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IV.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2020. (VII. 3.) MNB rendelete
a „Szinyei Merse Pál” ezüst emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – Szinyei Merse Pál születésének 175. évfordulója alkalmából – „Szinyei Merse Pál”
megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2020. július 4.

2. §

(1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 24 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme előlapján Szinyei Merse Pál: Léghajó című festménye alapján készült ábrázolás látható. Az ábrázolás
alatti három vízszintes sorban a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható.
Az emlékérme szélén, fent, az ábrázolásba ágyazva, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2020” verési évszám
olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket
ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján Szinyei Merse Pál: Önarckép bőrkabátban című festménye alapján készült ábrázolás
látható. Az emlékérme szélén, az ábrázolásba ágyazva, bal oldalon, két függőleges sorban az „1845–1920” és
a „SZINYEI MERSE PÁL” felirat olvasható, jobb oldalon, lent Szanyi Borbála tervezőművész mesterjegye látható.
Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.
4. §		
Ez a rendelet 2020. július 4-én lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 20/2020. (VII. 3.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 20/2020. (VII. 3.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 21/2020. (VII. 3.) MNB rendelete
a „Szinyei Merse Pál” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – Szinyei Merse Pál születésének 175. évfordulója alkalmából – „Szinyei Merse Pál”
megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2020. július 4.

2. §

(1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 23,7 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme előlapján Szinyei Merse Pál: Léghajó című festménye alapján készült ábrázolás látható. Az ábrázolás
alatti három vízszintes sorban a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható.
Az emlékérme szélén, fent, az ábrázolásba ágyazva, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2020” verési évszám
olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket
ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján Szinyei Merse Pál: Önarckép bőrkabátban című festménye alapján készült ábrázolás látható.
Az emlékérme szélén, az ábrázolásba ágyazva, bal oldalon, két függőleges sorban az „1845–1920” és a „SZINYEI
MERSE PÁL” felirat olvasható, jobb oldalon, lent Szanyi Borbála tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme
hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető.
4. §		
Ez a rendelet 2020. július 4-én lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 21/2020. (VII. 3.) MNB rendelethez
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelete
egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú
sporteszközök biztonságosságáról
A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és 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 következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed
a)
a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény és ideiglenes szerkezet, valamint
b)
a szórakozási célú sporteszköz
tervezésének, gyártásának, kivitelezésének, megfelelőségértékelésének, üzemeltetésének, használatának,
átalakításának, javításának, felújításának és műszaki megvizsgálásának műszaki és biztonságtechnikai
követelményeire.
(2) E rendeletnek a tervezésre, a gyártásra, a kivitelezésre, a megfelelőségértékelésre, az átalakításra, a javításra,
a felújításra, a műszaki megvizsgálásra, valamint az üzemeltetési napló vezetésére és a gépkönyvre vonatkozó
rendelkezéseit nem kell alkalmazni
a)
az 50 m2 alapterületet el nem érő színpadra, sátorra;
b)
a rendezvény lebonyolítására szolgáló, 20 m2 alapterületet el nem érő épületre;
c)
a 3 méter magasságot el nem érő installációkra;
d)
az 5 m2 alapterületet el nem érő, felfújható berendezésekre;
e)
a nem gépi meghajtású gyermekautóra;
f)
a játszóházakra, ha nem található bennük e rendelet hatálya alá tartozó szórakoztatási célú berendezés vagy
létesítmény; valamint
g)
az a)–f ) pontba nem sorolható azon berendezésekre és létesítményekre, amelyeket nevelési, oktatási
intézményekben, az intézmény nevelői, oktatói által folyamatos felügyelet mellett, kizárólagosan oktatási
célra használnak.
(3) A szórakoztatási célú berendezés, létesítmény és ideiglenes szerkezet, valamint szórakozási célú sporteszköz
veszélyességi osztályba sorolását az 1. melléklet határozza meg.
(4) E rendelet hatálya nem terjed ki a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló miniszteri rendeletben
meghatározott játszótéri eszközökre.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
időszakos műszaki vizsgálat: annak eldöntését célzó eljárás, hogy adott szórakoztatási célú berendezés,
létesítmény, ideiglenes szerkezet, valamint a vasalt út és a görgős sporteszközök létesítménye kivételével
a szórakozási célú sporteszköz megfelelőségi tanúsítványának hatálya meghosszabbítható-e;
2.
megfelelőségi tanúsítvány: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi
CXXXIII. törvényben meghatározott megfelelőségértékelési tevékenység elvégzését igazoló dokumentum,
amelyben a kijelölt szervezet tanúsítja, hogy a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes
szerkezet, valamint a vasalt út kivételével a szórakozási célú sporteszköz megfelel az adott berendezésre vagy
létesítményre vonatkozó műszaki és biztonságtechnikai előírásoknak;
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3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

műszaki vizsgálat: a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, valamint a vasalt út
kivételével a szórakozási célú sporteszköz vizsgálata és megfelelőségének megállapítása a biztonságossági
követelmények alapján, elsősorban a vonatkozó szabványok figyelembevételével és szakmai értékítélet
alapján értelmezett általános követelmények szerint;
szórakoztatási célú berendezés, létesítmény: szórakoztatási célú ideiglenes szerkezetnek és szórakozási célú
sporteszköznek nem minősülő olyan berendezés, létesítmény vagy szerkezet, amelyet az azt igénybe vevők
szórakoztatása vagy szórakoztatásának kiszolgálása céljából üzemeltetnek vagy állítanak fel;
szórakoztatási célú ideiglenes szerkezet: olyan létesítmény, amelynek felállítási időtartama az összes felállítási
helyen együttesen sem haladja meg a 250 napot egy naptári évben;
szórakozási célú sporteszköz: olyan sporteszköz, melynek célja különböző mozgás- és térélmények
kipróbálása, gyakorlása;
üzemeltetési napló: a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény üzemeltetésére, használatára,
karbantartására és javítására vonatkozó információkat tartalmazó dokumentum;
üzemeltető: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki a szórakoztatási célú berendezéssel,
létesítménnyel, ideiglenes szerkezettel, szórakozási célú sporteszközzel szórakoztatási céllal tevékenységet
folytat, és annak folyamatos helyszíni felügyeletét és rendszeres ellenőrzését biztosítja, vagy aki
a szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet, szórakozási célú sporteszközt
szórakoztatási céllal bérbe adja;
vasalt út: olyan közjóléti célt szolgáló berendezés, amely biztosítókötélből és egyéb rögzített
mászószerelvényekből áll, az útvonala általában sziklás terepen vezet, és a felhasználó nem áll felügyelet
alatt.

3. A tervezéssel kapcsolatos követelmények
3. §

(1) A szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet, szórakozási célú sporteszközt úgy kell
tervezni, kialakítani, hogy rendeltetésszerű használat esetén ne veszélyeztesse a személyek életét, testi épségét,
egészségét és a vagyonbiztonságot.
(2) Ha a szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet, szórakozási célú sporteszközt
a vonatkozó nemzeti műszaki szabványban, műszaki előírásban meghatározott speciális tervezési és gyártási
követelmények szerint gyártották és annak megfelelően üzemeltetik, azt úgy kell tekinteni, hogy megfelel
az e rendelet szerinti alapvető biztonsági követelményeknek.

4. §

(1) A tervező feladata a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú sporteszköz
a)
tervezett élettartamának meghatározása,
b)
biztonságos szállításához, szereléséhez, karbantartásához, vizsgálatához és üzemeltetéséhez szükséges
előírásokat tartalmazó dokumentumok elkészítése,
c)
szétszedett állapotban történő vizsgálata során vizsgálandó fődarabok és kapcsolatok meghatározása,
d)
a részletes szakértői anyagvizsgálatok módjának meghatározása,
e)
vizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak értékelése és
f)
a szükséges javításokra vonatkozó javaslatok elkészítése.
(2) Ha a szerkezet tervezője nem ismert vagy már nem elérhető, a felújítást szakirányú mérnök kamarai jogosultsággal
rendelkező szakértő dolgozza ki. Ebben az esetben a szerkezet részletes, tervszintű felmérését is dokumentáltan,
a felmérési terv összeállításával kell elvégezni.

4. A gyártással, kivitelezéssel kapcsolatos követelmények
5. §		
A szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú sporteszköz gyártójának
feladata
a)
a felhasznált alapanyagok műszaki jellemzőinek hiteles igazolása,
b)
a szükséges üzemeltetési, használati és karbantartási utasítások összeállítása,
c)
a gyártói kockázatelemzés elvégzése és dokumentálása, valamint
d)
a kockázatértékelésen alapuló használati korlátozások meghatározása.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 160. szám

6. §

4499

(1) Gyártó és kivitelező – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – csak tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkező
gazdasági szereplő lehet.
(2) Az I. veszélyességi osztályba tartozó acélszerkezetek gyártójának rendelkeznie kell tanúsított üzemi
gyártásellenőrzési rendszerrel és hegesztőüzemi tanúsítvánnyal.
(3) Vasalt út kivitelezése során a via ferraták (mászóösvények) tervezése és kivitelezése tárgyú, MSZ EN 16869 műszaki
szabványban foglaltakat vagy a szabványos megoldással biztonsági szempontból egyenértékű megoldást kell
alkalmazni.

5. Az üzemeltető feladatai
7. §

(1) A szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú sporteszköz üzemeltetőjének
a feladata biztosítani
a)
az operatív üzem biztonságát,
b)
a használati korlátozások betartását,
c)
a rendszeres ellenőrzések, a folyamatos karbantartás elvégzését és a munkák dokumentálását,
d)
a tervezési, kivitelezési és üzemeltetési dokumentáció megőrzését és tárolását,
e)
a biztonságos használatra alkalmas állapot ellenőrzését,
f)
két független szakértői felülvizsgálat között a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes
szerkezet, a vasalt út és a görgős sporteszközök létesítménye kivételével a szórakozási célú sporteszköz
megfelelő állapotát és a szerkezet mindenkori felállításának szakszerűségét,
g)
az operatív üzemeltetési, kezelési feladatokat ellátó személyek felkészítését,
h)
az üzemeltetési kockázatok elemzésének legalább évenkénti gyakorisággal történő rendszeres, valamint
a szórakoztatási célú berendezéssel, létesítménnyel, ideiglenes szerkezettel, szórakozási célú sporteszközzel
kapcsolatos rendkívüli eseményt követő eseti elvégzését,
i)
az I. veszélyességi osztályba tartozó szórakoztatási célú berendezések, létesítmények háromévente, a tervező
által meghatározott kritikus elemek szétszedett állapotban történő vizsgálatához tartozó szakértői munkák
elvégeztetését, valamint
j)
az I. és II. veszélyességi osztályba tartozó szórakoztatási célú berendezések, létesítmények kezelő
személyzetének a biztonságos üzemeltetésre való kioktatását és az állandó megbízatással működő
személyzet biztonsági ismereteinek legalább háromévenkénti megújítását.
(2) Vasalt út esetében az üzemeltető a terheléses vizsgálat kivételével minden év március hónap végéig, baleset
bekövetkezése esetén soron kívül elvégzi a via ferraták (mászóösvények) tervezése és kivitelezése tárgyú,
MSZ EN 16869 műszaki szabványban foglaltak szerinti vizsgálatot. Terheléses vizsgálatot az üzemeltető akkor végez,
ha szemrevételezés alapján nem megfelelő a rögzítés.
(3) A vasalt út üzemeltetője a (2) bekezdés szerinti vizsgálat elvégzésén túl három havonta szemrevételezéses
üzemeltetői ellenőrzést végez az útvonalon. A kötélbilincseket az üzemeltető szúrópróbaszerűen ellenőrzi.
Az elvégzett ellenőrzéseket az üzemeltető fényképpel és írásban egyaránt dokumentálja.
(4) A görgős sporteszközök létesítményének üzemeltetője évente szemrevételezéses üzemeltetői ellenőrzést végez
a létesítményen. Az elvégzett ellenőrzéseket az üzemeltető fényképpel és írásban egyaránt dokumentálja.
(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott üzemeltetői ellenőrzésről készült írásos dokumentum legalább
a következőket tartalmazza:
a)
az ellenőrzés időpontja, helyszíne;
b)
az ellenőrzés eredménye, a feltárt hiányosságok és nem-megfelelőségek megjelölésével;
c)
az utóellenőrzés szükségességének megjelölése;
d)
az ellenőrzést végző neve, elérhetősége és aláírása.

8. §

(1) Az üzemeltető a szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet, valamint a vasalt út
kivételével a szórakozási célú sporteszközt műszaki vizsgálat céljából bemutatja a kijelölt szervezetnek
a)
az első használatbavétel előtt,
b)
a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú sporteszköz olyan
javítását, átalakítását követően, amely hatással van annak műszaki, biztonsági állapotára,
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c)

a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú sporteszköz okozta
baleset esetén,
d)
ismeretlen eredetű meghibásodás esetén,
e)
az 1. melléklet szerinti veszélyességi osztálynak megfelelő, a 16. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott
időszakonként.
(2) A műszaki vizsgálatot az üzemeltető az általa választott kijelölt szervezettel végezteti el. E célból
az üzemeltető átadja a kijelölt szervezetnek a gyártó vagy kivitelező nevét, lakcímét vagy székhelyét, valamint
az I. és II. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet,
valamint a vasalt út kivételével a szórakozási célú sporteszköz esetén a berendezés hivatalos műszaki
dokumentumgyűjteményét és kézikönyvét.
(3) A hivatalos műszaki dokumentumgyűjteményt és a kézikönyvet az üzemeltető a vonatkozó szabvány vagy
azzal biztonsági szempontból egyenértékű műszaki megoldás alkalmazásával állítja össze. Az üzemeltetési
követelményeket tartalmazó dokumentumot az üzemeltető magyar nyelven bocsátja rendelkezésre.
9. §		
Az üzemeltető a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, valamint a vasalt út kivételével
a szórakozási célú sporteszköz üzemeltetését akkor kezdheti meg, ha rendelkezik hatályos megfelelőségi
tanúsítvánnyal. Az üzemeltető a megfelelőségi tanúsítványt az üzemeltetés helyszínén tartja.
10. §

(1) A szórakoztatási célú berendezésen, létesítményen, ideiglenes szerkezeten, valamint vasalt út kivételével
a szórakozási célú sporteszközön jól látható módon fel kell tüntetni
a)
a szórakoztatási célú berendezésen szállítható vagy a szórakoztatási célú létesítményen, ideiglenes
szerkezeten, szórakozási célú sporteszközön egy időben tartózkodó személyek megengedett legnagyobb
számát vagy a megengedett terhelést,
b)
a használókra és a használhatóságra vonatkozó korlátozásokat,
c)
a megfelelőségi tanúsítványt kibocsátó kijelölt szervezet nevét, a tanúsítvány számát, kibocsátásának keltét
és hatályának lejártát,
d)
a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény – egyértelmű azonosítást lehetővé tevő – megnevezését,
egyedi pályanevét vagy pályarajzot, elrendezési vázrajzot, helyszínrajzot, amelyen jól azonosítható módon be
kell jelölni az eszközcsoport adott tagját.
(2) Vasalt út esetében az üzemeltetőnek a beszállásnál tájékoztató táblát kell elhelyeznie az alapvető használati és
biztonsági előírásokról, a karbantartásért felelős üzemeltető elérhetőségéről, és rendelkeznie kell a használatot
szabályozó házirenddel, melynek elérhetőségét internetes honlapon biztosítja.

11. §		
Az üzemeltető változása esetén az új üzemeltető a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes
szerkezet, valamint a vasalt út kivételével a szórakozási célú sporteszköz megfelelőségi tanúsítványát kiállító kijelölt
szervezetnél harminc napon belül bejelenti az üzemeltetőváltást.
12. §

(1) Az üzemeltető üzemeltetési naplót vezet, amelyben a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény minden
telepítését követően feltünteti az előírásnak megfelelő szerelést, az üzemórák számát, valamint az üzemelés
közben bekövetkezett esetleges hibákat és azok elhárítását. Az üzemeltető az üzemeltetési naplót az üzemeltetés
helyszínén tartja.
(2) Az üzemeltető a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, valamint vasalt út kivételével
a szórakozási célú sporteszköz valamennyi üzembe helyezése, illetve használata előtt meggyőződik arról, hogy
a berendezés, létesítmény, sporteszköz állapota és szerelése, valamint az alkalmazott érintésvédelem megfelel
a biztonságossági követelményeknek.

13. §

(1) Az üzemeltető az I. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezés, létesítmény esetén minden
telepítést követően az alábbi vizsgálatok során ellenőrzi és dokumentálja a telepített állapotot:
a)
a műszaki követelmények vizsgálata, az előzetes üzempróbák során észlelt nem-megfelelőségek kijavítása, és
az üzempróbák elvégzésekor felmerült nem-megfelelőségek megszüntetésének ellenőrzése;
b)
a szerkezet rögzítése (alápallózás és lehorgonyzás) helyességének ellenőrzése a terveknek és
a talajviszonyoknak megfelelően;
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c)

a tervdokumentációnak való megfelelőség (tervszerűség) vizsgálata keretében
ca)
a szükséges teherviselő részek megfelelő beépítésének tételes vizsgálata, ideértve a kirögzítéseket
is,
cb)
a teherhordó elemek alak és keresztmetszet szerinti megfelelőségének vizsgálata,
cc)
a hidraulikus és pneumatikus alkatrészek megfelelő beépítésének és üzemképességének vizsgálata,
valamint
cd)
a lépcsők, pódiumok, korlátok, burkolatok, díszítések és egyéb alkatrészek megfelelő beépítésének
vizsgálata;
d)
a berendezés telepítésének (az elhelyezés megfelelőségének) vizsgálata;
e)
a lényeges teherhordó szerkezeti elemek állapotának ellenőrzése (szemrevételes vizsgálat);
f)
a levehető alkatrészek megfelelő rögzítésének ellenőrzése mind a tartóelemek, mind a világítási vezetékek és
az egyéb díszítések esetében;
g)
a csatlakozások biztosításainak, a villamos vezetékek és a nyomás alatti vezetékek biztonságos beépítésének
vizsgálata (szemrevételes vizsgálat);
h)
a biztonsági berendezések terv szerinti felszerelésének, valamint az ajtók és az utasok biztonságára ható
berendezések hatékonyságának ellenőrzése (szemrevételes vizsgálat);
i)
a szükséges űrszelvényeken belüli szabad helyek és biztonsági távolságok meglétének ellenőrzése;
j)
szemrevételes vizsgálat során annak ellenőrzése, hogy nincs-e meghibásodás a villamos részekben;
k)
az utasbefogadó egységek és a forgó, emelkedő-süllyedő látványberendezések próbajáratása teher nélkül.
(2) A telepített állapot ellenőrzését az üzemeltetőnek akkor kell kijelölt szervezettel elvégeztetnie, ha nemzeti szabvány
az üzemeltetőtől független szervezet általi ellenőrzésként ezt előírja.

6. A felhasználó feladata
14. §		
A felhasználó biztosítja a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú
sporteszköz felhasználási feltételeinek megtartását.

7. Az I. és a II. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezés, létesítmény kezelése
15. §		
Az I. és a II. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezést, létesítményt csak olyan személy
kezelheti, akit az országos illetékességgel eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által feljogosított szervezet
a berendezés biztonságos üzemeltetésére kioktatott, és ennek tényéről részére igazolást állított ki.

8. A szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú sporteszköz
időszakos műszaki vizsgálata
16. §

(1) Az I. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet, valamint
a vasalt út kivételével a szórakozási célú sporteszközt évenként, a II. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási
célú berendezést, létesítményt, a görgős sporteszközök létesítménye kivételével a szórakozási célú sporteszközt
kétévenként, a III. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes
szerkezet, valamint a vasalt út kivételével a szórakozási célú sporteszközt háromévenként időszakos műszaki
vizsgálatnak kell alávetni.
(2) Az I. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet
háromévenként szétszerelt állapotban, majd azt követően összeszerelt állapotban kell bemutatni a kijelölt
szervezetnek. A megbontás mértékét és a szétszerelt állapotban történő vizsgálat műszaki feltételeit a kijelölt
szervezet előzetesen határozza meg a vizsgálat bejelentésekor.
(3) Az üzemeltető a megfelelőségi tanúsítvány hatályának lejárta előtt kezdeményezi az időszakos műszaki vizsgálatot
a kijelölt szervezetnél. A kijelölt szervezet a műszaki vizsgálatot a (2) bekezdés szerinti szórakoztatási célú
berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet telepítési helyén elvégzi. A szétszerelt állapotban történő vizsgálat
műszaki feltételeit a kijelölt szervezet határozza meg.
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9. A szórakoztatási célú berendezés, létesítmény teljes körű felújítása
17. §

(1) A 10 év élettartamot meghaladó szórakoztatási célú berendezés, létesítmény esetén tervezetten teljes körű felújítást
kell végezni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felújítást követően a kijelölt szervezet a berendezésen, létesítményen üzembe helyezést
megelőző eljárást folytat le.
(3) Az (1) bekezdés szerinti felújítást követően az I. veszélyességi osztályú, szórakoztatási célú berendezés, létesítmény
esetén az üzemeltetőnek pótolnia kell és a kijelölt szervezetnek át kell adnia a kiviteli tervdokumentáció és
gépkönyv esetlegesen hiányzó elemeit, az üzemeltető által elkészített kockázatelemzést.

10. Záró rendelkezések
18. §		
Ez a rendelet 2020. november 30-án lép hatályba.
19. §		
A mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet alapján kiadott tanúsítványok
az azokban meghatározott időbeli hatály lejártáig hatályban maradnak.
20. §		
E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
21. §		
E rendeletben meghatározott műszaki jellegű előírásoknak nem kell megfelelniük az olyan termékeknek, amelyeket
az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó
előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.
22. §		
Hatályát veszti a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet.
		
		

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

1. melléklet a 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelethez
A szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint a szórakozási
célú sporteszközök veszélyességi osztályba sorolása
1. Az I. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek,
valamint szórakozási célú sporteszközök
1.1. Szórakoztatási célú berendezések és létesítmények, amelyek magassága vagy emelési magassága 5 méternél
nagyobb vagy működési sebessége 10 m/s (36 km/óra) értéket meghaladja vagy gyorsulása 10 m/s²-nél
nagyobb:
1.1.1.
felnőttek számára készült körhinta (ideértve a forgóhintát, átfordulós hintát, motoros hajóhintát és
keringő körhintát),
1.1.2.
hullámvasút,
1.1.3.
óriáskerék,
1.1.4.
bungee-jumping és katapult,
1.1.5.
légpárnás eszközök extrém ugráshoz (BagJump, blob),
1.1.6.
alpesi, nyári bob és elektromos szánkópálya (bobkart),
1.1.7.
5 m magasságot meghaladó vízicsúszda,
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1.1.8.
1.1.9.
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kalandpark, magaslati kötélpálya, lecsúszópálya,
egyéb olyan, az 1.1.1–1.1.8. pontban nem nevesített szórakoztatási célú berendezés, létesítmény,
amely esetében teljesül az, hogy a magassága vagy az emelési magassága 5 méternél nagyobb
vagy a működési sebessége 10 m/s (36 km/óra) értéket meghaladja vagy a gyorsulása 10 m/s²-nél
nagyobb.
1.2. Szórakozási célú sporteszközök, amelyeken 5 méternél nagyobb magasságba lehet felmászni, felemelkedni,
vagy ennél nagyobb magasságban végezhető a mozgás:
1.2.1.
függőleges szélcsatorna,
1.2.2.
szabadesés szimulátor,
1.2.3.
nehéz, nagyon nehéz és extrém nehéz fokozatú vasalt út (via ferrata),
1.2.4.
4,5 m magasságot meghaladó mesterséges mászófal, ide nem értve a versenysport céljára használt
vagy sportegyesület keretében végzett edzés céljára igénybe vett mászófalat,
1.2.5.
egyéb olyan, az 1.2.1–1.2.4. pontban nem nevesített szórakozási célú sporteszköz, amely esetében
teljesül az, hogy 5 méternél nagyobb magasságba lehet felmászni, felemelkedni, vagy ennél
nagyobb magasságban végezhető a mozgás.
1.3. Olyan szórakoztatási célú ideiglenes szerkezetek, amelyek rendezvény lebonyolítására szolgáló, 20 m2-t
meghaladó alapterületű épületek, és felállításuk időtartama meghaladja a 180 napot.
2. A II. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezések és létesítmények, valamint szórakozási célú
sporteszközök
2.1. Szórakoztatási célú berendezések, amelyek magassága vagy emelési magassága 0,3 méternél nagyobb, de
5 méternél kisebb vagy működési sebessége 1,5 m/s és 10 m/s (5,4 km/óra és 36 km/óra) közé esik, vagy
gyorsulása 10 m/s2-nél kisebb:
2.1.1.
hófánk,
2.1.2.
dodzsem,
2.1.3.
gokart,
2.1.4.
szimulátor,
2.1.5.
elvarázsolt kastély,
2.1.6.
vízi ejtőcsónak,
2.1.7.
1–5 m magasságú vízicsúszda,
2.1.8.
egyéb olyan, a 2.1.1–2.1.7. pontban nem nevesített szórakoztatási célú berendezés és létesítmény,
amely esetében teljesül az, hogy a magassága vagy az emelési magassága 0,3 méternél nagyobb, de
5 méternél kisebb vagy a működési sebessége 1,5 m/s és 10 m/s (5,4 km/óra és 36 km/óra) közé esik,
vagy a gyorsulása 10 m/s2-nél kisebb.
2.2. Szórakozási célú sporteszközök, amelyeken 1 méternél nagyobb, de 5 méternél kisebb magasságba lehet
felmászni, felemelkedni, vagy ebben a magasságban végezhető a mozgás:
2.2.1.
gokart és quad jellegű járműpálya,
2.2.2.
wakeboard,
2.2.3.
4,5 m magasságot el nem érő mesterséges mászófal, boulder fal, ide nem értve a versenysport
céljára használt vagy sportegyesület keretében végzett edzés céljára igénybe vett mászófalat,
2.2.4.
görgős sporteszközök létesítménye (görpálya).
2.3. A 2.1. és 2.2. pontba tartozó berendezések vagy sporteszközök bármelyikével rendelkező játszóház.
2.4. Egyéb olyan, a 2.2.1–2.2.4. pontban nem nevesített szórakozási célú sporteszköz, amely esetében teljesül az,
hogy azokon 1 méternél nagyobb, de 5 méternél kisebb magasságba lehet felmászni, felemelkedni, vagy
ebben a magasságban végezhető a mozgás.
3. A III. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek,
valamint szórakozási célú sporteszközök
3.1. Szórakoztatási célú berendezések, olyan külső energiaforrásról hajtott berendezések, amelyek használója
a beszállószintről 0,3 m-nél kevesebbet emelkedik és a sebessége 1,5 m/s-nál (5,4 km/óránál) kisebb, vagy
amelyeken 1 méternél magasabbra nem lehet felmászni:
3.1.1.
gyermekek számára készült körhinta,
3.1.2.
5 m2 alapterületet meghaladó felfújható berendezések,
3.1.3.
vízi élménypark, ideértve a vízre helyezett felfújható berendezéseket is,
3.1.4.
gyermekvonat,
3.1.5.
kerti vasút,
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3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.1.6.
akkumulátoros gyermekautó és -motor,
3.1.7.
akkumulátoros vagy kézi hajtású gyermekcsónak,
3.1.8.
céllövölde,
3.1.9.
erőmérő játék,
3.1.10. 1 m magasságot meg nem haladó vízicsúszda,
3.1.11. mobil játszóház,
3.1.12. vízibicikli,
3.1.13. buborékfoci.
Szórakozási célú sporteszközök, amelyeken 1 méternél magasabbra nem lehet felmászni vagy a felhasználó
a saját erejéből rugalmas alátámasztáson 1 méternél magasabbra nem tud felugrani:
3.2.1.
kondipark, kültéri fitness eszköz,
3.2.2.
gumiasztal (trambulin),
3.2.3.
könnyű és közepes fokozatú vasalt út (via ferrata).
Szórakoztatási célú ideiglenes szerkezetek:
3.3.1.
3 m magasságot meghaladó, ideiglenes installáció,
3.3.2.
50 m2-t meghaladó alapterületű sátor,
3.3.3.
50 m2-t meghaladó alapterületű színpad,
3.3.4.
színpadfedés,
3.3.5.
színpadtechnikai tartószerkezet,
3.3.6.
20 főt meghaladó befogadóképességű mobil lelátó.
A 3.1. és 3.2. pontba tartozó berendezések vagy sporteszközök bármelyikével rendelkező játszóház.
Egyéb olyan, külön nem nevesített szórakoztatási célú berendezés és létesítmény, szórakozási célú
sporteszköz, amely a 3.1. vagy 3.2. pontban meghatározott műszaki kritériumokat kielégíti.

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 25/2020. (VII. 3.) ITM rendelete
a piacfelügyelettel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a)–c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 10., 15. és
16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a)–d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (4) és (6) bekezdésében, valamint a termékek
piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
az 5. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában és a termékek
piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a)–d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 7. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a)–d) 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. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 1. pontjában, valamint
a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVII. törvény 30. § (2) bekezdés a)–d) 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. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (4) bekezdésében, valamint a termékek piacfelügyeletéről
szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés 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 11. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (4) bekezdésében 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. A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet módosítása
1. §		
A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet 2. §
8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„8. gyártó vagy meghatalmazott képviselő: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK
irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020
európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 8. és 12. pontjában meghatározott személy;”

2. A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról
szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosítása
2. §

(1) A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló
29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„5. forgalomba hozatal: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá
a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti
és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/1020 rendelet] 3. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom;
6. forgalmazás: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom;”
(2) Az R1. 2. § 8–11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„8. forgalomból történő kivonás: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 23. pontjában meghatározott fogalom;
9. visszahívás: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 22. pontjában meghatározott fogalom;
10. gyártó: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 8. pontjában meghatározott fogalom;
11. meghatalmazott képviselő: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 12. pontjában meghatározott fogalom;”
(3) Az R1. 17. § (2) bekezdés a) pontjában a „765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szövegrész helyébe
az „a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg lép.
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3. A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet módosítása
3. §

(1) A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § 1–4. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. forgalmazás: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá
a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti
és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/1020 rendelet] 3. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom;
2. forgalomba hozatal: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom;
3. gyártó: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 8. pontjában meghatározott fogalom;
4. meghatalmazott képviselő: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 12. pontjában meghatározott fogalom;”
(2) Az R2. 2. § 12. pontjában a „765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az „a termékek
forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet)” szöveg lép.
(3) Az R2. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról szóló 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet módosítása
4. §

(1) A nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló
19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. akkreditálás: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a továbbiakban: 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk 10. pontjában meghatározott eljárás;”
(2) Az R3. 2. § 5–10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„5. forgalmazás: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá
a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti
és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/1020 rendelet] 3. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom;
6. forgalmazó: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 10. pontjában meghatározott fogalom;
7. forgalomba hozatal: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom;
8. forgalomból történő kivonás: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 23. pontjában meghatározott fogalom;
9. gazdasági szereplő: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 13. pontjában meghatározott fogalom;
10. gyártó: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 8. pontjában meghatározott fogalom;”
(3) Az R3. 2. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„12. importőr: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 9. pontjában meghatározott fogalom;”
(4) Az R3. 2. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„15. meghatalmazott képviselő: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 12. pontjában meghatározott fogalom;”
(5) Az R3. 2. § 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„20. visszahívás: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 22. pontjában meghatározott fogalom;”
(6) Az R3. 2. § 3., 4., 11., 13., 14., 17., 19. pontjában és a 15. § (1) és (3) bekezdésében az „a 765/2008/EK rendelet”
szövegrész helyébe az „a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg lép.
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5. A kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök alapvető biztonsági
követelményeiről szóló 21/2016. (VII. 12.) NFM rendelet módosítása
5. §		
A kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök alapvető biztonsági követelményeiről szóló
21/2016. (VII. 12.) NFM rendelet 3. § 1. pontjában az „a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás
és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az „a termékek forgalmazása
tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg lép.

6. A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek
forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló
23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet módosítása
6. §

(1) A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról,
biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet
(a továbbiakban: R4.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya az 50 és 1000 V tartományba eső, váltakozó áramú, illetve 75 és 1500 V tartományba eső
egyenáramú felhasználásra tervezett a villamossági termék (a továbbiakban: villamossági termék) tervezésére,
gyártására, megfelelőségének értékelésére, forgalomba hozatalára és forgalmazására terjed ki az 1. mellékletben
meghatározott berendezések és jelenségek kivételével.”
(2) Az R4. 7. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A villamossági termék forgalomba hozatalát megelőzően az importőr köteles ellenőrizni, hogy a gyártó)
„d) teljesíti az 5. § (6) és (7) bekezdésében meghatározott követelményeket.”
(3) Az R4. 8. § (2) bekezdésében az „5. § (5) és (6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(6) és (7) bekezdésében”
szöveg lép.
(4) Az R4. 15. §-ában az „a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak
megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet)” szövegrész helyébe az „a termékek
forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet)” szöveg lép.
(5) Az R4. 16. § (3) bekezdésében a „765/2008/EK rendelet” szövegrész helyébe a „765/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet” szöveg lép.
(6) Hatályát veszti az R4. 2. § 15. pontja.

7. A felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról szóló 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet módosítása
7. §

(1) A felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról szóló 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet (a továbbiakban R5.) 2. § 20. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„20. piacfelügyeleti hatóság: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv,
továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 4. pontjában meghatározott fogalom.”
(2) Az R5. 2. § 1. pontjában az „a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak
megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az „a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás
előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i
765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg lép.
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8. A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és
védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet módosítása
8. §

(1) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek
vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban: R6.) 3. § 1. pontjában
az „a termék forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és
a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet)” szövegrész helyébe az „a termékek forgalmazása
tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet)” szöveg lép.
(2) Az R6. 15. § (1) bekezdésében és a 2. melléklet B) 1.0.5. b) pontjában a „765/2008/EK rendelet” szövegrész helyébe
a „765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg lép.

9. A mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet módosítása
9. §

(1) A mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet (a továbbiakban: R7.) 4. §
1. pontjában az „az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet)” szövegrész helyébe az „a termékek
forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet)” szöveg lép.
(2) Az R7. 4. § 17. pontjában a „765/2008/EK rendelet” szövegrész helyébe a „765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet” szöveg lép.
(3) Az R7. 12. §-ában a „termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és
a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet)” szövegrész helyébe a „765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet” szöveg lép.

10. A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség
tanúsításáról szóló 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet módosítása
10. §

(1) A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló
44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet (a továbbiakban: R8.) 2. § 1. pontjában az „a termékek forgalmazása tekintetében
az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet)”
szövegrész helyébe az „a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és
a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet)” szöveg lép.
(2) Az R8. 2. § 10–15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„10. forgalmazás: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá
a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti
és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/1020 rendelet] 3. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom;
11. forgalmazó: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 10. pontjában meghatározott fogalom;
12. forgalomba hozatal: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom;
13. forgalomból történő kivonás: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 23. pontjában meghatározott fogalom;
14. gazdasági szereplő: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 13. pontjában meghatározott fogalom;
15. gyártó: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 8. pontjában meghatározott fogalom;”
(3) Az R8. 2. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„17. importőr: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 9. pontjában meghatározott fogalom;”
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(4) Az R8. 2. § 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„23. meghatalmazott képviselő: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 12. pontjában meghatározott fogalom;”
(5) Az R8. 2. § 16., 21., 22. és 34. pontjában a „765/2008/EK rendelet” szövegrész helyébe a „765/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg lép.

11. A tengeri hajók felszereléseinek alapvető követelményeiről, megfelelőségük tanúsításáról és
a piacfelügyeleti eljárásról szóló 45/2016. (XI. 11.) NFM rendelet módosítása
11. §

(1) A tengeri hajók felszereléseinek alapvető követelményeiről, megfelelőségük tanúsításáról és a piacfelügyeleti
eljárásról szóló 45/2016. (XI. 11.) NFM rendelet (a továbbiakban: R9.) 13. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A megfelelőségértékelő szervezetnek meg kell felelnie az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző
és tanúsító szervezetek elismeréséről, kijelöléséről és felhatalmazásáról szóló 2/2004. (I. 5.) GKM rendeletben
[a továbbiakban: 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet], az e §-ban és a 14. §-ban foglalt követelményeknek, és a termék
tanúsításról szóló harmonizált szabványban meghatározott akkreditálási követelményeknek.”
(2) Az R9. 2. § 1. pontjában az „a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak
megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az „a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás
előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i
765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg lép.
(3) Az R9. 9. § (2) bekezdésében a „765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikke szerinti piacfelügyeleti
intézkedések céljára,” szövegrész helyébe az „a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint
a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i
(EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (2)–(3) és (5) bekezdés, 14. cikk (4) bekezdés a), b), e)
és j) pont, 16. cikk (3) bekezdés g) pont, 17. cikk és 18. cikk (2) bekezdése szerinti piacfelügyeleti intézkedések
céljára,” szöveg lép.

12. A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosítása
12. §

(1) A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: R10.) 2. §
(1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4. gyártó: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá
a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti
és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/1020 rendelet] 3. cikk 8. pontja szerinti gyártó;”
(2) Az R10. 2. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8. meghatalmazott képviselő: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 12. pontja szerinti meghatalmazott képviselő;”

13. A mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének mérésére szolgáló mérőeszközök
méréstechnikai követelményeiről szóló 22/2017. (VIII. 17.) NGM rendelet módosítása
13. §

(1) A mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének mérésére szolgáló mérőeszközök méréstechnikai
követelményeiről szóló 22/2017. (VIII. 17.) NGM rendelet (a továbbiakban: R11.) 1. § a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) forgalmazó: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá
a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti
és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/1020 rendelet] 3. cikk 10. pontjában meghatározott személy,”
(2) Az R.11. 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„c) gyártó: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 8. pontjában meghatározott személy,”
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14. Záró rendelkezések
14. §		
Ez a rendelet 2021. július 16-án lép hatályba.
15. §

(1) Ez a rendelet a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) Ez a rendelet a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá
a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti
és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

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

1. melléklet a 25/2020. (VII. 3.) ITM rendelethez
Az R2. 2. melléklet C függelékében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

B

C

1.

Anyag

CAS-szám

Határérték)

6.

Biszfenol-A

80-05-7

az MSZ EN 71-10:2006 és az MSZ EN 71-11:2006 szabványban
meghatározott módszereknek megfelelően

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 26/2020. (VII. 3.) ITM rendelete
az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények
tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a megfelelőségértékelő
szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet módosításáról
A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés 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 következőket rendelem el:
1. §		
Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a megfelelőségértékelő szervezetek
tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat
A:2 mezőjében az „a mutatványos berendezések biztonságosságáról” szövegrész helyébe az „az egyes
szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök
biztonságosságáról” szöveg lép.
2. §		
Ez a rendelet 2020. november 30-án lép hatályba.
		
		

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

A köztársasági elnök 285/2020. (VII. 3.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – Csizmadia Gábor rendőr dandártábornokot 2020. augusztus 20-ai hatállyal
rendőr vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2020. június 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. június 29.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02577-2/2020.

A köztársasági elnök 286/2020. (VII. 3.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Horváth Elvirát 2020. szeptember 1-jei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. június 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02502-2/2020.
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A köztársasági elnök 287/2020. (VII. 3.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Nagy Lászlót 2020. december 23-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. június 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02502-3/2020.

A köztársasági elnök 288/2020. (VII. 3.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Szigeti Julianna Katalint 2020. december 15-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. június 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02502-4/2020.

A köztársasági elnök 289/2020. (VII. 3.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Tománé dr. Szabó Ritát 2020. december 15-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. június 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02502-5/2020.
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A köztársasági elnök 290/2020. (VII. 3.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Nagy Zsuzsannát 2020. december 27-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. június 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02502-6/2020.

A köztársasági elnök 291/2020. (VII. 3.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Császiné dr. Dupcsák Csillát 2020. december 29-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. június 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02502-7/2020.

A köztársasági elnök 292/2020. (VII. 3.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel Törőcsikné dr. Gulyás Gabriellát 2020. december 29-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. június 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02502-8/2020.
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A köztársasági elnök 293/2020. (VII. 3.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Bodnár Zsoltot 2020. december 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. június 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02502-9/2020.

A köztársasági elnök 294/2020. (VII. 3.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel Benczéné dr. Viczián Katalint 2020. december 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. június 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02502-10/2020.

A köztársasági elnök 295/2020. (VII. 3.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Földesi Boglárka
Zsuzsannát 2020. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. június 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02502-11/2020.
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A köztársasági elnök 296/2020. (VII. 3.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Gregorits Eriket
2020. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. június 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02502-12/2020.

A köztársasági elnök 297/2020. (VII. 3.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kővári Pétert
2020. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. június 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02502-13/2020.

A köztársasági elnök 298/2020. (VII. 3.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Lénárd-Komjáthy
Kitti Katalint 2020. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. június 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02502-14/2020.
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A köztársasági elnök 299/2020. (VII. 3.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Rácskay Jenőt
2020. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. június 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02502-15/2020.

A köztársasági elnök 300/2020. (VII. 3.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Oláh Péter Balázst
2020. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. június 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02583-2/2020.

A köztársasági elnök 301/2020. (VII. 3.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
3. § (2) és (4a) bekezdése, valamint az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 10/A. §-a alapján
– kérelmére – dr. Czine Ágnest 2020. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. június 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02520-2/2020.
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A köztársasági elnök 302/2020. (VII. 3.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
3. § (2) és (4a) bekezdése, valamint az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 10/A. §-a alapján
– kérelmére – dr. Juhász Imrét 2020. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. június 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02521-2/2020.

A köztársasági elnök 303/2020. (VII. 3.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
3. § (2) és (4a) bekezdése, valamint az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 10/A. §-a alapján
– kérelmére – dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikót 2020. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. június 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02522-2/2020.

A köztársasági elnök 304/2020. (VII. 3.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
3. § (2) és (4a) bekezdése, valamint az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 10/A. §-a alapján
– kérelmére – dr. Schanda Balázs Tibort 2020. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. június 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02523-2/2020.
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A köztársasági elnök 305/2020. (VII. 3.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
3. § (2) és (4a) bekezdése, valamint az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 10/A. §-a alapján
– kérelmére – dr. Sulyok Tamást 2020. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. június 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02524-2/2020.

A köztársasági elnök 306/2020. (VII. 3.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
3. § (2) és (4a) bekezdése, valamint az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 10/A. §-a alapján
– kérelmére – dr. Szabó Marcelt 2020. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. június 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02526-2/2020.

A köztársasági elnök 307/2020. (VII. 3.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
3. § (2) és (4a) bekezdése, valamint az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 10/A. §-a alapján
– kérelmére – dr. Szalay Pétert 2020. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. június 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02527-2/2020.
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A köztársasági elnök 308/2020. (VII. 3.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
3. § (2) és (4a) bekezdése, valamint az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 10/A. §-a alapján
– kérelmére – dr. Varga Zsolt Andrást 2020. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. június 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02528-2/2020.

A köztársasági elnök 309/2020. (VII. 3.) 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-1/816/3/2020. számú előterjesztésére – Ádám Volodimir
(névmódosítás előtti neve: Ádám Volodimir Sztepánovics; születési hely, idő: Mikolajiv [Szovjetunió], 1971. július 26.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2020. június 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. június 16.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02405-3/2020.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 310/2020. (VII. 3.) 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-1/876/3/2020. számú előterjesztésére – Vojnic Tunic Mirela
(születési hely, idő: Szabadka [Jugoszlávia], 1988. május 22.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2020. június 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. június 16.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/02406-3/2020.

A köztársasági elnök 311/2020. (VII. 3.) 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-1/877/3/2020. számú előterjesztésére – Izbászárová Natasa,
született: Rácsok Natasa (névmódosítás előtti neve: Izbászárová Natasa Pávlivna, született: Rácsok Natasa Pávlivna;
születési hely, idő: Iza [Szovjetunió], 1962. szeptember 22.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2020. június 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. június 16.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02407-3/2020.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 312/2020. (VII. 3.) 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-1/891/3/2020. számú előterjesztésére – Augustinov Zeljko
(születési hely, idő: Bühl [Németországi Szövetségi Köztársaság], 1973. augusztus 20.) magyar állampolgárságát
visszavonom.
Budapest, 2020. június 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. június 16.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/02412-3/2020.

A köztársasági elnök 313/2020. (VII. 3.) 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-1/941/3/2020. számú előterjesztésére – Regecij Nágyijá,
született: Szidej Nágyijá (névmódosítás előtti neve: Regecij Nágyijá Illicsna, született: Szidej Nágyijá Illicsna; születési
hely, idő: Puskinovo [Szovjetunió], 1959. január 1.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2020. június 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. június 22.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02468-3/2020.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 314/2020. (VII. 3.) 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-1/940/3/2020. számú előterjesztésére – Knyáz Mária, született:
Kotelycsuk Mária (névmódosítás előtti neve: Kotelycsuk Márijá Álekszándrovná; születési hely, idő: Munkács
[Szovjetunió], 1988. július 26.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2020. június 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. június 22.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/02469-3/2020.

A köztársasági elnök 315/2020. (VII. 3.) 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-1/925/3/2020. számú előterjesztésére – Mihajló
Sándor (névmódosítás előtti neve: Mihajló Alekszandr Madesztovics; születési hely, idő: Beregszász [Szovjetunió],
1961. november 2.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2020. június 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. június 22.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02470-3/2020.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 316/2020. (VII. 3.) 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-1/942/3/2020. számú előterjesztésére – Holovnics Jevhenyij
(névmódosítás előtti neve: Holovnics Jevhenyij Viktorovics; születési hely, idő: Szolyva [Szovjetunió], 1982. április 19.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2020. június 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. június 22.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02471-3/2020.

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