.  A villamos biztonsági felülvizsgáló képesítéssel rendelkezők – a továbbképzési kötelezettség tekintetében ideértve 
a  más jogszabály alapján érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló képesítéssel, erősáramú berendezések 
felülvizsgálója képesítéssel rendelkezőket is – esetében a teljes képzési idő legalább 8 óra, amit egyben/egy időben 
szükséges oktatni.”

5. melléklet a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez
„1. melléklet a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelethez

Az 1. §-ban meghatározott tevékenységekhez előírt képesítés és gyakorlati idő

 A  B  C  D

1.  Végezhető tevékenység  Végzettség, képesítés
Kiegészítő szakma, 

képesítés

 Gyakorlati idő  

a kiegészítő szakma, 

képesítés tekintetében

2.
Csatlakozó- és fogyasztói vezetékek 
létesítése, felhagyása, üzembe 
helyezése, karbantartása, üzemzavar 
elhárítása, gázfogyasztó készülékek és 
gázfelhasználó technológiák, valamint 
az azok rendeltetésszerű és biztonságos 
használatához szükséges tartozékok 
létesítése, felhagyása

– gázvezeték- és készülékszerelő 
mestervizsga, 
– gázfogyasztóberendezés- és 
csőhálózat szerelő mestervizsga, 
– központifűtés- és gázhálózat 
rendszerszerelő mestervizsga, 
– épületgépész technikus vagy 
– gázipari technikus 

– –

3.

– épületgépész mérnök, 
– gázipari mérnök, 
– gépészmérnök, 
– gázipari szakmérnök, 
– épületgépész üzemmérnök vagy 
– gázszolgáltatói szaküzemmérnök

 központifűtés- 
és gázhálózat- 

rendszerszerelő 

a kiegészítő 
képesítés 

megszerzésétől 
számított 3 év
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4.
Gázfogyasztó készülékek és 
gázfelhasználó technológiák, valamint 
az azok rendeltetésszerű és biztonságos 
használatához szükséges tartozékok 
létesítése, felhagyása üzembe helyezése, 
karbantartása, üzemzavar elhárítása

– gáz- és olajtüzelőberendezés-
szerelő, üzembe helyező 
mestervizsga, 
– gáz- és tüzeléstechnikai 
műszerész mestervizsga, 
– gázvezeték- és készülékszerelő 
mestervizsga, 
– gázfogyasztóberendezés- és 
csőhálózat szerelő mestervizsga, 
– épületgépész technikus vagy 
– gázipari technikus

– –

5.

– épületgépész mérnök, 
– gázipari mérnök, 
– gépészmérnök, 
– gázipari szakmérnök, 
– épületgépész üzemmérnök, 
– gázszolgáltatói szaküzemmérnök

gáz- és hőtermelő- 
berendezés 
szerelő vagy 

központifűtés- és 
gázhálózat- 

rendszerszerelő

a kiegészítő 
képesítés 

megszerzésétől 
számított 3 év

6.

Csatlakozóvezeték és felhasználói 
berendezés műszaki biztonsági 
felülvizsgálata (a felhasználói berendezés 
tartozékát képező gázfelhasználó 
technológia együttes hőterhelése 
legfeljebb 70 kW)

– gázvezeték- és készülékszerelő 
mestervizsga, 
– gázfogyasztóberendezés- 
és csőhálózat szerelő mestervizsga, 
– gáz- és olajtüzelőberendezés-
szerelő, üzembe helyező 
mestervizsga, 
– gáz- és tüzeléstechnikai 
műszerész mestervizsga

gázipari műszaki- 
biztonsági 

felülvizsgáló 
képesítés

–

7.

– épületgépész mérnök, 
– gázipari mérnök, 
– gépészmérnök, 
– gázipari szakmérnök, 
– épületgépész üzemmérnök, 
– gázipari szaküzemmérnök, 
– épületgépész technikus, 
– gázipari technikus

 gázipari műszaki- 
biztonsági 

felülvizsgáló 
képesítés

–

8.

a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában 
szereplő 
– G-építmények gépészeti tervezése szakterület – tervező 
vagy 
– SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület 
építmények gépészeti szakértői részszakterület – szakértő

–
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9.

Csatlakozóvezeték és felhasználói 
berendezés műszaki biztonsági 
felülvizsgálata (a felhasználói berendezés 
tartozékát képező gázfelhasználó 
technológia együttes hőterhelése 
nagyobb, mint 70 kW)

– épületgépész mérnök, 
– gázipari mérnök, 
– gépészmérnök, 
– gázipari szakmérnök, 
– épületgépész üzemmérnök, 
– gázipari szaküzemmérnök, 
– épületgépész technikus, 
– gázipari technikus

 gázipari műszaki- 
biztonsági 

felülvizsgáló 
képesítés

a kiegészítő 
képesítés 

megszerzésétől 
számított 3 év

10.

a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában 
szereplő 
– G-építmények gépészeti tervezése szakterület – tervező 
vagy 
– SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület 
építmények gépészeti szakértői részszakterület – szakértő

–

11.

– gázvezeték- és készülékszerelő 
mestervizsga,
– gázfogyasztóberendezés- és 
csőhálózat-szerelő mestervizsga,
– gáz- és olajtüzelőberendezés-
szerelő, üzembe helyező 
mestervizsga,
– gáz- és tüzeléstechnikai műszerész 
mestervizsga

 gázipari műszaki- 
biztonsági 

felülvizsgáló 
képesítés

a kiegészítő 
képesítés 

megszerzésétől 
számított 10 év

”

6. melléklet a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez
„2. melléklet a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelethez

Műszaki biztonsági szempontból jelentős gázipari munkakörök jegyzéke II.

A B C D

1. Munkakör Szakma/szakmai képesítés/végzettség
Munkakör betöltéséhez szükséges 

szakirányú szakmai gyakorlat

Továbbképzés 

gyakorisága

2.

Ipari olaj- és gáztüzelő-
berendezés kezelő, 
kazánkezelő (max. 12 t/h), 
kazángépész (12 t/h felett), 
erőművi kazángépész

az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek 
gyakorlásához szükséges képesítésekről, 

valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 

ITM rendelet szerint

– 5 évenként
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3.
Gáz- és hőtermelő 
berendezés-szerelő; 
gázszerelés

a) az egyes ipari és kereskedelmi 
tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről, valamint egyes műszaki 

szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló ITM rendelet szerint;

b) a gázszerelők és gázkészülék-javítók 
tevékenysége folytatásának részletes 

feltételeiről, az e tevékenységek 
bejelentésének és nyilvántartásának 

rendjéről, valamint az e tevékenységekre 
vonatkozó kötelezettségek be nem 

tartásának esetén alkalmazandó 
jogkövetkezményekről szóló  

ITM rendelet szerint

– 5 évenként

4.
Csatlakozó vezeték és 
felhasználói berendezések 
műszaki-biztonsági ellenőre

gázipari felsőfokú vagy középfokú végzettség – 5 évenként

”

A külgazdasági és külügyminiszter 30/2021. (VII. 26.) KKM rendelete
a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet Oroszországi 
Föderációval összefüggő módosításáról

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  § 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  A védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet 1. §-a a következő c) ponttal 
egészül ki:
[A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1.  § (3)  bekezdés 
f) pontja alapján Magyarország a védettségi igazolásokat az alábbi ország tekintetében ismeri el:]
„c) Oroszországi Föderáció.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 384/2021. (VII. 26.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993.  évi LV.  törvény 
9.  §-a  alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1168/3/2021. számú előterjesztésére  – 
Miskiná  Okszáná Jurjevná, született: Skuro Okszáná Jurjevná (születési hely, idő: Sztavropolj [Szovjetunió], 
1982. december 24.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. július 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 6.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02705-3/2021.

A köztársasági elnök 385/2021. (VII. 26.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993.  évi LV.  törvény 
9.  §-a  alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1167/3/2021. számú előterjesztésére  – 
Marzenceva Ruszlana, született: Hecko Ruszlana (névmódosítás előtti neve: Hecko Ruszlana Jurijivna; születési hely, 
idő: Kovácsrét [Szovjetunió], 1984. március 4.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. július 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 6.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02706-3/2021.
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A Kormány 1502/2021. (VII. 26.) Korm. határozata
egyes kormányhatározatoknak a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával 
összefüggő módosításáról

 1.  A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról szóló 1053/2008. (VIII. 4.) 
Korm. határozat 5. pont n) alpontjában a „Nemzeti” szövegrész helyébe a „Slachta Margit Nemzeti” szöveg lép.

 2.  Az  Idősek Tanácsáról szóló 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat 7.  pont p)  alpontjában a  „Nemzeti” szövegrész 
helyébe a „Slachta Margit Nemzeti” szöveg lép.

 3.  A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat 9. pont b) alpont 
bc) pontjában a „Nemzeti” szövegrész helyébe a „Slachta Margit Nemzeti” szöveg lép.

 4.  A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. 
(I. 20.) Korm. határozat 2.  mellékletében foglalt táblázat C:11 és C:12 mezőjében a „Nemzeti” szövegrész helyébe 
a „Slachta Margit Nemzeti” szöveg lép.

 5.  Az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016.  
(II. 9.) Korm. határozat 2.  mellékletében foglalt táblázat C:2, C:24, C:25, C:26 és C:65 mezőjében a  „Nemzeti” 
szövegrész helyébe a „Slachta Margit Nemzeti” szöveg lép.

 6.  A  Szociálpolitikai Tanács szervezetéről és működéséről szóló 1187/2016. (IV. 12.) Korm. határozat 8.  pontjában 
a „Nemzeti” szövegrész helyébe a „Slachta Margit Nemzeti” szöveg lép.

 7.  A  Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2020–2021. évekre szóló intézkedési tervéről szóló 1585/2019. (X. 16.) 
Korm. határozat 1.  melléklet 4. Bűnismétlés megelőzése alcím 4.1.  pontjában a „Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 
(a továbbiakban: NSZI)” szövegrész helyébe a „Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI)” 
szöveg lép.

 8.  Az  emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak 
végrehajtását szolgáló, 2020–2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1046/2020. (II. 18.) 
Korm. határozat 2. mellékletében foglalt I.1.3. táblázat B sorában a „Nemzeti” szövegrész helyébe a „Slachta Margit 
Nemzeti” szöveg lép.

 9.  Az  Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről szóló 1187/2020. 
(IV. 28.) Korm. határozat 1. melléklet 11. Többszörösen veszélyeztetett csoportok alcím 11.5. pontjában a „Nemzeti” 
szövegrész helyébe a „Slachta Margit Nemzeti” szöveg lép.

 10.  Az  EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú („Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című) 
projekt támogatásának növeléséről, valamint az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési 
keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról szóló 1302/2021. (V. 21.)  
Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében a „Nemzeti” szövegrész helyébe a „Slachta Margit 
Nemzeti” szöveg lép.

 11.  Ez a határozat 2021. szeptember 18-án lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1503/2021. (VII. 26.) Korm. határozata
a szociális szakosított ellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba 
adásáról

A Kormány
 1. az  egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről szóló 2020. évi 

XXVIII. törvény 3.  § (2)  bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az  1.  melléklet szerinti, állami 
vagyonba tartozó, a  fenntartóváltozással érintett engedélyes feladatellátáshoz kifejezetten és nevesítetten 
kapcsolódó ingatlanokat, valamint ingó vagyont és vagyoni értékű jogokat ingyenesen, könyv szerinti nyilvántartási 
értéken az 1. mellékletben meghatározott egyházi fenntartók tulajdonába adja;

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság bevonásával, valamint az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Szociális és 
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Gyermekvédelmi Főigazgatóság bevonásával, továbbá a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegyék  meg 
a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzésére alkalmas szerződések megkötésre, az  átadásra kerülő ingóságokról és vagyoni értékű jogokról 
a jegyzőkönyvek aláírásra kerüljenek, az 1. mellékletben meghatározott egyházi fenntartókkal.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: e határozat közzétételét követő hatvan napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1503/2021. (VII. 26.) Korm. határozathoz

Egyházi fenntartó tulajdonba adására kerülő ingatlanok jegyzéke

A B

1.
Ingatlan  

címe és helyrajzi száma

Tulajdonba vevő egyházi fenntartó  

neve és székhelye

2. Tordas, belterület 255/6 hrsz.
Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó 
Szervezet
1134 Budapest, Huba utca 6.

3. Tordas, belterület 255/7 hrsz.
Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó 
Szervezet
1134 Budapest, Huba utca 6.

4.
2463 Tordas, Somogyi Béla utca 35.
Tordas, belterület 284 hrsz.

Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó 
Szervezet
1134 Budapest, Huba utca 6.

5. Budapest XVIII. kerület, belterület 155605/2 hrsz.
Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó 
Szervezet
1134 Budapest, Huba utca 6.

6.
1183 Budapest XVIII. kerület, Ráday Gedeon utca 3.
Budapest XVIII. kerület, belterület 155605/1 hrsz.

Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó 
Szervezet
1134 Budapest, Huba utca 6.

7.
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7–9.
Csongrád, belterület 5639/6 hrsz.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.

8.
3300 Eger, Petőfi Sándor utca 26/b
Eger, belterület 3508 hrsz.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.

9.
9746 Acsád, Semmelweis tér 1.
Acsád, belterület 111 hrsz.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.
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A Kormány 1504/2021. (VII. 26.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számú, „A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése 
keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” című projekt támogatásának 
növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva
a) egyetért az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számú, „A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése 

keretében a  szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” című projekt (a továbbiakban: projekt) 
támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével,

b) egyetért a  projekt 1.  melléklet szerinti többlettámogatásának az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program 2. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő támogatásával.

c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. szeptember 30.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 

Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) C:43b mezőjében az  „Állami Egészségügyi Ellátó Központ” szövegrész helyébe az  „Országos Kórházi 

Főigazgatóság” szöveg,
b) D:43b mezőjében a „2,30” szövegrész helyébe a „2,38” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1504/2021. (VII. 26.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti támogatás 

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb 

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb 

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-2.2.0-16-

2016-00005

A pszichiátriai 
ellátórendszer strukturált 

fejlesztése keretében 
a szakellátások 

minőségének és 
hozzáférésének javítása

Országos 
Kórházi 

Főigazgatóság
2 300 000 000 75 605 227 2 375 605 227

A projekt elsődleges célja a pszichiátriai és addiktológiai 
ellátások minőségének és hozzáférhetőségének javítása.
További cél a pszichiátriai és addiktológiai betegek részére 
olyan infrastrukturális körülmények biztosítása, amelyek 
megfelelő kereteket és szakmai feltételeket biztosítanak 
az ellátó szakmai munkához és az adekvát kezelésekhez.
A projekt további célja a biztonsági pszichiátriai egység 
kialakítása: a violens magatartású betegek kezelése érdekében 
a szigorú biztonsági standardoknak megfelelően felszerelt 
pszichiátriai osztályok létrehozása.
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A Kormány 1505/2021. (VII. 26.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 azonosító számú, „Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése” 
című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdés f )  pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva
a) egyetért az  EFOP-2.2.0-16-2016-00008 azonosító számú, „Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat 

fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével,
b) egyetért a  projekt 1.  melléklet szerinti többlettámogatásának az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 

Program 2. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. szeptember 30.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 

Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) C:42 mezőjében az  „Állami Egészségügyi Ellátó Központ” szövegrész helyébe az  „Országos Kórházi 

Főigazgatóság” szöveg,
b) D:42 mezőjében a „4,00” szövegrész helyébe a „4,46” szöveg 
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1505/2021. (VII. 26.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése
Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Módosított támogatás

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-2.2.0-16-

2016-00008

Pszichiátriai és 
addiktológiai 

gondozóhálózat 
fejlesztése

Országos Kórházi 
Főigazgatóság 

(konzorciumvezető)

Debreceni Egyetem,
Pécsi Tudományegyetem,

Szegedi Tudományegyetem

4 000 000 000 456 479 315 4 456 479 315

A projekt célja a pszichiátria és addiktológiai 
szakellátások minőségének, valamint  
az azokhoz való hozzáférés javítása. Ezáltal 
megvalósul – az Egészséges Magyarország 
2014–2020 egészségügyi ágazati stratégia 
célkitűzéseivel összhangban – a lakosság 
mentális egészségi állapotának fejlesztése. 
Speciális cél továbbá a pszichiátriai 
és addiktológiai betegek lakossághoz 
közeli egészségügyi ellátásához való 
hozzáférésének javítása, a pszichiátriai 
és addiktológiai fekvőbeteg-szakellátás 
időtartamának lehetséges lerövidítése, 
kiváltása, a gondozóintézeti ellátás 
minőségének és hatékonyságának javítása, 
valamint a humán kompetenciák fejlesztése.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.


	A Kormány 445/2021. (VII. 26.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet során a légiforgalmi szolgálatok folyamatosságának fenntartása érdekében szükséges intézkedésekről

	A Kormány 446/2021. (VII. 26.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet során a légiközlekedés biztonságának megőrzése és a COVID-elleni védekezéshez elengedhetetlen eszközök zökkenőmentes szállítása érdekében szükséges intézkedésekről

	A Kormány 447/2021. (VII. 26.) Korm. rendelete
	egyes ipari és kereskedelmi szakmák gyakorlásához szükséges felelősségbiztosítás mértékéről, e szakmák deregulációjával összefüggésben a garantált bérminimummal kapcsolatos rendelkezésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek mód

	A Kormány 448/2021. (VII. 26.) Korm. rendelete
	egyes kormányrendeleteknek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról

	A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 9/2021. (VII. 26.) MEKH rendelete
	a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben in

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelete
	egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 33/2021. (VII. 26.) ITM rendelete
	az innovációért és technológiáért felelős miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök, álláshelyek meghatározásáról

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelete
	egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A külgazdasági és külügyminiszter 30/2021. (VII. 26.) KKM rendelete
	a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet Oroszországi Föderációval összefüggő módosításáról

	A köztársasági elnök 384/2021. (VII. 26.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 385/2021. (VII. 26.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A Kormány 1502/2021. (VII. 26.) Korm. határozata
	egyes kormányhatározatoknak a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról

	A Kormány 1503/2021. (VII. 26.) Korm. határozata
	a szociális szakosított ellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

	A Kormány 1504/2021. (VII. 26.) Korm. határozata
	az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számú, „A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatí

	A Kormány 1505/2021. (VII. 26.) Korm. határozata
	az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 azonosító számú, „Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 10
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