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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 1/2020. (II. 6.) AM rendelete
az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet módosításáról

Az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény 9.  § (2)  bekezdés 
a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet (a továbbiakban: R.) 16.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet az 1/2020. (II. 6.) AM rendelethez

Az R. 16. melléklet 1. pontjába foglalt táblázat a következő 14a. sorral egészül ki:

(A B

1. Faj Fajta)

14a. fekete mangalica

Az emberi erőforrások minisztere 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelete
egyes szociális és fogyatékosságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (2)  bekezdés 
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (2)  bekezdés b) és 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés e) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés k) pontjában, 
valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (2)  bekezdés b)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 11.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
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1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló  
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

1. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 
1. számú melléklet III. rész 3. pont 6. alpontjában hatályát veszti a „haszonélvezeti o” szövegrész.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

2. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A 2. számú melléklet alkalmazása körében
a) szakmai létszámnormára vonatkozó előírások betartásával a  személyes gondoskodást nyújtó intézmények, 
szolgálatok a saját szervezeti felépítésük és működési rendjük szerint gazdálkodnak a humán erőforrásokkal;
b) az ajánlott munkakörökben foglalkoztatottak létszámát a fenntartó határozza meg;
c) a  létszámigényt – ha a  létszámnorma ellátotti számra vagy férőhelyekre vetítve van meghatározva – főben kell 
meghatározni, a kerekítés általános szabályának figyelembevételével;
d) házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás esetén
da) a szociális gondozók havi számát az 5. számú melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplókban ellátottanként, 
havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kell meghatározni,
db) a  tevékenység megkezdésének első hónapjában a  megállapodásokban rögzített időtartamok összesítése 
az irányadó,
dc) egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete éves átlagban 147 óra, úgy, hogy az ellátotti szám 
számítása során 21 óra = 1 fő ellátott;
e) ha a bentlakásos intézmények férőhelyszáma nem haladja meg az 50 férőhelyet, az intézményvezetői munkakör 
osztott munkakörben vagy részmunkaidőben is ellátható;
f ) a gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának ajánlott létszámai a bentlakásos intézmények esetén a következők:
fa) gazdasági vezető 1 fő,
fb) gazdasági ügyintéző (100 férőhelyenként) 2 fő,
fc) ügyviteli létszám (pénztáros, könyvelő, raktáros stb. 50 férőhelyenként) 1 fő,
fd) takarítónő (1000 m2-es takarítandó felületként) 1 fő,
fe) műszaki létszám (beépített 4000 légköbméterenként) 1 fő,
ff) mosónő, vasalónő (50 férőhelyenként) 1 fő,
fg) varrónő (100 férőhelyenként) 1 fő,
fh) élelmezésvezető (100 férőhely felett) 1 fő,
fi) szakács, konyhalány (100 adagonként és további 30 adagonként) 5 fő + 1 fő;
g) a  gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának ajánlott létszámai az  alapszolgáltatásokat nyújtó szociális 
intézmények esetén a következők:
ga) gazdasági ügyintéző 1 fő,
gb) takarító 1 fő,
gc) konyhai kisegítő (100 adagonként) 1 fő;
h) tartós bentlakásos intézményekben az  intézményvezető kijelöli műszakonként a  krízishelyzetre, korlátozó 
intézkedések eldöntésére jogosult személyt;
i) a  működés megkezdésekor szakosított ellátások esetében – a  drogbetegeket ellátó intézmény, a  hajléktalanok 
átmeneti intézményei és a  lakóotthon kivételével – három hónapig legalább az  alábbi személyi feltételekkel kell 
rendelkezni:
ia) intézményvezető 1 fő,
ib) ápoló, gondozó munkakör 5 fő,
ic) orvos bejegyzés szerinti férőhelyre vetített létszám,
id) a 2. számú melléklet többi munkakörére megállapított létszám a férőhelyek betöltöttségének arányában;
j) a működés megkezdésének időpontját követő harmadik hónap végétől valamennyi szakosított ellátás esetében, 
valamennyi munkakörre vonatkozóan
ja) a létszámot a betöltött férőhelyekkel arányosan kell biztosítani,
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jb) a  létszám teljesítését a  működést engedélyező szervnek be kell jelenteni, és a  bejelentéshez csatolni kell 
a fenntartónak vagy – ha az alkalmazottakat a bentlakásos intézmény foglalkoztatja – a bentlakásos intézménynek 
és azon személyeknek, akikkel a  jogszabályban előírt kötelező létszámfeltételeket teljesítik, az  egybehangzó 
nyilatkozatát, amelyben kijelentik, hogy az adott munkakörre előírt kötelező létszámfeltételek teljesítése érdekében 
közalkalmazotti jogviszonyt, munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek, 
valamint a szakképesítést bizonyító okirat másolatát;
k) súlyos vagy halmozottan fogyatékos személynek minősül a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben ekként meghatározott személy;
l) a  támogatott lakhatás tekintetében a  fenntartónak a  működés megkezdésének időpontjában, illetve az  azt 
követő három hónapban az előírt személyi feltételekkel kell rendelkeznie, majd ezt követően a létszámfeltételeket 
a  komplex szükségletfelmérés összegző adatlapja szerint a  szolgáltatás biztosításához szükséges óraszámnak 
az összes ellátottra számított összege határozza meg;
m) támogatott lakhatás esetén, ha a  fenntartó az  Szt. 75.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti szolgáltatási elemeket 
az  Szt. 75.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerint biztosítja, a  szolgáltatási elemet nyújtó munkatársakat az  adott 
alapszolgáltatásra meghatározott munkakörökben foglalkoztathatja;
n) a  közösségi ellátások esetén, valamint a  pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásában, rehabilitációs 
intézményében és rehabilitációs lakóotthonában a tapasztalati szakértő ajánlott létszámban foglalkoztatható;
o) az orvos munkakör megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban is betölthető;
p) a  három műszakos folyamatos ellátást biztosító intézményben – a  drogbetegeket ellátó intézményt, 
a hajléktalanok átmeneti szállását és a lakóotthont kivéve – az ápolói, gondozói feladatok ellátásához minimálisan 
5 fő alkalmazása szükséges az intézményvezetőn és a kisegítő személyzeten kívül.”

 (2) Az R. 6. §-a a következő (5a)–(5d) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A 3. számú melléklet alkalmazásában
a) a  gondozó, ápoló, segítő, asszisztens munkakörök betöltéséhez nincs felsőfokú képesítési elvárás, de 
a munkakörhöz illeszkedő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel is betölthetőek,
b) a  falugondnok, tanyagondnok munkakörök betöltéséhez nincs középfokú képesítési elvárás, de bármely 
középfokú végzettséggel és szakképzettséggel is betölthetőek,
c) ha alapképzésben szerzett végzettséget jelöl a táblázat egy munkakörnél, az adott munkakör az alapképzésben 
szerzett végzettségre épülő mesterképzésben szerzett végzettséggel is betölthető,
d) az  intézményvezető a  pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, demens személyeket gondozó bentlakást nyújtó 
intézmények esetén a  gondozó, ápoló és terápiás munkakörök vonatkozásában munkakörönként legalább 
1-1  fő, az  adott szakmai egység célcsoportjának megfelelő, e  melléklet szerinti kiegészítő szakirányú képesítéssel 
rendelkező foglalkoztatott jelenlétét köteles minden műszakban biztosítani.
(5b) A 3. melléklet szerinti munkaköröket az (5c) és (5d) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell szakmacsoport 
szerint besorolni.
(5c) A Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, ellátás vezető szakmacsoportba tartozó munkakörök:
a) intézményvezető,
b) vezető ápoló, vezető szakápoló.
(5d) A 3. melléklet szerinti nem vezetői munkakörök közül
a) a Személyes gondoskodást nyújtó szakember szakmacsoportba tartozó munkakörök:
aa) gondozó,
ab) ápoló,
ac) szakápoló,
ad) orvos;
b) a Szociális és gyermekjóléti fejlesztő szakember szakmacsoportba tartozó munkakörök:
ba) terápiás munkatárs,
bb) fejlesztő pedagógus;
c) a Szociális és gyermekjóléti segítő szakember szakmacsoportba tartozó munkakörök:
ca) szociális munkatárs,
cb) segítő, falugondnok, tanyagondnok,
cc) esetfelelős,
cd) asszisztens.”
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3. §  Az R. 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Gondozási tervet kell készíteni)
„b) az  idős, fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg személyek részére átmeneti elhelyezést biztosító 
intézményi ellátásban részesülő személyre vonatkozóan, ha az  ellátást legalább hat hónap időtartamra veszi 
igénybe, valamint a hajléktalan személyek átmeneti szállásán ellátásban részesülő személyre vonatkozóan, ide nem 
értve a külső férőhelyen nyújtott ellátást,”

4. §  Az R. 19/A. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  szakmai egységeket az  intézményvezetőre meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy 
vezetheti.
(6) A szolgáltató, illetve az intézmény vezetője látja el a különböző szakmai egységek vezetését is a (7) bekezdésben 
foglaltak kivételével, ha az intézményben, illetve a szolgáltatónál foglalkoztatottak száma – a fenntartó mérlegelése 
szerint – nem teszi indokolttá az  egyes szolgáltatások tekintetében az  önálló vezetéssel működtetett szakmai 
egység kialakítását.”

5. § (1) Az R. 30. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  személyes interjú felvétele során az  esetmenedzser döntése alapján több személyes találkozásra is sor 
kerülhet. A  szociális diagnózist az  első interjútól számított 15 munkanapon belül kell elkészíteni, figyelemmel 
a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az  országos jelentési rendszerről 
szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 7/A. § (2) bekezdésében foglaltakra. Az ellátást igénylő krízishelyzete esetén 
a szolgáltatás a szociális diagnózis elkészítése előtt is igénybe vehető.”

 (2) Az R. 30. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A szociális diagnózist készítő esetmenedzser nem foglalkoztatható osztott munkakörben.”

6. §  Az R. II. Fejezet 8. címe a következő 39/N. §-sal egészül ki:
„39/N.  § (1) A  szenvedélybetegek közösségi ellátásában és alacsonyküszöbű ellátásában – a  (2)  bekezdés szerinti 
kivétellel – csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett 
a szenvedélybetegek közösségi ellátása képzésre vagy a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása képzésre, és 
azt a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két éven belül elvégzi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti képzés elvégzése alól mentesül
a) a szenvedélybeteg gondozó OKJ 55 762 05, az addiktológus szakorvos, a pszichiáter szakorvos, az addiktológiai 
pszichológus, a  klinikai szakpszichológus, a  pszichológus, az  addiktológiai konzultáns képesítéssel rendelkező 
személy, és
b) az a személy, aki szenvedélybetegek közösségi ellátásában vagy alacsonyküszöbű ellátásában egy évnél hosszabb 
foglalkoztatotti jogviszonnyal rendelkezik.”

7. § (1) Az R. 54. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével, 
szükséges szervezni)
„a) az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (napi rendszerességű szabad levegőn tartózkodás, fekvőbetegek napi 
rendszerességű levegőztetése, sporttevékenység, ágytorna stb.),”

 (2) Az R. 54. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés a) pontjában megfogalmazott feladatokat a gondozási tervben személyre szólóan rögzíteni kell 
úgy, hogy az – ha az  igénybe vevő kora, egészségi állapota lehetővé teszi – biztosítsa az  intézmény elhagyásának 
lehetőségét.”

8. §  Az R. 106. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„106. § (1) A hajléktalan személyek átmeneti szállása a szociális munka keretében
a) tanácsadás,
b) esetkezelés,
c) gondozás,
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d) készségfejlesztés,
e) az ellátott egyéni szükségletei szerint felügyelet és háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.
(2) A hajléktalan személyek átmeneti szállása segíti a más szolgáltatásokhoz való hozzáférést.”

9. § (1) Az R. 107. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hajléktalan személyek éjjeli menedékhelyére a  105.  § rendelkezései az  irányadók azzal, hogy a  nyújtott 
szociális munka tartalmát a (3) bekezdés határozza meg.”

 (2) Az R. 107. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az éjjeli menedékhely
a) tanácsadás,
b) esetkezelés és
c) felügyelet
szolgáltatási elemeket biztosít.”

 (3) Az R. 107. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye segíti a más szolgáltatásokhoz való hozzáférést.”

10. §  Az R. 110/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  komplex szükségletfelmérés költségét a  fenntartó viseli. A  komplex szükségletfelmérés díjának összegét 
a  szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az  általa irányított minisztérium honlapján és a  Szociális Ágazati 
Portálon közzéteszi.”

11. §  Az R. 110/C. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A komplex szükségletfelmérés szerint
a) fokozott támogatási szükséglettel rendelkező fogyatékos személynek minősül az  a  személy, aki a  14. számú 
melléklet Összegző lap II. pont I. Személyi higiéné, II. Személyi függetlenség, III. Mobilitás kategóriák közül legalább 
két kategóriában teljes támogatást igényel,
b) magas támogatási szükséglettel rendelkező fogyatékos személynek minősül az  a  személy, aki a  14. számú 
melléklet Összegző lap II. pont I. Személyi higiéné, II. Személyi függetlenség, III. Mobilitás kategóriák közül legalább 
egy kategóriában teljes támogatást igényel.”

12. §  Az R. 110/E. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha egy lakószobában egy személy kerül elhelyezésre, a  lakószoba alapterületének el kell érnie 
a 8 négyzetmétert.
(1b) Támogatott lakhatást igénybe vevő személy gyermekének együttes elhelyezése esetén a  gyermekre egyéves 
kor felett további kettő, hat éves kor felett további négy, tizenkét éves kor felett további hat négyzetméter 
alapterületet kell biztosítani.
(1c) Az Szt. 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti esetben a lakások úgy is kialakíthatóak, hogy két lakáshoz tartozik 
egy közös főzőhelyiség, fürdőhelyiség és WC.”

13. §  Az R. a következő 124. §-sal egészül ki:
„124.  § (1) A  30.  § (10)  bekezdése szerinti képzést a  2020. január 1-jén foglalkoztatásban álló szociális diagnózist 
készítő esetmenedzsereknek 2021. december 31-ig kell elvégezniük.
(2) Az  egyes szociális és fogyatékosságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2020. (II. 6.) 
EMMI rendelettel megállapított 30.  § (11)  bekezdése szerinti feltételnek a  rendelet hatálybalépésekor osztott 
munkakörben foglalkoztatott szociális diagnózist készítő esetmenedzserek esetében 2020. április 1-jétől kell 
megfelelni.”

14. § (1) Az R. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R. 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R. 14. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
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15. §  Az R.
a) 5. § (4) bekezdés c) pontjában a „(2)” szövegrész helyébe az „(5)” szöveg,
b) 26.  §-ában a  „vezető gondozó” szövegrész helyébe a  „házi segítségnyújtás intézményvezetőjének vagy 

a szakmai egységet irányító vezetőnek” szöveg,
c) 39.  § (4)  bekezdésében a „8. számú melléklet szerinti” szövegrész helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért 

felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett” szöveg,
d) 51.  § (1)  bekezdésében a „9. számú melléklet szerinti” szövegrész helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért 

felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett” szöveg,
e) 79.  § (1)  bekezdésében a „10. számú melléklet szerinti” szövegrész helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért 

felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett” szöveg,
f ) 81. § (3a) bekezdés c) pontjában az „esetre” szövegrész helyébe az „esetre, valamint az egyéni munkarendben 

tanulmányokat folytató gyermekre” szöveg,
g) 101/A. § (3) bekezdésében a „6. számú melléklet szerinti” szövegrész helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért 

felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett” szöveg,
h) 101/A. § (7) bekezdés a) pontjában a „3 napon belül” szövegrész helyébe a „haladéktalanul” szöveg,
i) 105. § (3) bekezdésében a „13. számú melléklet szerinti” szövegrész helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért 

felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett” szöveg,
j) 110/B.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a  „14. számú melléklet szerint” szövegrész helyébe a  „szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a  Szociális Ágazati Portálon közzétett összegző 
lapon” szöveg,

k) 110/E.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „12” szövegrész helyébe az  „– az  (1a)–(1b)  bekezdésben foglaltak 
kivételével – 12” szöveg,

l) 110/I. § (1) bekezdésében az „A támogatott” szövegrész helyébe az „Az Szt. 75. § (5) bekezdés a) és b) pontja 
szerinti támogatott” szöveg

lép.

16. §  Hatályát veszti az R.
a) 19/A. § (1) és (2) bekezdése,
b) 19/A. § (8) bekezdésében az „ , illetve koordinátorára” szövegrész,
c) 39/J. § (4) bekezdésében az „a munkatársaknak nem kell speciális képzésen részt venni, és” szövegrész,
d) 40. § (8) bekezdés c) pontjában a „ , továbbá a 101/A. §-ban” szövegrész,
e) 68. § (2) bekezdése,
f ) 103. § (3) bekezdése,
g) 6. számú melléklete,
h) 8. számú melléklete,
i) 9. számú melléklete,
j) 10. számú melléklete,
k) 11. számú melléklete,
l) 13. számú melléklete,
m) 14. számú melléklete.

3. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló  
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

17. §  A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) 
SZCSM rendelet 1. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
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4. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló  
81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása

18. §  Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) 
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazási köre)
„h) szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása”
[képzésre terjed ki (a továbbiakban együtt: képzés).]

19. §  A Kr. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vizsgabizottság elnökét a szociális ágazat irányítását végző miniszter kéri fel.”

20. §  A Kr. a következő alcímmel egészül ki:
„A szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása képzés
17/C. § (1) A szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása képzés célja a képzésen részt vevő 
személy felkészítése a  személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39/J–39/L. §-ában foglalt feladatok ellátására.
(2) A szenvedélybetegek közösségi ellátása képzés kötelező óraszáma 188 óra, ebből
a) 104 óra elméleti oktatás,
b) 84 óra gyakorlati oktatás.
(3) A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása képzés kötelező óraszáma 173 óra, ebből
a) 89 óra elméleti oktatás,
b) 84 óra gyakorlati oktatás.”

21. §  A Kr.
a) 15. § (2) bekezdésében a „260” szövegrész helyébe a „170” szöveg,
b) 15. § (2) bekezdés a) pontjában a „180” szövegrész helyébe az „52” szöveg,
c) 15. § (2) bekezdés b) pontjában a „80” szövegrész helyébe a „118” szöveg
lép.

5. A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló  
27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet módosítása

22. §  A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) 
SZMM rendelet 9. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Fot. 7/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott, a  közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása 
érdekében a  gazda és a  kiképző (a  továbbiakban együtt: segítő kutyát alkalmazó személy) jogosult a  – (2)  bekezdés 
szerinti kivétellel – segítő kutyával tartózkodni és a  segítő kutyát használni a  lakosság elől elzárt területek kivételével 
a  Fot. 4.  § f )  pontja szerinti közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató területén és egyéb, mindenki számára 
nyitva álló létesítményben (területen), így különösen]
„h) egészségügyi, közművelődési, oktatási, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben,”

6. Záró rendelkezések

23. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelethez
„2. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez

A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái

 I. FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT

 MUNKAKÖRÖK  falugondnoki szolgálat  tanyagondnoki szolgálat

 falugondnok  1 fő  

 tanyagondnok   1 fő

 II. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ELLÁTÁSA

 II. 1.

 Alapszolgáltatások

 MUNKAKÖRÖK  támogató szolgáltatás  nappali intézmény

 intézményvezető  1 fő  1 fő

  szolgálatonként  50 főre vetítve

 segítő   

 gondozó  3 fő  3 fő

 terápiás munkatárs   súlyos, halmozottan sérült 
ellátottak esetében 8 fő

 

 II. 2.

 Szakosított szolgáltatások

MUNKAKÖRÖK  ápolást-  
gondozást 

nyújtó  
intézmény

 átmeneti  
ellátást 
nyújtó  

intézmény

 rehabilitá-
ciós  

intézmény*

 ápoló-gon-
dozó célú 

lakóotthon

 rehabili-
tációs célú 
lakóotthon

 támogatott 
lakhatás

intézményvezető  1 fő  1 fő  1 fő  heti 20 óra  heti 20 óra  1 fő

  100 főre vetítve  lakóotthononként  intézmé-
nyenként

vezető ápoló 1 fő  
(>100 fő)

  1 fő  
(>100 fő)

   

gondozó 30 fő, 
ebből min.  
1 fő ápoló,
kiskorúak 
ellátása és 
súlyos,  
halmozottan 
sérült  
ellátottak 
esetén 40 fő

 16 fő  10 fő  2 fő  1 fő  

ápoló       



484 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 19. szám 

terápiás  
munkatárs

3 fő,  
kiskorúak 
ellátása és 
súlyos,  
halmozottan 
sérült  
ellátottak 
esetén + 2 fő

 2 fő  5 fő    

szociális  
munkatárs

      

fejlesztő  
pedagógus

4 fő,  
kiskorúak 
ellátása 
esetén  
+ 2 fő

  4 fő**  heti 20 óra   

orvos heti 4 óra 
(<100)  
heti 6 óra  
(100–200) 
1 fő (>200)

 heti 2 óra  heti 4 óra    

segítő     2 fő   

esetfelelős       1 fő

  * külső férőhely esetén annak férőhelyszámára nem kell létszámot számítani

** 100 fő felett a fejlesztő pedagógusok közül vezető pedagógus kijelölése szükséges

Ajánlott munkakörök:
Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye:
– szabadidő-szervező 
– mozgásterapeuta/gyógytornász 
Fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó intézménye:
– mozgásterapeuta/gyógytornász 
– foglalkoztatás-szervező 

 III. IDŐS, DEMENS SZEMÉLYEK ELLÁTÁSA

 III. 1.

 Alapszolgáltatások

MUNKAKÖRÖK  étkeztetés  házi 
segítségnyújtás

 jelzőrendszeres 
házi  

segítségnyújtás

 nappali intézmény

intézményvezető   10 vagy több 
szociális gondozó/

ápoló esetén 
1 fő

  1 fő

  100 fő felett    50 főre vetítve

gondozó   az 5. számú  
melléklet A) pontja 

szerinti

2 fő/40  
készülékenként 

készenléti  
szolgálatban

 2 fő, 
6 napos vagy 
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ápoló   tevékenységnap-
lóban összesített 
óraszám alapján 

szociális gondozó, 
ápoló 1 fő

  folyamatos nyitva 
tartás esetén  
további 1 fő

terápiás  
munkatárs

    demens személyek 
ellátása estén

szociális  
munkatárs

    további 8 fő

asszisztens  1 fő    

 

 III. 2.

 Szakosított szolgáltatások

MUNKAKÖRÖK  átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény  ápolást-gondozást 
nyújtó intézmény

 

    szakápolási  
központ esetében 

az ápolást-  
gondozást nyújtó 

intézmény  
minimum- 

létszámán túl

intézményvezető  1 fő  1 fő  

vezető szakápoló    1 fő

 100 főre vetítve

vezető ápoló  1 fő (>100)  1 fő (>100)  

gondozó  16 fő  24 fő  

ápoló    

szakápoló    15 fő

terápiás  
munkatárs

 2 fő  2 fő  

szociális  
munkatárs

   

orvos  heti 2 óra  heti 4 óra (<100) 
heti 6 óra (100–200) 

1 fő (>200)

 

Ajánlott munkakörök:
– mozgásterapeuta/gyógytornász
– foglalkoztatás-szervező 



486 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 19. szám 

 IV. HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK ELLÁTÁSA

 IV. 1.

 Alapszolgáltatások

MUNKAKÖRÖK  utcai szociális munka  hajléktalan személyek nappali melegedője

intézményvezető – a szociális munkatársak közül 1 fő, 
– integrált intézmény esetében  
az integrált intézmény vezetője vagy 
az általa kijelölt személy

 1 fő

  szolgálatonként  intézményenként  ezenfelül 50 főre 
vetítve

szociális munkatárs  2 fő  heti 20 óra  további heti 20 óra

segítő  2 fő  további 1 fő

 

 IV. 2.

 Szakosított szolgáltatások

MUNKAKÖRÖK  hajléktalan személyek átmeneti  
intézménye*

 hajlék-
talan 

személyek 
rehabilitá-
ciós intéz-
ménye**

 ápolást-gondozást nyújtó  
intézmény

intézményvezető  1 fő  1 fő  1 fő

 100 főre vetítve

szociális  
munkatárs

 éjjeli  
menedék-

hely 
4 fő

 átmeneti szállás 
6 fő

 10 fő  2 fő

segítő  napi  
14 órás

 24 órás 
folyamatos

 14 fő

 gondozó  nyitva-
tartáshoz 
igazítva

 nyitvatartáshoz  
igazítva

orvos  heti 2 óra  heti 2 óra  heti 6 óra

  * ha a férőhelyen csak lakhatási szolgáltatást biztosítanak, arra a férőhelyszámra nem kell létszámot számítani

** külső férőhely esetén annak férőhelyszámára nem kell létszámot számítani

 IV. 2.1.

 Időszakos férőhely (100 férőhelyre vetítve)

MUNKAKÖRÖK  átmeneti szállás  éjjeli menedékhely

 Intézményen belül

szociális  
munkatárs

 8 fő  4 fő

segítő  5 fő  5 fő

gondozó   

 Intézményen kívül

intézményvezető 
(részlegvezető)

 1 fő  1 fő

szociális  
munkatárs

 4 fő  4 fő
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segítő  10 fő

 

 10 fő

 
gondozó

Ajánlott munkakörök:
Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, ápolást-gondozást nyújtó intézménye:
– foglalkoztatás-szervező 

 V. PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ELLÁTÁSA

 V. 1.

 Alapszolgáltatások

MUNKAKÖRÖK  közösségi ellátás  nappali intézmény

intézményvezető  1 fő  1 fő

  szolgálatonként  50 főre vetítve

gondozó   

terápiás munkatárs  2 fő  2 fő

szociális munkatárs   

orvos*  havi 4 óra  

* konzultatív feladatokra

 V. 2.

 Szakosított szolgáltatások

MUNKAKÖRÖK  ápolást- 
gondozást 

nyújtó  
intézmény

 átmeneti  
ellátást nyújtó 

intézmény

 rehabilitációs 
intézmény*

 rehabilitációs 
célú  

lakóotthon

 támogatott 
lakhatás

intézményvezető  1 fő  1 fő  1 fő  heti 20 óra  1 fő

  100 főre vetítve  lakó- 
otthononként

 intézmé- 
nyenként

vezető ápoló  1 fő (>100)     

gondozó  24 fő ebből 
min. 1 fő ápoló

 16 fő  12 fő   

ápoló     1 fő  

terápiás  
munkatárs

 2 fő  2 fő  4 fő   

szociális  
munkatárs

     

orvos  heti 8 óra  
(<100)  

heti 12 óra  
(100–200) 

heti 4 óra és  
1 fő** (>200)

 heti 2 óra  heti 8 óra 
(<100)  

heti 12 óra  
(100–200) 

heti 4 óra és 
1 fő 

(>200)***

  

esetfelelős      1 fő

    * külső férőhely esetén annak férőhelyszámára nem kell létszámot számítani 
  ** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást is 
*** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást is
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Ajánlott munkakörök:
Pszichiátriai betegek ápolást-gondozást nyújtó intézménye:
– foglalkoztatás-szervező
Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye:
– foglalkoztatás-szervező

 VI. SZENVEDÉLYBETEGEK ELLÁTÁSA

 VI. 1.

 Alapszolgáltatások

MUNKAKÖRÖK  közösségi 
ellátás

 alacsonyküszöbű ellátás  nappali intézmény

intézményvezető  1 fő  1 fő  1 fő

  szolgálatonként  szolgálatonként  50 főre vetítve

terápiás  
munkatárs

   2 fő

gondozó  2 fő  2 fő  

szociális  
munkatárs

   

segítő    

orvos*  havi 4 óra   

* konzultatív feladatokra

 

 VI. 2.

 Szakosított szolgáltatások

MUNKAKÖRÖK  ápolást- 
gondozást 

nyújtó  
intézmény

 rehabilitációs 
intézmény*

 átmeneti  
ellátást nyúj-
tó intézmény

 rehabilitációs 
célú lakóotthon

 támogatott 
lakhatás

intézményvezető  1 fő  1 fő  1 fő  heti 20 óra  1 fő

  100 főre vetítve  lakó- 
otthononként

 intézmé- 
nyenként

vezető ápoló  1 fő (>100 fő)     

ápoló  24 fő

 

 10 fő**

 

 16 fő

 

 

 

 1 fő

 

 

gondozó  

szociális  
munkatárs

 2 fő

 

 6 fő

 

 2 fő

 

 

terápiás  
munkatárs

 

orvos  heti 8 óra 
(<100)  

heti 12 óra  
(100–200)  

heti 4 óra és 
1 fő 

(>200)***

 heti 8 óra 
(<100)  

heti 12 óra  
(100–200) 

heti 4 óra és 
1 fő 

(>200)****

 heti 2 óra   

esetfelelős      1 fő
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      * külső férőhely esetén annak férőhelyszámára nem kell létszámot számítani 
    ** az egészségbiztosítási finanszírozással rendelkező drog-rehabilitációs intézmény esetén az e rendelet  
         szerinti ápolói létszámot nem kötelező alkalmazni 
  *** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást 
**** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást

Ajánlott munkakörök:
Szenvedélybetegek ápolást-gondozást nyújtó intézménye:
– foglalkoztatás-szervező 
Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye:
– foglalkoztatás-szervező 

 VII. FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁS

 MUNKAKÖRÖK  

 intézményvezető  1 fő

  50 foglalkoztatottra vetítve

 segítő  2 fő
”
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2. melléklet a 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelethez
„3. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum 
előírásai

 Munkakörök  Szakképzettségek és szakképesítések                   Szakmai egységben minimum 1 fő szakirányú végzettsége

   Pszichiátriai beteg 
(Kiegészítő szabály 3.)

 Szenvedélybeteg 
(Kiegészítő szabály 3.)

 Demens 
(Kiegészítő szabály 3.)

intézmény- 
vezető

– andragógus 
– diakónus 
– diplomás ápoló 
– egészségügyi tanár 
– gyógypedagógus 
– gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája  
szakirányon 
– gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon 
– gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon 
– gyógypedagógus, logopédia szakirányon 
– gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon 
– gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon 
– gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája  
szakirányon 
– gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon 
– gyógytornász-fizioterapeuta 
– hajléktalanellátás esetében felsőfokú végzettség 
– humánfejlesztő 
– igazgatásszervező szociális szakigazgatás-szervező szakirányú 
szakképzettség 
– intézetvezető 
– konduktor 
– közgazdász
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 – közigazgatás-szervező 
– mentálhigiénés segítő szakember 
– mentálhigiénés szakember 
– mentálhigiénés szakember és közösségi segítő 
– okleveles ápoló 
– okleveles egészségügyi szociális munkás 
– egészségügyi menedzser 
– okleveles egészségügyi menedzser 
– okleveles egészségpszichológus 
– okleveles ápoló 
– okleveles egyetemi ápoló 
– okleveles fizioterapeuta 
– okleveles jogász 
– okleveles orvosdoktor 
– okleveles pasztorális tanácsadó 
– okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember 
– okleveles rehabilitációs szakember 
– okleveles szociális gazdaság szakember 
– okleveles szociálpolitikus 
– okleveles szociálgerontológus 
– teológus 
– okleveles társadalmi befogadás tanácsadó 
– szociális menedzser 
– szociális munkás 
– szociálpedagógus
– szociológus 
– szenvedélybetegek ellátása esetén addiktológiai konzultáns 
– viselkedéselemző

   

vezető ápoló/ 
vezető  
szakápoló

– diplomás ápoló 
– okleveles egyetemi ápoló 
– okleveles ápoló 
– intézetvezető 
– mentőtiszt
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gondozó – demencia gondozó 
– gerontológiai gondozó 
– pszichiátriai gondozó 
– szenvedélybeteg gondozó 
– szociális gondozó és ápoló 
– szociális szakgondozó

– pszichiátriai gondozó – szenvedélybeteg  
gondozó

– demencia gondozó 
– gerontológiai  
gondozó

ápoló – alapellátási közösségi szakápoló 
– általános ápolási és egészségügyi asszisztens 
– aneszteziológiai szakasszisztens 
– ápoló 
– csecsemő- és gyermekápoló 
– diabetológiai szakápoló és edukátor 
– epidemiológiai szakápoló 
– ergoterapeuta 
– felnőtt intenzív szakápoló 
– geriátriai és krónikus beteg szakápoló 
– gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 
– fizioterápiás asszisztens 
– gyakorló ápoló 
– gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 
– gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens 
– gyakorló mentőápoló 
– gyermek intenzív szakápoló 
– gyógymasszőr 
– hospice szakápoló 
– légzőszervi szakápoló 
– mentőápoló 
– nefrológiai szakápoló 
– onkológiai szakápoló 
– pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató 
– sürgősségi szakápoló

– pszichiátriai szakápoló 
és gyógyfoglalkoztató

 – geriátriai és krónikus 
beteg szakápoló

szakápoló – 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 3. számú melléklete szerint  
I., II. kategóriás ápolónak minősülő szakápoló
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terápiás  
munkatárs

– addiktológus 
– addiktológiai konzultáns 
– akut betegellátó szakápoló 
– autizmus specifikus szolgáltatásszervező 
– általános és családügyi mediátor 
– általános neuropszichológus 
– biblia-alapú lelkigondozó 
– biblioterapeuta 
– bűnmegelőzési, alkoholprevenciós és drogprevenciós szakember
– családkonzulens/családterapeuta 
– diakónus 
– diplomás ápoló 
– egészségfejlesztő szakpszichológus 
– egészségfejlesztési szakember 
– egészségfejlesztő mentálhigiénikus 
– egészségügyi rehabilitációs menedzser 
– egészségmentor szaktanácsadó 
– egészségügyi szervező 
– egyházi/felekezeti közösségszervező 
– evangelikál lelkipásztor 
– életút-támogató tanácsadó 
– életmód tanácsadó és terapeuta 
– életmód tanácsadó/lelkigondozó 
– életmód tanácsadó teológus 
– élmény-, rendezvény- és közösségszervező 
– életvezetés-koordinátor 
– fejlesztő biblioterapeuta 
– felekezeti szociális munkás 
– foglalkozási rehabilitációs szaktanácsadó 
– gerontagógus 
– gyermekvédelmi pszicho-patrónus 
– gyermek- és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns 
– gyógymasszőr 
– gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája  
szakirányon 
– gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon 
– gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon

– pszichiátriai gondozó – szenvedélybeteg  
gondozó

– demencia gondozó 
– gerontológiai  
gondozó
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 – gyógypedagógus, logopédia szakirányon 
– gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon 
– gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon 
– gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája  
szakirányon 
– gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon 
– gyógytornász-fizioterapeuta 
– humánszolgálati tanácsadó 
– integratív mentálhigiénés szakember 
– intenzív szakápoló 
– iskolai szociális munkás 
– játéktervező és -elemző 
– keresztyén hospice lelkigondozó 
– képi kifejezéspszichológiai szaktanácsadó 
– klinikai lelkigondozó 
– kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns 
– kompetenciafejlesztő tréner 
– komplex interaktív játékkonzulens 
– komplex művészeti terapeuta 
– komplex rehabilitációs mentor 
– komplex szociális szolgáltatások szakembere 
– közösségi és családi mediátor 
– közvetítő (mediátor) 
– lelkigondozói asszisztens 
– mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember 
– mentálhigiénés lelkigondozó 
– mentálhigiénés szakember 
– mentálhigiénés szakember és közösségi segítő 
– mentálhigiénés segítő szakember 
– mentálhigiéniai prevenció specialista 
– multidiszciplináris rehabilitációs munkatárs 
– munkahelyi mentálhigiénés szakember 
– munkavállalási tanácsadó 
– okleveles ápoló 
– okleveles egyetemi ápoló 
– okleveles fizioterapeuta
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 – okleveles mentálhigiénés közösség- és kapcsolatsegítő szakember 
– okleveles pasztorális tanácsadó 
– okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember 
– okleveles egészségpszichológus 
– okleveles rekreációszervező és egészségfejlesztő 
– teológus 
– okleveles társadalmi befogadás tanácsadó 
– pasztorálpszichológiai szakreferens 
– okleveles pszichiáter 
– pszichopedagógus 
– rehabilitációs-kreatív terapeuta 
– rehabilitációs szolgáltatásszervező 
– reflektív addiktológiai szociális szakember 
– reflektív pszichoszociális krízistanácsadó szociális szakember 
– szaklelkigondozó 
– szociálgerontológiai szakmenedzser 
– okleveles szociálgerontológus 
– szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens 
– tanácsadó szakpszichológus 
– társadalmi integrációs tanácsadó 
– tranzakcióanalitikus asszisztens 
– utcai szociális munkás 
– viselkedéselemző 
– családsegítő asszisztens 
– demencia gondozó 
– foglalkozás-szervező 
– gerontológiai gondozó 
– gyermekotthoni asszisztens 
– gyógypedagógiai segítő munkatárs 
– kisgyermekgondozó, -nevelő 
– mentálhigiénés asszisztens 
– pedagógiai- és családsegítő munkatárs
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 – pszichiátriai gondozó 
– rehabilitációs nevelő, segítő 
– szenvedélybeteg gondozó 
– szociális asszisztens 
– szociális menedzser 
– szociális szakgondozó 
– szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

   

szociális  
munkatárs

– okleveles szociális gazdasági szakember 
– okleveles egészségügyi szociális munkás 
– szociális munkás 
– okleveles szociálpolitikus 
– szociálpedagógus 
– szociális menedzser 
– szociálpedagógus 
– gyermek- és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns 
– hajléktalanellátás esetében felsőfokú végzettség

   

fejlesztő-  
pedagógus

– fejlesztőpedagógus 
– gyógypedagógus 
– gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája  
szakirányon 
– gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon 
– gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon 
– gyógypedagógus, logopédia szakirányon 
– gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon 
– gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon 
– gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája  
szakirányon 
– gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon 
gyógytestnevelő 
– gyógytornász 
– konduktor 
– pedagógus 
– pszichopedagógus 
– szociálpedagógus

   

orvos – okleveles orvosdoktor    
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segítő/falu-
gondnok, tanya-
gondnok

– befejezett 8 általános iskola    

esetfelelős – felsőfokú végzettség és az e rendelet 110/G. § (4) bekezdésében 
megjelölt kompetenciák

   

asszisztens – mentálhigiénés asszisztens 
– szociális asszisztens

   

”
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3. melléklet a 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelethez

Az R. 14. számú melléklet VII. pontjában a „Támogatott lakhatás igénybevételét megalapozó szükséglet fennáll” 
szövegrész helyébe a 
„Támogatott lakhatás igénybevételét megalapozó szükséglet fennáll, az alábbiak szerint:
Átlagos támogatási szükséglet 
Fokozott támogatási szükséglet 
Magas támogatási szükséglet 
áll fenn.”
szöveg lép.

4. melléklet a 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelethez

 1. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) 
SZCSM rendelet 1. számú melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„10. Ellátási forma, intézmény típusa: (A megfelelő rész aláhúzandó.)
1. Étkeztetés
2. Házi segítségnyújtás
3. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat
4. Támogató szolgálat
5. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása
6. Szenvedélybetegek közösségi ellátása
7. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása
8. Utcai szociális munka
9. Idősek nappali ellátása
10. Fogyatékos személyek nappali ellátása
11. Pszichiátriai betegek nappali ellátása
12. Szenvedélybetegek nappali ellátása
13. Hajléktalan személyek nappali melegedője
14. Időskorúak gondozóháza
15. Fogyatékos személyek gondozóháza
16. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona
17. Szenvedélybetegek átmeneti otthona
18. Éjjeli menedékhely
19. Hajléktalan személyek átmeneti szállása
20. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
21. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
22. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye 
23. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye
24. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona
25. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
26. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona
27. Szenvedélybetegek betegek rehabilitációs célú lakóotthona 
28. Idősek otthona 
29. Fogyatékos személyek otthona 
30. Pszichiátriai betegek otthona
31. Szenvedélybetegek otthona
32. Fogyatékos személyek támogatott lakhatása
33. Pszichiátriai betegek támogatott lakhatása
34. Szenvedélybetegek támogatott lakhatása
35. Család- és gyermekjóléti szolgálat
36. Család- és gyermekjóléti központ
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37. Bölcsődei ellátás
a) Bölcsőde
b) Mini bölcsőde
c) Munkahelyi bölcsőde
d) Családi bölcsőde
38. Napközbeni gyermekfelügyelet
39. Helyettes szülő
40. Gyermekek átmeneti otthona
41. Családok átmeneti otthona
42. Nevelőszülői hálózat
43. Javítóintézet
44. Gyermekotthon
45. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat
46. Egyéb, éspedig: ............................................”

 2. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) 
SZCSM rendelet 1. számú melléklet 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„12. Betöltött munkakör; tevékenységi kör: [Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, illetve 
az 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet alapján.]
1. intézményvezető
2. intézményvezető-helyettes 
3. szervezeti egység vezetője 
4. javítóintézeti otthonvezető
5. szakmai vezető
6. megyei/fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság vezető
7. vezető ápoló
8. vezető szakápoló
9. szakmai egység vezető
10. gondozó
11. ápoló
12. szakápoló
13. terápiás munkatárs
14. szociális munkatárs
15. fejlesztő-pedagógus
16. segítő
17. falugondnok
18. tanyagondnok
19. esetfelelős
20. asszisztens
21. foglalkoztatás-szervező
22. mozgásterapeuta
23. gyógytornász
24. szabadidő-szervező
25. családgondozó
26. családsegítő
27. szociális asszisztens
28. esetmenedzser/tanácsadó
29. szociális diagnózist készítő esetmenedzser
30. óvodai és iskolai szociális segítő
31. helyettes szülő
32. helyettes szülői tanácsadó
33. nevelő
34. nevelőszülő
35. gyermekfelügyelő
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36. gyermekvédelmi ügyintéző
37. nevelőszülői tanácsadó
38. örökbefogadási tanácsadó
39. gyermekvédelmi gyám
40. gyermekgondozó
41. növendékügyi előadó
42. elhelyezési ügyintéző
43. gyermekvédelmi asszisztens
44. védőnő
45. kisgyermeknevelő
46. orvos
47. pszichiáter
48. jogász
49. iskolai tanár 
50. iskolai tanító
51. szakoktató
52. rendész
53. javítóintézeti utógondozó
54. gyógypedagógus
55. pszichológus
56. fejlesztő pedagógus
57. pszichológiai tanácsadó
58. konduktor
59. munkaoktató
60. közvetítő
61. hivatásos gondnok
62. egyéb, éspedig: ..........................”

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete
a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

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. Általános rendelkezések

1. §  Ez a  rendelet a  munkahelyen jelen lévő vagy a  munkafolyamat során felhasznált veszélyes anyagok és veszélyes 
keverékek expozíciójából eredő egészségi és biztonsági kockázatok elkerüléséhez vagy csökkentéséhez szükséges 
minimális intézkedéseket határozza meg.

2. § (1) E  rendelet hatálya – a  (2) és (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – kiterjed minden olyan tevékenységre, amelynek 
során a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény (a  továbbiakban: Mvt.) szerinti munkavállalót, valamint 
a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyt veszélyes anyag és veszélyes keverék hatása érheti.
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 (2) E rendelet fém-ólomra és az ólom ionos vegyületeire vonatkozó előírásai nem alkalmazhatóak
a) az alkilezett ólomvegyületekkel kapcsolatos tevékenységekre,
b) a tengeri szállításra,
c) a légi szállításra, valamint
d) az  ólomtartalmú ércek bányászatára és külfejtésére, továbbá a  bányászat és külfejtés helyszínén történő 

dúsítására.
 (3) A  munkahelyen előforduló rákkeltő hatású anyagokkal kapcsolatos előírásokat a  foglalkozási eredetű rákkeltő 

anyagok elleni védekezésről és az  általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) 
EüM rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (4) A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek szállítása vonatkozásában e rendelet előírásai az irányadók azzal, hogy 
jogszabály eltérő rendelkezéseket tartalmazhat.

3. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. aszfixiát okozó anyag: egyszerű fojtó- vagy inert gáz, amely meghatározott koncentrációt elérve a  légtérből 

az oxigént kiszorítja, és az oxigén aránya a normális atmoszférás nyomáson 18% (V/V) alá csökken, aminek 
következtében elégtelen oxigénellátás tünetei lépnek fel;

 2. belélegezhető frakció: az  összes szálló pornak az  a  tömegfrakciója, amelyet az  egyén orron és szájon át 
belélegez;

 3. belélegezhető koncentráció: a belélegezhető frakció légzési zónában mérhető koncentrációja;
 4. biológiai expozíciós mutató: a vegyi anyag vagy metabolit koncentrációja biológiai mintában (vizeletben vagy 

vérben);
 5. biológiai hatásmutató: a  vegyi anyag vagy metabolitja hatására jellemző, a  szervezet visszafordítható 

változását kimutató biokémiai paraméter;
 6. biológiai monitorozás: a  szervezetbe jutott veszélyes anyagok mennyiségének, a  dolgozó vegyi anyaggal 

történt terhelésének becslése;
 7. egészségkárosító vagy biztonságot veszélyeztető kockázat: a  munkahelyi légtérben lévő szennyező anyagra 

megadott határérték túllépése vagy határérték hiányában a kockázat olyan mértéke, amely veszélyeztetheti 
a munkavállalók egészségét vagy biztonságát;

 8. expozíció: a  munkahelyen jelen lévő veszélyes anyagok hatásának való kitettség, amely a  munkavállalót 
az adott munkakörnyezeti tényező ellen védelmet nyújtó egyéni védőfelszerelés nélkül éri;

 9. expozíció-becslés: azon tevékenység, mely magában foglalja az  expozíció mérését, vagy mérés hiányában 
a feltételezhetően „megszökött” anyag becsült tömegének munkatérben valószínűsíthető hígulásából adódó 
légtér-koncentráció becslését;

10. expozíció-hatás összefüggés elemzése: a  hatástalan küszöb koncentráció, vagy küszöb koncentráció nélküli 
anyagok esetében az  elérhető legkisebb kockázatot jelentő koncentráció meghatározása, a  toxikológia 
szabályai alapján;

11. expozíciós idő: az exponált munkavállaló által a vegyi anyaggal szennyezett munkatérben eltöltött napi, heti 
és éves időtartam órákban, napokban, hetekben kifejezve;

12. expozíciós koncentráció: a munkahelyi légtérben lévő szennyező anyag koncentrációja;
13. expozíciós terhelés: szervezetbe időegység alatt jutó vegyianyag-dózis;
14. kockázatelemzés: a  szervezetre, rendszerre vagy egy meghatározott populációra veszélyt jelentő expozíciós 

szituációk elemzésének folyamata;
15. kockázatértékelés: a méréssel vagy becsléssel nyert expozíciós koncentráció összehasonlítása a határértékkel, 

ennek hiányában a küszöb koncentrációval, vagy küszöb koncentráció nélküli anyagok esetében az elérhető 
legkisebb kockázatot jelentő koncentrációval;

16. megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy 8 órás vagy annál 
rövidebb műszak, 40 órás munkahét esetén megengedett átlagkoncentrációja, amely a dolgozó egészségére 
általában nem fejt ki káros hatást, kivéve egyes daganatkeltő anyagokat;

17. megengedett csúcskoncentráció: rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség, 
a  légszennyező anyagnak egy műszakon belül megengedett átlagos koncentrációt meghaladó legnagyobb 
koncentrációja;
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18. munkakörnyezeti monitorozás: a  munkahely légterében jelen lévő veszélyes anyagok koncentrációjának 
meghatározott időközönkénti, valamint folyamatos mérése és regisztrálása az  MSZ EN 689:2018 szabvány 
szerint vagy azzal legalább egyenértékű módon;

19. munkaruha: olyan ruha, amely a  tevékenységből adódó fokozott igénybevételtől és szennyeződéstől óvja 
a munkavállaló saját ruházatát, vagy helyettesíti azt;

20. respirábilis frakció: a  belélegzett részecskéknek azon tömegfrakciója, amely behatol a  ciliáris hám nélküli 
légutakba;

21. rostszerkezetű por: olyan részecskékből álló por, amelyeknek hossza nagyobb, mint 5 µm, míg a leghosszabb 
átmérőre merőleges legszélesebb átmérője kisebb, mint 3 µm, a szálhossz és a szálátmérő aránya nagyobb, 
mint 3:1;

22. szálló por: a munkahelyi levegőben lebegő por;
23. védőruha: szabványok és normák által meghatározott védelmi képességgel rendelkező, egyéni védőeszköz, 

amely a munkavégzés során a munkavállaló egészségét, testi épségét veszélyeztető fizikai, kémiai, valamint 
biológiai károsító hatások ellen nyújt védelmet;

24. vegyi anyag: a munkatevékenység során természetes állapotában vagy mesterséges úton fellépő, felhasznált 
vagy kibocsátott, vagy szennyeződés formájában kibocsátott, önállóan vagy keverékben fellelhető kémiai 
elem vagy vegyület, függetlenül attól, hogy előállítása szándékos-e, vagy forgalomba hozták-e;

25. veszély: egy lehetséges sérülés vagy egészségkárosodás forrása;
26. veszélyes anyag: az Mvt. szerinti veszélyes anyag;
27. veszélyes keverék: az Mvt. szerinti veszélyes keverék.

2. Munkahelyi levegő és biológiai határértékek

4. § (1) A veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett átlagos koncentráció és megengedett csúcskoncentráció 
határértékeit az  1.  melléklet, a  szálló- és rostszerkezetű porok megengedett koncentrációit a  2.  melléklet 
tartalmazza.

 (2) Azon veszélyes anyagokat és keverékeket, amelyek biológiai monitorozása kötelező, ezek biológiai expozíciós 
mutatóit és biológiai hatásmutatóit, valamint a  biológiai expozíciós mutatókra és biológiai hatásmutatókra 
vonatkozó megengedhető határértékeket a 3. melléklet tartalmazza.

 (3) Azon biológiai expozíciós és hatásmutatókat, melyek alkalmazása nem kötelező, de a  munkavállalók egészséget 
nem veszélyeztető munkavégzésének biztosítása érdekében biológiai monitorozásra használhatóak, a 4. melléklet 
tartalmazza.

 (4) A  biológiai expozíciós mutatók és a  biológiai hatásmutatók mérésére, valamint a  11.  § (4)  bekezdése szerinti 
határérték ellenőrzésére – a munkateret szennyező anyagok mérésére – irányuló vizsgálatokat kizárólag
a) a Nemzeti Akkreditáló Testület által e területre és a mérendő vegyi anyagok meghatározására akkreditált és
b) a nemzeti vagy nemzetközi jártassági vizsgálatban írásban igazolt módon eredményesen részt vevő
laboratórium végezhet.

3. Veszélyes anyagok meghatározása és a kockázatbecslés

5. § (1) A  munkáltató köteles a  veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni, 
megbecsülni, és a  kockázatelemzést elvégezni az  Mvt. 54.  § (2)  bekezdésével összhangban. A  kockázatelemzés 
lépései a  (2)  bekezdés szerinti kockázatbecslés, a  6–13.  §-ban foglaltak alapján végrehajtott kockázatkezelés, 
valamint a 14. § alapján elvégzett kockázat-kommunikáció.

 (2) A kockázatelemzés keretében kockázatbecslést kell végezni az alábbiak figyelembevételével:
a) a veszély és a veszélyeztetettek azonosítása,
b) az expozíció-hatás összefüggés elemzése,
c) expozíció-becslés,
d) a veszély jellemzése és
e) a kockázat minőségi, illetve mennyiségi jellemzése.

 (3) A munkáltatónak a kockázatelemzéshez szükséges kiegészítő információkat − elsősorban az 1907/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek (a  továbbiakban: REACH rendelet) megfelelő biztonsági adatlapot − be kell 
szereznie a  gyártótól, importálótól, a  forgalmazótól vagy a  továbbfelhasználótól (a  továbbiakban együtt: szállító). 
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A  kockázatértékelésnél figyelembe kell venni az  1–6.  mellékletben meghatározott határértékeket, valamint a  már 
elvégzett egészségügyi vizsgálatok adatait is.

 (4) A kockázatelemzés szakszerű és pontos végrehajtása érdekében a munkáltató gondoskodik
a) a veszélyes anyagok azonosításáról,
b) a veszélyes anyagok koncentrációjának légzési zónában, személyi mintavétellel történő méréséről,
c) a  munkavállaló bőrén át a  munkavállaló szervezetébe felszívódó veszélyes anyagok mennyiségének 

becsléssel történő meghatározásáról,
d) a 4. § (2) bekezdése szerinti biológiai monitorozás elvégzéséről.

 (5) Az expozíció mértékét az expozíciós koncentráció vagy az expozíciós terhelés és az expozíciós idő szorzatából kell 
meghatározni.

 (6) A  (4)  bekezdés c)  pontja szerinti expozíciós terhelés meghatározásánál a  munkavállaló szervezetébe felszívódó 
veszélyes anyagok tekintetében
a) az 1. melléklet 1. pont 1.1. alpont G oszlopában foglalt értékek szerint a határértékkel rendelkező anyagokat,
b) az a) alpontban nem szereplő, bőrön át felszívódó anyagok közül

ba) a rákkeltő hatású, többgyűrűs aromás szénhidrogén keverékeket,
bb) az  eredeti célját és alkalmazását tekintve korábban belső égésű motorokban a  mozgó alkatrészek 

kenésére és hűtésére használt ásványolajokat
kell figyelembe venni.

 (7) A  kockázatelemzést dokumentálni kell. A  kockázatelemzést és annak dokumentációját folyamatosan naprakésszé 
kell tenni, ha olyan jelentős változások következtek be, amelyek a  kockázatelemzést elavulttá tehetik, vagy ha 
a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok ezt indokolttá teszik.

 (8) Ha előre látható, hogy a munkavégzés jelentős többletexpozícióval jár, minden szükséges intézkedést meg kell tenni 
ennek elkerülésére, és ezt a kockázatbecslésnél figyelembe kell venni.

 (9) Ha a  munkavégzés több azonos szervre, szervrendszerre ható, vagy több karcinogén, mutagén, reprodukciót 
károsító veszélyes anyag expozíciójával jár, a  határérték betartottságát az  1.  melléklet 1.5.2.  pontja alapján kell 
meghatározni.

 (10) A  munkáltató által korábban nem alkalmazott veszélyes vegyi anyaggal csak akkor kezdhető meg a  tevékenység, 
ha a  kockázatbecslés megtörtént, és a  kockázatkezelésre – a  kockázatok elkerülésére vagy eltűrhető szintűre 
csökkentésére – a megfelelő intézkedéseket meghatározták, bevezették és dokumentálták.

 (11) A munkáltató a kockázatbecslés alapján a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 19. §-ával összhangban 
a 6. §-ban foglaltak szerinti általános, valamint – ha ez a feltárt kockázatok mérsékléséhez nem elégséges – a 7–13., 
a 17. és a 20. §-ban foglaltak szerinti különleges megelőző és védő intézkedéseket foganatosít.

 (12) Ha az  (1) és (2)  bekezdésben foglaltak alapján végzett kockázatelemzés eredménye azt mutatja, hogy 
a  munkahelyen alkalmazott vegyi anyagok felhasznált mennyisége miatt a  munkavállalók egészségét és 
biztonságát fenyegető veszély elhanyagolható mértékű, továbbá a  megtett megelőző intézkedések összhangban 
állnak a 6. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakkal, a 7–13. §-ban meghatározott intézkedéseket nem kell alkalmazni.

4. Általános alapelvek a veszélyes anyaggal kapcsolatos megelőző intézkedésekre és 
a kockázatkezelésre

6. § (1) A  munkáltató köteles a  veszélyes anyaggal tevékenységet végző munkavállaló egészségének és testi épségének 
megóvása érdekében az  Mvt. 54.  § (1)  bekezdésében meghatározottakra tekintettel a  megelőző intézkedéseket 
végrehajtani, beleértve a  munkahelyen előforduló veszélyes anyagok által okozott kockázatok megelőzését és 
megszüntetését is.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerint nem lehetséges a  veszélyes anyagok által okozott kockázatok megelőzése és 
megszüntetése, a munkáltató köteles a változó körülményeket is figyelembe véve az e rendeletben meghatározott 
intézkedések szerint a  munkahelyen előforduló veszélyes anyagok által okozott kockázatokat az  egészséget nem 
károsító vagy a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni.
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 (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak biztosítása érdekében a munkáltató az alábbi intézkedések megtételére köteles:
a) megfelelő munkafolyamatok megtervezésére és megszervezésére,
b) megfelelő munkaeszközök biztosítására a vegyi anyaggal történő munkavégzéshez, tároláshoz,
c) azon munkavállalók számának minimumra csökkentésére, akik veszélyes anyagok expozíciójának vannak 

vagy lehetnek kitéve,
d) az  expozíció intenzitásának, mértékének és időtartamának a  lehető legkisebb mértékűre történő 

csökkentésére,
e) megfelelő higiénés feltételek biztosítására – beleértve a  dohányzás, az  étkezés, az  italfogyasztás, 

a kozmetikai szerek használatának és az élelmiszer tárolásának megtiltását – azokon a munkahelyeken, ahol 
a  munkaterületet veszélyes anyagok szennyezhetik vagy a  munkavállaló veszélyes anyagokkal kerülhet 
érintkezésbe,

f ) a munkahelyen jelen lévő vegyi anyagok mennyiségének a munka jellegének megfelelő minimálisra történő 
csökkentésére, valamint

g) a megfelelő munkafolyamatok alkalmazására, beleértve a veszélyes anyagok és ezeket tartalmazó hulladékok 
biztonságos kezelését, tárolását és szállítását.

 (4) Ha az 5. § alapján végzett kockázatelemzés a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat 
tárt fel, a 7–13. § és a 17. § szerinti intézkedéseket kell alkalmazni.

 (5) Az 5. § alapján végzett kockázatelemzésnek ki kell terjednie a hatókörben tartózkodókra is.
 (6) Eltérően a  (4) bekezdésben foglaltaktól, ha az 5. § alapján végzett kockázatelemzés eredménye azt mutatja, hogy 

a munkahelyen alkalmazott vegyi anyagok mennyisége miatt a munkavállalók egészségét és biztonságát fenyegető 
veszély elhanyagolható mértékű, továbbá a  meghozott intézkedések összhangban állnak az  (1)–(3)  bekezdésben 
foglaltakkal, a 7–13. § szerinti intézkedéseket nem kell alkalmazni.

5. A kockázatok megszüntetése vagy csökkentése

7. § (1) A 6. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a munkáltatónak a munkavállaló egészségét és biztonságát nem 
veszélyes anyaggal vagy kevésbé veszélyeztető veszélyes anyaggal történő helyettesítéssel kell biztosítania.

 (2) Ha a  veszélyes anyag nem veszélyes anyaggal történő (1)  bekezdés szerinti helyettesítése kizárt, a  munkáltató 
az 5. §-ban foglaltak szerint gondoskodik a kockázatelemzés elvégzéséről, és ezt dokumentálja.

8. §  Ha a  tevékenység természete nem teszi lehetővé a  kockázat 7.  § (1)  bekezdése szerinti helyettesítéssel történő 
kiküszöbölését, a  munkáltató a  kockázatok lehető legkisebbre történő csökkentéséről megelőző, valamint 
az  egészséget és biztonságot védő intézkedések bevezetésével gondoskodik. A  munkáltató által alkalmazandó 
megelőző és védő intézkedések az Mvt. 54. § (1) bekezdése figyelembevételével a következők:
a) megfelelő munka-, szabályozási és vezérlési folyamatok megtervezése,
b) a  veszélyes anyagok expozíciójának elkerülése vagy csökkentése céljából megfelelő eszközök és anyagok 

alkalmazása,
c) kevésbé veszélyes anyag alkalmazása,
d) a kockázat keletkezési helyén kollektív műszaki védelem alkalmazása,
e) munkaszervezési intézkedések, és
f ) ha az expozíció egyéb módon nem előzhető meg, megfelelő egyéni védőeszközök alkalmazása.

6. Határérték-túllépés megelőzése

9. § (1) A munkáltató gondoskodik arról, hogy
a) a  munkavállalót ne foglalkoztassa olyan környezetben, ahol a  munkahelyi levegőben a  veszélyes anyag 

koncentrációja meghaladja az 1., 2. és 5–6. mellékletben meghatározott határértéket,
b) a munkavállalót munkavégzés közben hormon-, hormonhatású anyag, antibiotikum expozíciója ne érje,
c) a munkavállaló munkavégzése alatt aszfixiát okozó anyagnak az oxigén kiszorítását okozó koncentrációja ne 

alakulhasson ki.
 (2) Határérték-túllépés esetén a  munkáltató megfelelő megelőző és védő intézkedéseket hoz a  kialakult helyzet 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos megoldására, továbbá az eseményt írásban rögzíti.
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7. A veszélyes anyagokra és veszélyes keverékekre vonatkozó nyilvántartás

10. §  A munkáltató nyilvántartást vezet a  munkahelyen alkalmazott veszélyes anyagokról és veszélyes keverékekről 
a REACH rendelet szerinti biztonsági adatlappal azonosítható anyagfajtákra vonatkozóan.

8. Munkakörnyezeti monitorozás

11. § (1) A  veszélyes anyagokkal szennyezett munkatérben foglalkoztatott munkavállalókra az  1., 2., 5. és 6.  mellékletben 
meghatározott határértékek 8 órás referenciaidőre vonatkoznak. Ha az  expozícióban töltött munkavégzés 
időtartama rövidebb, mint a  referenciaidő, a  légtérszennyezettség mértéke akkor sem haladhatja meg 
a  megengedett átlagos koncentrációt (a  továbbiakban: ÁK érték) azzal, hogy 8 óránál hosszabb műszak vagy 
40  órásnál hosszabb munkahét esetén az  anyag korrekciós csoportjának megfelelő módon korrigált ÁK érték 
alkalmazandó (a továbbiakban: ÁK korrekciós csoport).

 (2) A  munkáltató köteles a  határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a  tudományos, technikai 
színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az  expozíció mértékét, amely szinten a  tudomány 
mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.

 (3) A  mérési módszereknek meg kell felelniük az  MSZ EN 482:2012+A1:2016 szabvány követelményeinek, vagy 
a méréseket legalább azzal egyenértékű módon kell elvégezni.

 (4) Ha a  munkavállaló határértékkel szabályozott veszélyes anyag hatásának lehet kitéve, a  munkáltató köteles 
– az expozíció mértékétől, az anyag, anyagok veszélyességétől és a technológia stabilitásától függő gyakorisággal – 
a  munkakörnyezeti monitorozás keretében a  veszélyes anyagok koncentrációját meghatározni, és azt  
az MSZ EN 689:2018 szabvány szerint vagy azzal legalább egyenértékű módon folyamatosan ellenőrizni.

9. Műszaki vagy szervezési intézkedések

12. §  Az 5. és 6. § szerinti kockázatelemzés és a megelőzésre vonatkozó általános alapelvek alapján a munkáltató a vegyi 
anyagok fizikai-kémiai hatásaiból származó veszélyek ellen olyan műszaki vagy szervezési intézkedéseket hoz, 
amelyek megfelelnek a  tevékenység természetének, beleértve a  tárolást, a  kezelést és az  összeférhetetlen vegyi 
anyagok szétválasztását. A munkáltató – az alábbi fontossági sorrendben – a következő intézkedéseket hozza meg:
a) megelőzi a  tűz- és robbanásveszélyes anyagok koncentrációjának veszélyes szintre emelkedését vagy 

a kémiailag nem stabil anyagok veszélyes mennyiségének kialakulását,
b) ha az  a)  pont szerinti megelőzés nem lehetséges, megakadályozza olyan források jelenlétét, amelyek 

elősegíthetik a tűz és robbanás keletkezését, vagy azokat a kedvezőtlen körülményeket, amelyek a kémiailag 
nem stabil anyagok és keverékeik veszélyes fizikai hatásainak növekedéséhez vezetnek,

c) csökkenti a  tűz- és robbanásveszélyes anyagok égése során keletkező kémiailag nem stabil anyagok vagy 
keverékeik által okozott, a munkavállalók egészségére és biztonságára káros hatásokat, és

d) gondoskodik a  munkahely, a  berendezések és a  gépek kielégítő irányításáról, a  robbanást elfojtó 
berendezésekről, valamint a robbanási nyomás csökkentéséről.

10. Baleset, üzemzavar és veszélyhelyzet leküzdése

13. § (1) A  munkáltató a  munkahelyen előforduló veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset, üzemzavar és veszélyhelyzet 
kezelésére intézkedési tervet – beleértve a  mentési tervet is – (a  továbbiakban: terv) készít. Ha az  e  rendeletben 
előírtakkal összeegyeztethető módon ezen kötelezettségének más jogszabály alapján már eleget tett, új terv 
készítésére nem kötelezett, azonban a  tervnek a  biztonsági gyakorlatok és az  elsősegélynyújtás gyakorlására 
vonatkozó előírásokat is tartalmazni kell, és rendelkeznie kell a megfelelő elsősegélynyújtó felszerelés biztosításáról. 
A tervnek nem kell tartalmaznia a jogszabályok által már meghatározott követelményeket.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti baleset, üzemzavar és veszélyhelyzet előfordulásakor a  munkáltató azonnal intézkedik 
a  káros hatások csökkentése érdekében, és a  veszélyes anyag hatásának kitett munkavállalót az  intézkedéssel 
egyidejűleg tájékoztatja. Az  érintett területen csak azon munkavállaló munkavégzése megengedett, akinek 
az üzemzavar és veszélyhelyzet megszüntetése céljából végzett munkája elengedhetetlenül szükséges.
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 (3) A  munkáltató haladéktalanul tájékoztatja a  munkavállalót az  olyan előre nem látható eseményt vagy balesetet 
követően, amely a munkavállaló többletterhelésével, testi épsége sérelmével, egészsége fokozott veszélyeztetésével 
járhatott.

 (4) Az érintett területen dolgozó munkavállaló számára megfelelő egyéni védőeszközt, speciális biztonsági berendezést 
és felszerelést kell biztosítani, amelyet mindaddig köteles használni, amíg a rendkívüli helyzet azt indokolttá teszi. 
Az érintett területen egyéni védelem nélküli személy nem tartózkodhat.

 (5) Az Mvt. 42. § c)–e) pontjában meghatározottakra is figyelemmel, a munkáltató intézkedik a megfelelő figyelmeztető 
és egyéb tájékoztató jelzések elhelyezéséről, amelyek a  megnövekedett egészségkárosító vagy biztonságot 
veszélyeztető kockázatra hívják fel a figyelmet, valamint elősegítik a menekülést és a mentést.

 (6) A  munkáltató biztosítja, hogy a  veszélyes anyagok jelenléte miatt hozott biztonsági intézkedésekről szóló 
információk hozzáférhetőek legyenek mindazok számára is, akiknek baleset vagy vészhelyzet esetén intézkedniük 
kell. Az információknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:
a) előzetes értesítést a  munka közbeni veszélyről, veszélyekről, a  veszély, veszélyek meghatározását szolgáló, 

valamint a megelőző intézkedésekről és szabályokról,
b) bármely baleset vagy vészhelyzet esetén előforduló különleges veszélyforrásokat, vagy azokat, amelyeknek 

előfordulása várható, továbbá
c) a tervet.

11. A munkavállaló tájékoztatása és oktatása

14. § (1) Az Mvt. 42. § a) pontjában, 54. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint 55. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 
a  munkáltató gondoskodik arról, hogy a  munkavállaló és a  munkavédelmi képviselő az  általuk értett nyelven 
munkába álláskor és minden alkalommal, amikor lényeges változás történik, a  kockázat jellegétől és fokától 
függően szóban, vagy írásos anyagok biztosításával (oktatás vagy képzés keretében)
a) a  munkavégzéssel kapcsolatban rendelkezésre álló adatokhoz hozzájussanak, beleértve az  adatokban 

bekövetkezett lényeges változásokat is,
b) a  munkahelyen előforduló veszélyes anyagokra, az  egészségre és a  biztonságra ható kockázatokra, 

a  határértékekre és egyéb előírásokra vonatkozó adatokat, továbbá a  16.  §-ban foglalt kötelezettségeiket 
megismerjék,

c) megfelelő oktatást és tájékoztatást kapjanak a  védőintézkedésekről és egyéb teendőkről, amelyek 
ismeretében képesek megfelelően védekezni, és munkatársaikat is megvédhetik,

d) megismerjék a  szállító által a  REACH rendelet 31.  cikkének megfelelően biztosított Biztonsági Adatlap 
tartalmát, továbbá a  szállítótól származó minden, a  veszélyes anyaggal kapcsolatos és a  munkavégzés 
szempontjából lényeges adatot.

 (2) A munkavállaló és a munkavédelmi képviselő számára
a) a munkáltató igény szerint biztosítja

aa) a  részvételt a  munkáltató vagy az  illetékes hatóság által végzett – a  veszélyes anyagok 
alkalmazásából eredő veszélyek meghatározására vonatkozó – vizsgálatban, valamint

ab) az aa) alpont szerinti vizsgálat eredményéről való tájékoztatást,
b) a  foglalkozás-egészségügyi szolgálat tájékoztatást ad a  munkakörülményekkel kapcsolatos valamennyi 

munkaegészségügyi kérdésről.
 (3) A  munkáltató előzetesen és kellő időben a  munkavállalókkal és a  munkavédelmi képviselővel konzultációt 

folytat minden olyan intézkedésről, amely alapjaiban érinti a  munkavállalók biztonságát és egészségét, 
a kockázatbecslésről, a megelőző és védő intézkedésekről, valamint a mentés és menekülés megszervezéséről.

15. §  Ha a  veszélyes anyag tárolására és szállítására szolgáló tárolóedény, tartály és csővezeték a  mérete vagy 
a  csomagolás jellege következtében a  tartalmának megfelelő címkézésre vagy megjelölésre nem alkalmas, vagy 
nincs az  előírásoknak megfelelően megjelölve, a  munkavállaló által értett hatékony felismerhetőségi jelekről kell 
gondoskodni tartalmának, jellegének és a veszély egyértelmű azonosítása érdekében.
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12. A munkavállaló kötelességei

16. §  A munkavállaló
a) a  tőle elvárható módon ügyel saját maga és a  munkavégzés hatókörében tartózkodók biztonságára és 

egészségére, valamint a környezet védelmére,
b) a  rendelkezésére bocsátott egyéni védőeszközöket és biztonsági berendezéseket rendeltetésszerűen 

használja,
c) haladéktalanul közöl munkahelyi vezetőjével minden olyan körülményt, amely véleménye szerint 

egészségkárosító vagy biztonságot veszélyeztető kockázattal járhat.

13. Egészségügyi ellenőrzés – orvosi alkalmassági vizsgálatok

17. § (1) A veszélyes anyag expozíciójának kitett munkavállaló orvosi alkalmasságának ellenőrzésére a munkaköri, szakmai, 
illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló rendelet előírásait kell 
alkalmazni.

 (2) Ha az  egészségügyi ellenőrzés megbetegedést vagy egészségre káros hatást vagy biológiai határérték-túllépést 
észlel, a munkáltató köteles
a) az 5. §-ban szereplő kockázatelemzést újra elvégezni,
b) a  6. és a 7–12.  §-ban foglalt, a  kockázat megszüntetésére vagy csökkentésére hozott intézkedéseket 

felülvizsgálni,
c) figyelembe venni a foglalkozás-egészségügyi szolgálat, valamint az illetékes hatóság előírásait a kockázatok 

megszüntetésének vagy csökkentésének bevezetésére a 7–12. §-ban foglaltakkal összhangban,
d) figyelembe venni a  foglalkozás-egészségügyi szolgálat véleményét a  munkavállalók további 

foglalkoztathatóságát illetően,
e) kezdeményezni a többi munkavállaló egészségi állapotának soron kívüli vizsgálatát.

 (3) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat az alapszolgáltatás keretében
a) javaslatot tesz a felhasznált veszélyes anyagok toxikológiai tulajdonságai alapján a munkavállalók védelmét 

szolgáló egészségügyi intézkedésekre,
b) tanácsot ad, valamint felkérésre segítséget nyújt a kockázatelemzéshez,
c) felhívja a munkavállaló figyelmét a munkaköri alkalmassági vizsgálatok során a dohányzás, alkoholfogyasztás 

és az üzemben alkalmazott veszélyes anyagok közötti kölcsönhatásokra, amelyek a munkavállaló egészségét 
fokozottan károsítják,

d) kiképzi a munkavállalókat a szaksegélyt megelőző elsősegély nyújtására.
 (4) A képzésben való részvételt és az elsősegélynyújtás feltételeit a munkáltató biztosítja.

18. §  Az e  rendeletben foglaltak betartását a  munkavédelmi hatóság – más hatóság jogszabályban meghatározott 
jogkörét nem érintve – ellenőrzi.

14. A fém-ólom és az ólom ionos vegyületeire vonatkozó különleges előírások

19. §  A fém-ólom és az ólom ionos vegyületei expozíciójával járó tevékenységek tájékoztató jegyzékét a munkavédelmi 
hatóság a hivatalos honlapján közzéteszi.

20. § (1) Az ólomexpozícióban végzett tevékenység esetén a munkáltató gondoskodik arról, hogy
a) ne forduljon elő a dohányzással, étkezéssel vagy ivással történő ólomfelvétel veszélye;
b) ki legyen jelölve olyan hely, ahol a  munkavállalók az  ólomkontamináció kockázata nélkül étkezhetnek és 

ihatnak;
c) olyan ivóvíz vagy más ital álljon a munkavállalók rendelkezésére, amelyet nem szennyez a munkahelyen jelen 

lévő ólom;
d) ellássa a munkavállalókat az őket érő ólomvegyületek fiziko-kémiai tulajdonságainak megfelelő munka- vagy 

védőruhával;
e) a d) pont szerinti munka- vagy védőruha a munkahely területén maradjon;
f ) a munka- vagy védőruha és az utcai ruha külön legyenek tárolva;
g) a munkavállalók részére fekete-fehér rendszerű öltöző, mosdó, zuhanyzó álljon rendelkezésre.
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 (2) Az  (1)  bekezdés e)  pontjától eltérően a  munka- vagy védőruha mosása megoldható a  munkahely területén kívül 
is, ha egy mosoda alkalmas az  ilyen természetű feladatra. Ha a munkáltató nem maga végzi el a tisztítást, ott zárt 
konténerekkel kell megoldani a munka- vagy védőruha mosodába szállítását.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt intézkedések költsége nem terhelhető a munkavállalóra.

15. Eltérő határértékek alkalmazása

21. §  A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően
a) a  füstképződéssel járó hegesztési és plazmavágási folyamatok vagy az  ezekhez hasonló munkafolyamatok 

esetében a króm (VI) szervetlen vegyületekre [Cr (VI)–ra számítva] vonatkozóan az 5. mellékletben,
b) a földalatti bányászat és az alagútfúrás terén a nitrogén-monoxidra, a nitrogén-dioxidra és a szén-monoxidra 

vonatkozóan a 6. mellékletben
meghatározott határértékeket kell alkalmazni.

16. Záró rendelkezések

22. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

23. §  Ez a rendelet
a) a  munkájuk során vegyi, fizikai és biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók 

védelméről szóló 80/1107/EGK irányelv végrehajtása céljából javasolt határértékek megállapításáról szóló, 
1991. május 29-i 91/322/EGK bizottsági irányelvnek,

b) a  munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelméről [tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése 
értelmében] szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelvnek,

c) a  munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének 
és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatban a  javasolt 
foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról szóló, 2000. június 8-i 2000/39/EK 
bizottsági irányelvnek,

d) a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásához a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek második listájának 
létrehozásáról és a  91/322/EGK, valamint a  2000/39/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. február 7-i 
2006/15/EK bizottsági irányelvnek,

e) a  98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásakor az  indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik 
listájának létrehozásáról és a  2000/39/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. december 17-i 2009/161/EU 
bizottsági irányelvnek,

f ) a  92/58/EGK, a  92/85/EGK, a  94/33/EK és a  98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a  2004/37/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 
szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2014. február 26-i 
2014/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

g) a  98/24/EK tanácsi irányelv alapján az  indikatív foglalkozási expozíciós határértékek negyedik listájának 
létrehozásáról és a  91/322/EGK, valamint a  2000/39/EK és a  2009/161/EK bizottsági irányelv módosításáról 
szóló, 2017. január 31-i (EU) 2017/164 bizottsági irányelvnek,

h) a  munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók 
védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2398 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek,

i) a  munkájuk során rákkeltő, illetve mutagén anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók 
védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/130 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
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24. §  Ez a rendelet
a) az  anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a  67/548/EGK és az  1999/45/EK 

irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az  1907/2006/EK rendelet módosításáról 
szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a  vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az  Európai 
Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az  1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a  793/93/EGK  
tanácsi rendelet, az  1488/94/EK bizottsági rendelet, a  76/769/EGK tanácsi irányelv, a  91/155/EGK,  
a  93/67/EGK, a  93/105/EK és a  2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

25. §  Hatályát veszti a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet a …/2020. (…. ….) ITM rendelethez 
 

Veszélyes anyagok a munkahelyi levegőben 
1. Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei 

1.1. Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett átlagos koncentráció és 
megengedett csúcskoncentráció értékei, valamint jellemző tulajdonságai 

 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 

2.  ACETALDEHID  75-07-0 45 45 i  N 

3.  ACETOFENON  98-86-2 50  i  N 

4.  ACETON  67-64-1 1210  i EU1 N 

5.  ACETON-CIÁNHIDRIN  75-86-5 3,5 7   N 

6.  ACETONITRIL  75-05-8 70  b, i EU2 R 

7.  AKRILAMID  79-06-1 0,1  b, k(1B) EU6 T 

8.  AKRILNITRIL  107-13-1 4.3  k(1B)  R 

9.  AKRILSAV  
(propénsav) 

 79-10-7 29 59* m EU4 N 

10.  AKROLEIN  
(akril-aldehid, 2-propenál) 

 107-02-8 0,05 0,12 m EU4 N 

11.  ALLIL-ALKOHOL  107-18-6 4,8 12,1 b, i EU1 N 

12.  ALLIL-KLORID  107-05-1 3 6 i  N 

13.  ALUMINIUM (oldható, AL-ra 
számolva) 

7429-90-5 1 resp    N 

14.  ALUMÍNIUM OXID (Al-ra 
számítva) 

1344-28-1 5  

2 resp 

   N 

15.  terc-AMIL-ACETÁT  625-16-1 270 540  EU1 N 

16.  4-AMINOBIFENIL  92-67-1 10  k(1A)  T 

17.  2-AMINOETANOL  141-43-5 2,5 7,6 b EU2 T 

18.  AMITROL  61-82-5 0,2   EU4 T 

19.  AMMÓNIA  7664-41-7 14 36 m EU1 N 

20.  ANILIN 62-53-3 8 20 b, k(2), BEM  N 

21.  o-ANIZIDIN  90-04-0 0.5  b, k(1B)  R+T 

22.  ANTIMON ÉS SZERVETLEN 
VEGYÜLETEI (Sb-ra számítva) 

7440-36-0 0,5  i  T 

23.   ANTIMON-HIDROGÉN  7803-52-3 0,5 1   T 

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

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

25.  ARZIN  7784-42-1 0,2 0,8 b  T 

26.  AZIRIDIN 
 

 151-56-4 0,9  k(1B)  R+T 

1. melléklet az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelethez
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27.  BÁRIUM OLDHATÓ VEGYÜLETEI 
(Ba-ra számítva) 

   
0,5 

  
i 

 
EU2 

R 

28.  BENZALDEHID  100-52-7 5 10   N 

29.  BENZIDIN  92-87-5 0,008  k(1A)  T 

30.  BENZIL-KLORID  100-44-7 2,6 5 b, i, m, k(1B)  R+T 

31.  BENZOIL-KLORID  98-88-4 2,8  i  N 

32.  BENZOL 71-43-2 3,25  k(1A), b, i, 

BEM 

EU6 
 

T 

33.  BENZO[a]PIRÉN  50-32-8 0,002  k(1B)  T 

34.  BERILLIUM ÉS VEGYÜLETEI  
(Be-ra számítva) 

  
7440-41-7 

 

0,0006 

 

  
k(1B), b 

 T 

35.  BISZFENOL-A 
(4,4’-izopropilidén-difenol) 

  
80-05-7 

 
2 

   
EU4 

T 

36.  BISZ (KLÓRMETIL)-ÉTER  542-88-1 0,0047  k(1A)  T 

37.  BRÓM 7726-95-6 0,7  b, m EU2 N 

38.  1,3-BUTADIÉN  106-99-0 2,2  k(1A), i EU6 T 

39.  n-BUTÁN  106-97-8 2350 9400   N 

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

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

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

43.  n-BUTIL-AKRILÁT 141-32-2 11 53 i EU1 N 

44.  n-BUTIL-ALKOHOL  71-36-3 45 90 b, i  N 

45.  terc-BUTIL-METIL-ÉTER  1634-04-4 183,5 367  EU3 N 

46.  2-BUTIN-1,4-DIOL  110-65-6 0,5  i, sz EU4 T 

47.  2-BUTOXIETANOL 111-76-2 98 246 b, i EU1 T 

48.  2-BUTOXIETIL-ACETÁT  112-07-2 133 333 b EU1 T 

49.  2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL  112-34-5 67,5 101,2  EU2 T 

50.  CIÁNAMID  420-04-2 1  b EU2 N 

51.  CIÁN-HIDROGÉN (hidrogén-
cianid) 

 74-90-8 1 5 b, i EU4 N 

52.  CIÁNSÓK (cianidok) (CN-re 
számítva) 

  1 5 b, i EU4 N 

53.  CIKLOHEXÁN 110-82-7 700   EU2 N 

54.  CIKLOHEXANOL  108-93-0 200 800 b, i, sz  R+T 

55.  CIKLOHEXANON 108-94-1 40,8 81,6 b, i EU1 T 

56.  CIKLOHEXIL-AMIN  108-91-8 8,2 16,4 m  N 

57.  1,3-CIKLOPENTADIÉN  542-92-7 200  i  N 

58.  CINK-OXID por  1314-13-2 5   i  N 

59.  CINK-OXID füst   1314-13-2 5   i  R 

60.  CINK-KLORID (Zn-re számítva) 
 

7646-85-7 1 resp  i  N 
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61.  CIRKÓNIUM VEGYÜLETEI  
(Zr-ra számítva) 

   
5 

 
20 

  
 

N 

62.  DDT  50-29-3 1 resp 1 resp b  R+T 

63.  DEKABORÁN  17702-41-9 0,3 0,6 b, i  R+T 

64.  DIACETIL (2,3-butándion)  431-03-8 0,07 0,36 i EU4 R+T 

65.  4,4’-DIAMINODIFENILMETÁN 

(4,4’-Metilén-dianilin) 

 101-77-9 0,08  K (1B), b EU6 T 

66.  DIAZINON  333-41-5 0,1 0,4 b  R+T 

67.  DIAZOMETÁN  334-88-3 0,3  k(1B)  R+T 

68.  DIBENZOIL-PEROXID  94-36-0 5 5 b, i, sz  N 

69.  1,2-DIBRÓMETÁN 

(Etilén-dibromid) 

 106-93-4 0,8  k(1B), b, m EU6 T 

70.  1,2-DIBRÓM-3-KLÓRPROPÁN  96-12-8 0,01  k(1B)  T 

71.  DIELDRIN  60-57-1 0,25 resp 1 resp   R+T 

72.  DIETIL-AMIN  109-89-7 15 30 b, m EU2 N 

73.  DIETILÉN-TRIAMIN  111-40-0 4 8 b, m, sz  T 

74.  DIETIL-ÉTER  60-29-7 308 616 b, i, sz EU1 N 

75.  DI(2-ETILHEXIL)-FTALÁT  117-81-7 2 4 b  T 

76.  DIETIL-SZULFÁT  64-67-5 0,2  k(1B)  T 

77.  DIFENIL  92-52-4 1  b, i, sz  N 

78.  DIFENIL-ÉTER  101-84-8 7 14  EU4 N 

79.  DIFOSZFOR-PENTASZULFID  1314-80-3 1   EU2 N 

80.  DIFOSZFOR-PENTOXID  1314-56-3 1  m EU2 N 

81.  DIHIDROGÉN-SZELENID  7783-07-5 0,07 0,17  EU1 R+T 

82.  DIIZOCIANÁTOK        

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

 101-68-8 0,05 0,05 i, sz  T 

84.  hexametilén-diizocianát (HDI)  822-06-0 0,035 0,035 i, sz  T 

85.  1,5-naftilén-diizocianát (NDI)  3173-72-6 0,09 0,09 i, sz  T 

86.  DIKÉN-DIKLORID  10025-67-9 6 12 m  R 

87.  3,3’-DIKLÓRBENZIDIN  91-94-1 0,03  k(1B)  T 

88.  1,2-DIKLÓRBENZOL  95-50-1 122 306 b, i EU1 N 

89.  1,3-DIKLÓRBENZOL  541-73-1 12 24   T 

90.  1,4-DIKLÓRBENZOL  
(p-diklórbenzol) 

 106-46-7 12 60 b EU4 T 

91.  1,1-DIKLÓRETÁN  75-34-3 412  b EU1 R+T 

92.  1,2-DIKLÓRETÁN 

(Etilén-diklorid) 

 107-06-2 8,2 k(1B), i, b  EU6 T 

93.  1,1-DIKLÓRETILÉN (vinilidén-
klorid) 

 75-35-4 8 20  EU4 T 

94.  1,2-DIKLÓRETILÉN  540-59-0 800 1580 i  R+T 

95.  2,4-DIKLÓRFENOXIECETSAV  94-75-7 1 4 b, i  N 
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96.  DIKLÓRFOSZ (DDVP)  62-73-7 0,9 2,0 b  R+T 

97.  DIKLÓRMETÁN (metilén-klorid)  75-09-2 353 706 b EU4 R+T 

98.  1,2-DIKLÓRPROPÁN  78-87-5 50 100 k(1B)  R+T 

99.  N,N-DIMETILACETAMID  127-19-5 36 72 b, i EU1 R+T 

100.  DIMETIL-AMIN  124-40-3 3,8 9,4 b, m, sz EU1 N 

101.  N,N-DIMETILANILIN  121-69-7 25 50 b, i, sz  R+T 

102.  DIMETIL-ÉTER  115-10-6 1920   EU1 N 

103.  N,N-DIMETILFORMAMID  68-12-2 15 30 b, i, BEM EU3 T 

104.  1,2-DIMETILHIDRAZIN  540-73-8 1,2  k(1B)  T 

105.  N,N-DIMETILHIDRAZIN  57-14-7 1,2  k(1B)  T 

106.  DIMETIL-SZULFÁT  77-78-1 0,1  k(1B), b, m  T 

107.  4,6-DINITRO-o-KREZOL  534-52-1 0,2 0,4 b, i, sz  T 

108.  DINITROBENZOL minden izomer   1 2 b  R+T 

109.  DINITROGÉN-OXID  10024-97-2 180 360   R 

110.  1,4-DIOXÁN  123-91-1 73 - b, i EU3 T 

111.  1,3-DIOXOLÁN  646-06-0 150 300   N 

112.  ECETSAV  64-19-7 25 50 m EU4 N 

113.  ECETSAV-ANHIDRID  108-24-7 0,42 0,84 m  N 

114.  ETIL-ACETÁT  141-78-6 734 1468 i, sz EU4 N 

115.  ETIL-AKRILÁT  140-88-5 21 42 b, i, sz EU4 N 

116.  ETIL-ALKOHOL  64-17-5 1900 3800   N 

117.  ETIL-AMIN  75-04-7 9,4  i EU1 N 

118.  ETILBENZOL 100-41-4 442 884 b, i, BEM  
EU1 

T 

119.  ETIL-BROMID  74-96-4 22    R+T 

120.  ETILÉNGLIKOL  107-21-1 52 104 b, i EU1 N 

121.  ETILÉNGLIKOL-MONOETIL-ÉTER  110-80-5 8 - b, i EU3 N 

122.  ETILÉNGLIKOL-MONOETIL- 
ÉTER-ACETÁT 

 111-15-9 11 - b, i EU3 N 

123.  ETILÉNGLIKOL-MONOMETIL-
ÉTER 

 109-86-4 3,16 - b, i EU3 N 

124.  ETILÉNGLIKOL-MONOMETIL- 
ÉTER-ACETÁT 

  
110-49-6 

 
4,90 

 
- 

 
b, i 

 
EU4 

N 

125.  ETILÉN-OXID  75-21-8 1,8  k(1B), i, sz, b EU6 T 

126.  2-ETILHEXANOL  104-76-7 5,4  i EU4 N 

127.  ETIL-KLORID  75-00-3 268   EU2 R+T 

128.  ETIL-MERKAPTÁN  75-08-1 1 2 i  N 

129.  EZÜST, fém  7440-22-4 0,1   EU1 T 

130.  EZÜST OLDHATÓ VEGYÜLETEI  
(Ag-re számítva) 

   
0,01 

   
EU2 

T 

131.  2-FENILPROPÉN  98-83-9 246 492  EU1 R 

132.  FENOL 108-95-2 8 16 b, m, BEM EU3 R+T 
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133.  FLUOR  7782-41-4 1,58 3,16 m EU1 N 

134.  FLUORIDOK (F-ra számítva)   2,5  b, i, BEM EU1 T 

135.  FORMALDEHID  50-00-0 0,6 0,6  k(1B), b, m, 
sz 

 T 

136.  FOSZFIN  7803-51-2 0,14 0,28 i EU2 R 

137.  FOSZFOR  7723-14-0 0,1 0,1 i  N 

138.  FOSZFOR-PENTAKLORID  10026-13-8 1  m EU2 N 

139.  FOSZFOR-TRIKLORID  7719-12-2 1 2 m  N 

140.  FOSZGÉN  75-44-5 0,08 0,4 m EU1 R 

141.  F21, diklórfluormetán  75-43-4 43 86   N 

142.  F22, klórdifluormetán  75-45-6 3600   EU1 N 

143.  F142b, 1-klór-1,1-difluoretán  75-68-3 4170 16680   N 

144.  FTÁLSAV-ANHIDRID  85-44-9 1 1 i, sz  T 

145.  FURFURIL-ALKOHOL  98-00-0 20 40 i, sz, b  N 

146.  FURFUROL  98-01-1 8 20 b, i, sz  N 

147.  GLICERIN-TRINITRÁT  55-63-0 0,095 0,19 b, i, sz EU4 N 

148.  HALOTÁN  151-67-7 40 160   R+T 

149.  HANGYASAV  64-18-6 9  m EU2 N 

150.  n-HEPTÁN  142-82-5 2000   EU1 R 

151.  2-HEPTANON  110-43-0 238 476 b EU1 N 

152.  HEPTÁN-3-ON  106-35-4 95   EU1 N 

153.  HEXAMETILÉN-DIAMIN  124-09-4 2,3  m, b  N 

154.  n-HEXÁN 110-54-3 72  b, i, BEM EU2 T 

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

156.  HIDROGÉN-BROMID  10035-10-6  6,7 m EU1 N 

157.   HIDROGÉN-FLUORID 7664-39-3 1,5 2,5 b, m, BEM EU1 N 

158.  HIGANY ÉS SZERVETLEN 
VEGYÜLETEI 
(Hg-ra számítva) 

  
7439-97-6 

 
0,02 

 
- 

 
sz, b, BEM 

 
 

EU3 

T 

159.  HIGANY SZERVES VEGYÜLETEI* 
(Hg-ra számítva) 

   
0,01 

 
0,04 

 
b, sz 

 
 

R+T 

160.  IZOAMIL-ALKOHOL  123-51-3 18 37   R 

161.  IZOPENTÁN  78-78-4 3000   EU2 N 

162.  IZOPENTIL-ACETÁT  123-92-2 270 540 i EU1 N 

163.  IZOPROPIL-ACETÁT  108-21-4 420  i  N 

164.  IZOPROPIL-ALKOHOL  67-63-0 500 1000 b, i  R 

165.  JÓD  7553-56-2 1 1 i, sz, b  N 

166.  KADMIUM ÉS SZERVETLEN 
VEGYÜLETEI 
(Cd-ra számítva) 

  
7440-43-9 

0,004 resp 

 

  
k(1B), BEM 

 
 

T 

167.  KALCIUM-CIÁNAMID  156-62-7 1 2 b, i  N 

168.  KALCIUM-HIDROXID  
(kalcium-dihidroxid) 

  
1305-62-0 

 
1 resp  

 
4 resp  

  
EU4 

N 
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169.  KALCIUM-KARBONÁT  1317-65-3 10    N 

170.  KALCIUM-OXID  1305-78-8 1 resp  4 resp   EU4 N 

171.  KALCIUM-SZULFÁT  7778-18-9 4 

1,5 resp 

   N 

172.  KÁLIUM-HIDROXID  1310-58-3 2 2 m  N 

173.  є-KAPROLAKTÁM  105-60-2 10 40 i EU1 N 

174.  KAPTAFOL  2425-06-1 0,1  k(1B)  T 

175.  KARBARIL  63-25-2 5    R+T 

176.  KÉN-DIOXID  7446-09-5 1,3 2,7 m EU4 N 

177.  KÉN-HIDROGÉN  7783-06-4 7 14 i EU3 N 

178.  KÉNSAV 7664-93-9 0,05  
- 

 
m 

 
EU3 

N 

179.  KLÓR  7782-50-5  1,5 i EU2 N 

180.  4-KLÓRANILIN  106-47-8 0,2 0,8 k(1B), sz, b  R+T 

181.  KLÓRBENZOL  108-90-7 23 70  EU2 R+T 

182.  2-KLÓR-1,3-BUTADIÉN  126-99-8 18 72 i  R+T 

183.  KLÓRDÁN  57-74-9 0,5 4 b  R+T 

184.  1-KLÓR-2,3-EPOXIPROPÁN 

(Epiklór-hidrin) 

 106-89-8 1,9  k(1B), b, m, 
sz 

EU6 R+T 

185.  KLOROFORM  67-66-3 10  b EU1 R+T 

186.  KOBALT ÉS SZERVETLEN 
VEGYÜLETEI (Co-ra számítva) 

  
7440-48-4 

 
0,02 

  
i, sz, BEM 

 
 

T 

187.  KREZOL (izomerek keveréke) 1319-77-3 22  m 
 

EU91 N 

188.  KRÓM (fém), SZERVETLEN KRÓM 
(II) és 
KRÓM (III) VEGYÜLETEK (nem 
oldható) 

  
7440-47-3 

 
2 

  
i, sz, BEM 

 
EU2 

T 

189.  EGYÉB SZERVETLEN 
KRÓMVEGYÜLETEK [a króm (VI) 
vegyületek kivételével]  
(Cr-ra számítva) 

   
0,5 

 
2 

 
i, sz, BEM 

 
 

T 

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

   

0,01 

 

 

 
k(1A vagy 
1B), BEM 

EU6  
 

T 

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

192.  LINDÁN (γ-HCH) 
(γ-1,2,3,4,5,6-
hexaklórciklohexán) 

  
58-89-9 

 
0,1 

 
0,8 

 
b, i 

 
 

R+T 

193.  LÍTIUM-HIDRID  7580-67-8  0,02   EU4 N 

194.  MAGNÉZIUM-OXID (Mg-ra 
számítva) 

 1309-48-4 6 resp  i  R 

195.  MALEINSAV-ANHIDRID  108-31-6 0,08 0,08 m, sz  R+T 

196.  MANGÁN ÉS SZERVETLEN SÓI  
(Mn-ra számítva) 

  
7439-96-5 

0,2  
0,05 resp 

   
EU4 

Por: T 

füst: R+T 

197.  METIL-ACETÁT  79-20-9 310 1240 b, sz, i  R 
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198.  METIL-AKRILÁT  96-33-3 18 36 b, i, sz EU3 T 

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

200.  2-METILAZIRIDIN  75-55-8 5  k(1B)  R+T 

201.  METIL-BROMID  74-83-9 10 10 b, i  R+T 

202.  1-METILBUTIL-ACETÁT  626-38-0 270 540  EU1 N 

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

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

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

205.  METIL-ETIL-KETON  78-93-3 600 900 b, i EU1 N 

206.  METIL-FORMIÁT  107-31-3 125 250 b EU4 R 

207.  5-METILHEPTÁN-3-ON  541-85-5 53 106  EU1 N 

208.  5-METILHEXÁN-2-ON  110-12-3 95   EU1 N 

209.  METIL-IZOCIANÁT  624-83-9  0,047 b, i, sz EU3 R+T 

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

211.  METIL-MERKAPTÁN  74-93-1 1 2 i  N 

212.  METIL-METAKRILÁT  80-62-6 208 415 b, i, sz EU3 N 

213.  METIL-PARATION  298-00-0 0,2  b, sz  R+T 

214.  4-METILPENTÁN-2-ON  
(izobutil-metil-keton) 

  
108-10-1 

 
83 

 
208 

  
EU1 

N 

215.  N-METIL-2-PIRROLIDON  872-50-4 40 80 b EU3 T 

216.  2-(2-METOXIETOXI)ETANOL  111-77-3 50,1   EU2 R+T 

217.  (2-METOXIMETILETOXI)-
PROPANOL (Dipropilénglikol-
monometil-éter) 

  
34590-94-8 

 
308 

   
EU1 

R 

218.  1-METOXIPROPÁN-2-OL  107-98-2 375 568 b EU1 R+T 

219.  1-METOXI-2-PROPIL-ACETÁT  108-65-6 275 550  EU1 N 

220.  MEZITILÉN (1,3,5-trimetilbenzol)  108-67-8 100  i EU1 T 

221.  MOLIBDÉN OLDHATATLAN 
VEGYÜLETEI (Mo-ra számítva) 

  5 resp 
10 

 
 

  
 

N 

222.  MOLIBDÉN OLDHATÓ 
VEGYÜLETEI (Mo-ra számítva) 

   
5 

 
 

  
 

N 

223.  MONOKROTOFOSZ  6923-22-4 0,25  b  R+T 

224.  MORFOLIN 110-91-8 36 72 m EU2 N 

225.  NAFTALIN  91-20-3 50  i EU91 N 

226.  2-NAFTIL-AMIN  91-59-8 0,005  k(1A)  T 

227.  NÁTRIUM-AZID  26628-22-8 0,1 0,3  EU1 N 

228.  NÁTRIUM-HIDROXID  1310-73-2 1 2 m  N 

229.  NEOPENTÁN  463-82-1 3000   EU2 N 

230.  NIKKEL  SZERVETLEN 
VEGYÜLETEI,  (Ni-re számítva) 

  
 

0,01   
k(1B), sz, 

BEM 

 
 

T 

231.  NIKOTIN  54-11-5 0,5  b, i EU2 R 

232.  4-NITROANILIN  100-01-6 3  b, i  R+T 
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233.  NITROBENZOL  98-95-3 1  b, i EU2 R+T 

234.  NITROETÁN  79-24-3 62 312 b EU4 N 

235.  NITROGÉN-DIOXID  10102-44-0 0,96 1,91 m EU4 R+T 

236.  NITROGÉN-MONOXID  10102-43-9 2,5   EU4 R 

237.  4-NITROKLÓRBENZOL  100-00-5 0,5 2 b  R+T 

238.  2-NITRONAFTALIN  581-89-5 0,25  k(1B)  T 

239.  1-NITROPROPÁN  108-03-2 10  i, b  R 

240.  2-NITROPROPÁN  79-46-9 18  k(1B), b EU6 T 

241.  OKTÁN (összes izomer)  2350 4700 i  R 

242.  OLAJ (ásványi) KÖD** 92062-35-6 

8042-47-5 

72623-83-7 

92045-77-8 

92045-45-9 

5   SCOEL/SUM/163/
2011 

 

T 

243.  ÓLOM és SZERVETLEN 
VEGYÜLETEI (Pb-ra számítva) 

  
7439-92-1 

0,1 

0,05 resp 

  
i, BEM,  
BHM 

 T 

244.  ÓLOM-TETRAETIL  78-00-2 0,05 0,2 b, i T 

245.  ÓLOM-TETRAMETIL  75-74-I 0,05 0,2 b, i T 

246.  ÓN SZERVES VEGYÜLETEI (Sn-ra 
számítva): TRIBUTIL-ÓN 
VEGYÜLETEK 

 0,05 0,05 b, i  T 

247.  ÓN SZERVES VEGYÜLETEI (Sn-ra 
számítva): FENIL- ÉS BUTIL-ÓN 
VEGYÜLETEK 

 0,002 0,04 b, i  T 

248.  ÓN SZERVETLEN VEGYÜLETEI  
(Sn-ra számítva) 

   
2 

 
8 

 
b, i 

 
EU91 

T 

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

250.  OXÁLSAV  144-62-7 1   EU2 N 

251.  OZMIUM-TETRAOXID (Os-ra 
számítva) 

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

252.  ÓZON  10028-15-6 0,2 0,2 i  N 

253.  PARAKVÁT-DIKLORID  1910-42-5 0,1 0,1 b, i  T 

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

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

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

257.  n-PENTÁN  109-66-0 2950   EU2 R 

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

259.  3-PENTIL-ACETÁT  620-11-1 270 540 i EU1 N 

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

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

262.  PIRETRUM  8003-34-7 1   EU2 T 

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

264.  PLATINA FÉM  7440-06-4 1   EU91 T 
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265.  PLATINA OLDHATÓ VEGYÜLETEI 
(Pt-ra számítva) 

   
0,002 

  
i, sz 

 T 

266.  PORTLAND CEMENT  65997-15-1 10    N 

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

268.  PROPILÉN-OXID 

(1,2-epoxipropán) 

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

269.  1,3-PROPIOLAKTON  57-57-8 1,5  k(1B)  T 

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

271.  RÉZ és vegyületei (Cu-re 
számítva) 

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

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

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

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

275.  SÓSAV  7647-01-0 8 16 i, m EU1 N 

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

  
7789-06-2 

0,005   
k(1B) 

 T 

277.  SZELÉNVEGYÜLETEK (Se-re 
számítva) 

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

278.  SZÉN-DIOXID  124-38-9 9000   EU2 N 

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

280.  SZÉN-MONOXID   
630-08-0 

 
23 

 
117 

BHM EU4 
 

R+T 

281.  SZÉN-TETRAKLORID (tetraklór-
metán) 

  
56-23-5 

 
6,4 

 
32 

 
b 

 
EU4 

R+T 

 

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

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

284.  TALLIUM OLDHATÓ VEGYÜLETEI 
(Tl-ra számítva) 

   
0,1 

 
0,2 

 
b, i 

 
 

T 

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

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

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

288.  1,1,2,2-TETRAKLÓRETÁN  79-34-5 7  b  R+T 

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

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

291.  2-TOLUIDIN 

(o-toluidin) 

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

292.  3-TOLUIDIN  108-44-1 9  b  R 

293.  4-TOLUIDIN (para-toluidin)  106-49-0 4,46 8,92 k(2), b  R+T 

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

295.  TOXAFÉN  8001-35-2 0,5  b, i  R+T 

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

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

  
12002-48-1 

 
38 

 
72 

 
b 

 
 

N 
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298.  1,2,4-TRIKLÓRBENZOL  120-82-1 15,1 37,8 b EU1 N 

299.  1,1,1-TRIKLÓRETÁN*   
71-55-6 

 
555 

 
1110 

 
b, i 

 
EU1 

R+T 

 

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

BEM 

EU6 

 

R 

301.  2,4,5-TRIKLÓRFENOXIECETSAV; 
(2,4,5-T) 

 93-76-5 2 4 b, i  N 

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

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

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

305.  1,2,3-TRIMETILBENZOL  526-73-8 100   EU1 T 

306.  1,2,4-TRIMETILBENZOL  95-63-6 100   EU1 T 

307.  TRINIKKEL-DISZULFID (Ni-re 
számítva) 

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

308.  2,4,6-TRINITROTOLUOL  118-96-7 0,09 0,36 b  T 

309.  VANÁDIUM-PENTOXID  
(V-ra számítva) 

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

N 

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

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

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

313.  VINIL-BROMID 

(bróm-etilén) 

 593-60-2 4,4  k EU6 T 

314.  VINIL-KLORID  75-01-4 2,6  k  EU6 T 

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

 

R 

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

 

R 

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

 

R 

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

 

R 

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

1.1.1. Az 1.1. táblázatban a nem gőz-/gázállapotú veszélyes anyagok határértékei a 
belélegezhető frakcióra vonatkoznak (MSZ EN 481). 

1.1.2. 8 óránál hosszabb műszak vagy 40 órásnál hosszabb munkahét esetén az anyag 
korrekciós csoportjának megfelelő módon korrigált ÁK érték alkalmazandó. 

1.1.3. Az ÁK- és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük. A 
CK-érték hosszabb napi/heti munkaidőbeosztás esetén sem változik. 
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1.2. A veszélyes anyagok tekintetében használt rövidítések magyarázata: 

 A B 

1. Rövi-
dítés 

Magyarázat 

2. resp respirábilis frakció 

3. b Bőrön át is felszívódik. 

4. i ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy 
mindhármat 

5. k(...) rákkeltő (zárójelben az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, rövid megnevezéssel a CLP rendelet szerinti besorolás) 

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

7. sz 

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

8. * CK: 1 perces referenciaidőre vonatkozik 

9. ** 

a határérték a felsorolt, nem rákkeltő, nem reciklált, adalékanyagot 
nem tartalmazó ásványi olaj aeroszolokra vonatkozik. 
(SCOEL/SUM/163/2011. számú ajánlásban javasolt határérték, SCOEL: 
Foglalkozási Vegyianyag-expozíciós Határértékekkel Foglalkozó 
Tudományos Bizottság.) 

10. EUA 2009/148/EK irányelvben közölt érték 

11. EU91 91/322/EGK irányelvben közölt érték 

12. EU1 2000/39/EK irányelvben közölt érték 

13. EU2 2006/15/EK irányelvben közölt érték 

14. EU3 2009/161/EK irányelvben közölt érték 

15. EU4 2017/164 EU irányelvben közölt érték 

16. EU6 2019/130 EU irányelvben közölt érték 

17. BEM biológiai expozíciós mutató 
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18. BHM biológiai hatásmutató 

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

20. ÁK-
érték megengedett átlagos koncentráció 

21.  CK-
érték 

megengedett csúcskoncentráció 

22.  
CAS-
szám 

A vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service 
regisztrációs szám 

 

1.3. Nyolc óránál hosszabb műszak vagy 40 órásnál hosszabb munkahét esetén 
alkalmazandó ÁK-érték korrekciók 

 A B C 
1.  ÁK korrekciós csoportok A korrekciós faktor számításának módja 
2. N. Irritáló anyagok, egyszerű 

fojtógázok, csekély 
egészségkárosító hatással 
bíró anyagok. 

Korrekció NEM szükséges. 

3. R. Azok az anyagok, amelyek 
egészségkárosító hatása 
RÖVID expozíció hatására 
jelentkezik. 

Korrigált ÁK = ÁK x 8/a napi óraszám 

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

Korrigált ÁK = ÁK x 40/a heti óraszám 

5. R+T. Azok az anyagok, amelyek 
RÖVID és TARTÓS expozíciója 
is egészségkárosodást okoz. 

Korrigált ÁK = ÁK x 8/a napi óraszám 
Korrigált ÁK = ÁK x 40/a heti óraszám 
A két faktor közül a szigorúbb (kisebb) 
értéket kell alkalmazni 

 

1.4. A megengedett csúcskoncentrációk meghatározása  
1.4.1. A CK-értékek 15 perc referenciaidőre vonatkoznak. 
1.4.2. A csúcskoncentrációk meghatározása legfeljebb 15 perc mintavételi idejű mintákkal 
történhet. 
1.4.3. Az egyes csúcskoncentrációk időintervallumai között legalább a csúcskoncentrációk 
időintervallumánál háromszor hosszabb időnek kell eltelnie (15 perces csúcskoncentráció 
után legalább 45 perc). 
1.4.4. A csúcskoncentrációk időtartama egy műszak alatt összesen a 60 percet nem 
haladhatja meg. 
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1.5. A munkahelyi átlagos levegőszennyezettség meghatározása 
1.5.1. Egy szennyező anyag esetén a munkahelyi átlagos levegőszennyezettséget mg/m3-
ben (CÁ) a következő összefüggéssel kell meghatározni: 
 

𝐶𝐶Á �  𝐶𝐶�  �  𝑡𝑡�  �  𝐶𝐶�  �  𝑡𝑡�  ��  𝐶𝐶�  �  𝑡𝑡�
𝑡𝑡� �  𝑡𝑡� ���  𝑡𝑡� 

 

ahol:  
1.5.1.1. C1, C2, ... Cn a t1, t2, ... tn időszakokhoz tartozó légszennyező anyagok 
koncentrációi (mg/m3). 
1.5.1.2. t1 + t2 ... + tn = 8 óra 

 

1.5.2. Határérték meghatározása több veszélyes anyag munkatérben való egyidejű 
jelenléte esetén. Ha a munkatér levegőjében egyidejűleg több veszélyes anyag van jelen,  
– egyaránt beleértve a rákkeltő hatású és nem rákkeltő hatású anyagokat –  
a megengedhető értéket az alábbi összefüggés szerint kell meghatározni: 
 

� 𝐶𝐶�Á𝐾𝐾�  � 𝐶𝐶�
Á𝐾𝐾�  �� .  � 𝐶𝐶�

Á𝐾𝐾� � � 1 

ahol: 
1.5.2.1. A C: a munkatérben mért anyag koncentrációja; 
1.5.2.2. Az ÁK: átlagos koncentráció az anyagok munkahelyen megengedett 
koncentrációi; 
1.5.2.3. Az 1,2, ... n: az egyes anyagok indexeit úgy kell értelmezni, hogy a 
számlálóban és a nevezőben szereplő azonos indexek azonos anyagot jelentenek. 

 
1.5.3. Nyolc órát meghaladó napi, vagy 40 órát meghaladó heti munkaidő-beosztás esetén 
a számításokban a korrigált ÁK-értékeket kell alkalmazni, ahol ez releváns.   
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2. melléklet a …/2020. (…. ….) ITM rendelethez 
 

Szálló- és rostszerkezetű porok koncentrációi mg/m3-ben 
1. Szálló porok megengedett koncentrációi mg/m3-ben 

 A B C D 

1. Megnevezés 

ÁK-érték, 
belélegezhető 
koncentráció, 
mg/m3-ben 

ÁK-érték, 
respirábilis 

koncentráció,  
mg/m3-ben 

Hivatkozás 

2. Talkum (azbesztmentes)   2   
3. Kristályos szilícium-dioxid 

(kvarc) 
  0,1 EU6 

4.  Krisztobalit   0,1 EU6 
5. Tridimit   0,1 EU6 
6. Keményfaporok 3  EU6 
7. Pamut, gyapot (nyers) 1,5   
8. Liszt 3   
9. Papír 2   
10. Textil 1   
11. Grafit por (7782-42-5) 5 2  
12. Ipari korom  

[„Carbon Black” 
(1333-86-4)] 

3   

13. PVC 1 0,5  
14. Egyéb inert porok 10 6   

 
1.1. Ha a keményfapor más faporral keveredik, a határérték a keverékben szereplő 

összes faporra vonatkozik. 

2. Rostszerkezetű porok megengedett koncentrációi rost/cm3-ben 

 A B C D E F 

1. Megnevezés  
(CAS-számok) 

ÁK-érték  
(rost/cm3) 

Tulajdon-
ság 

Hivat-
kozás 

ÁK 
korrekciós 

csoport 

2. 

Azbeszt 

aktinolit  
(77536-66-4) 

0,1 
(idővel 

súlyozott 
átlag,  

8 órára 
vonat-

koztatva) 

k(1A)  EUA T 

3. amozit (12172-73-5) 

4. antofillit  
(77536-67-5) 

5. krizotil (12001-29-5) 

6. krokidolit  
(12001-28-4) 

7. tremolit  
(77536-68-6) 

2. melléklet az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelethez
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8. 

Mester-
séges 

ásványi 
rostok 

(MMMF) 

Üvegrostok 
(üveggyapot, 
rostüveg – 
folyamatos üvegszál) 

1,0 k(2)  N 

9. 
Ásványgyapot 
(kőzetgyapot, 
salakgyapot) 

1,0 k(2)  N 

10. 

Különleges 
alkalmazásra szánt 
rostüveg – 
mikroszálak  
(E-üveg mikroszálak) 

0,3 k(1B)  T 

11. 

Tűzálló kerámia 
rostok (Refrakter 
kerámia rostok – 
RCF) 

0,3 k(1B) EU6 T 
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3. melléklet a  …/2020. (…. ….)ITM rendelethez  
 

A foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós  
és hatásmutatók megengedhető határértékei 

 
1. A foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós és 
hatásmutatók megengedhető határértékei vizeletben 

 
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 

3.  Anilin anilin (hidrolízis 
után) 

m.v.   0,2 2,1 

4.  Arzén  arzén m.v.   0,05 0,67 

5.  Benzol S-fenil-
merkaptursav 

m.v. 0,04 0,22   

6. Diklórmetán Diklórmetán m.v.   0,3 3,5 

7. Dimetilformamid N-metilformamid m.v.   15 29 

8.  Etilbenzol  mandulasav mhv., m.v. 1500 1110   

9.  Fenol  fenol m.v. 120 144   

10.  Fluorid 
vegyületek 

 fluorid m.v. 7 42   

köv. m.e. 4 24 

11. Hidrazin hidrazin m.v. 0,035 0,124   

12.  Higany 
(szervetlen) 

 higany n.k. 0,030 0,017   

13.  Kadmium  kadmium n.k. 0,002 0,002   

14.  Króm  króm m.v. 0,01 0,022   

15.  Kobalt  kobalt m.v. 0,01 0,019   

16.  n-Hexán  2,5-hexán-dion 
(hidrolízis után) 

m.v.   2 18 

17. Metanol metanol m.v.   30 940 

18. Metil-butil-keton 2,5-hexán-dion 
(hidrolízis után) 

m.v.   2 18 

3. melléklet az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelethez
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19. 4,4’ Metilén 
difenil 
diizocianát (MDI) 

4,4’ diamino-
difenil-metán 
[MDA] (hidrolízis 
után) 

m.v.   0,01 0,05 

20. 4,4’-Metilén-
bisz(2-klóranilin) 
[MOCA] 

4,4’-Metilén-bisz-
(2-klóranilin) 
[MOCA] (hidrolízis 
után) 

m.v. 11 5   

21.  Nikkel  nikkel mhv., m.v.   0,003 0,051 

22.  Nitrobenzol  p-nitro-fenol m.v. 5 4,0   

23.  Szelén  szelén n.k. 0,075 0,110   

24.  Sztirol  mandulasav mhv., m.v. 600 450   

25. Tetrahidrofurán tetrahidrofurán m.v.   2 28 

26.  Toluol  o-krezol m.v. 1 1   

27.  Triklóretilén  triklórecetsav mhv., m.v.   20 122 

28. Vanádium vanádium n.k. 0,070 0,155   

29.  Xilol  metilhippursavak m.v. 1500 860   

 
1.1. A foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós és 

hatásmutatók megengedhető határértékei vizeletben elnevezésű táblázat tekintetében 
használt rövidítések magyarázata  

 A B 

1. Rövidítés Magyarázat 

2. m.v. műszak végén  

3. n.k.  nem kritikus 

4. mhv.  munkahét végén 

5. köv.m.e.  következő műszak előtt 

 
1.2. BEM vizsgálat céljára a <4 vagy ˃30 mmol/l (<0,4 vagy ˃3 g/l) kreatinin koncentrációjú 
vizelet nem alkalmas. Ilyen esetekben a vizsgálatot új mintából meg kell ismételni. 
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2. Biológiai expozíciós mutatók megengedhető határértékei vérben 
 A B C D E F 

1.    Megengedhető határérték  
2. 

Vegyi anyag  
Biológiai 

expozíciós- 
mutató  

Mintavétel 
ideje  mikrogramm/l 

mikromol/l  
(kerekített 

értékek) 

Érintettek 
köre 

3. 
Ólom 

(szervetlen) 
Ólom nem kritikus 300 1,5 

férfiak és 
45 évnél 
idősebb 

nők 
4. 

Ólom 
(szervetlen) 

Ólom nem kritikus 200 
1,0 45 évnél 

fiatalabb 
nők 

 

3. Biológiai hatásmutatók megengedhető határértékei vérben 
 

 A B C D E F 

1. Vegyi anyag 
Biológiai 

hatás 
mutató 

Mintavétel 
ideje 

Megengedhető 
határérték 

Érintettek 
köre Megjegyzés 

2. 

Ólom (szervetlen) Cink-
protoporfirin 
előszűrésre 

három 
hónapnál 
hosszabb 
expozíció 

esetén 
alkalmazható 

100 mikromol/mol 
haem 

férfiak és 
45 évnél 
idősebb 

nők 

határérték 
túllépése esetén 

a vérólom 
koncentráció 

meghatározása 
kötelező 

3. 

Ólom (szervetlen) Cink-
protoporfirin 
előszűrésre 

három 
hónapnál 
hosszabb 
expozíció 

esetén 
alkalmazható 

80 mikromol/mol 
haem 

45 évnél 
fiatalabb 

nők 

határérték 
túllépése esetén 

a vérólom 
koncentráció 

meghatározása 
kötelező 

4. 
Szén-monoxid CO Hb m.u. 5% (az 

összhemoglobin  
%-ában) 

  

5. 

Szerves foszforsav-
észter tartalmú 

peszticidekvörösvérsejt 
vagy teljes vér acetil- 
kolineszteráz aktivitás 

(EC. 3.1.1.7.) 

vörösvérsejt 
vagy teljes 

acetil-
kolinészteráz 
aktivitás (EC. 

3.1.1.7.) 

<25%-os aktivitáscsökkenés az 
expozíció előtt mért 

alapaktivitáshoz viszonyítva 
 

az alapaktivitás 
az 

expozíciómentes 
periódusban egy 
héten belül két 

alkalommal 
történt mérések 

értékeinek 
átlaga 
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3.1. A biológiai hatásmutatók megengedhető határértékei vérben elnevezésű táblázat 
tekintetében használt rövidítések magyarázata 

 A B 

1. Rövidítés Magyarázat 

2.  m.v.   műszak végén  

3.  n.k.   nem kritikus 

4.  mhv.   munkahét végén 
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4. melléklet a …/2020. (…. ….) ITM rendelethez  
 

A foglalkozási vegyi expozíció esetén ajánlott biológiai expozíciós  
és hatásmutatók határértékei 

 
1. A foglalkozási vegyi expozíció esetén ajánlott biológiai expozíciós és hatásmutatók 
határértékei vizeletben 

 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 

3. Aceton aceton m.v.   80 1380 

4. Alumínium alumínium n.k. 0,06 0,25   

5. 

n-Butil-alkohol 

n-butil-
alkohol 

(hidrolízis 
után) 

köv. m.e. 2 3   

6. m.v. 10 15   

7. Metil-etil-keton Metil-etil-
keton m.v.   2 28 

8. Metil-izo-butil-
keton 

metil-izo-
butil-keton m.v.   3,5 35 

9. Izopropil-alkohol 
(2-Propanol) aceton m.v.   25 430 

 
2. A foglalkozási vegyi expozíció esetén ajánlott biológiai expozíciós  
és hatásmutatók határértékei vizeletben elnevezésű táblázat tekintetében használt 
rövidítések magyarázata 

 A B 

1. Rövidítés Magyarázat 

2. m.v. műszak végén  

 3. n.k.  nem kritikus 

4. köv. m.e. következő műszak előtt 

 
  

4. melléklet az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelethez



530 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 19. szám 

5. melléklet a  …/2020. (…. ….) ITM rendelethez 
 

A füstképződéssel járó hegesztési és plazmavágási folyamatok vagy az ezekhez hasonló 
munkafolyamatok esetében a króm (VI) szervetlen vegyületek expozíciója 

 
1. A króm (VI) szervetlen vegyületekre [Cr (VI)-ra számítva] vonatkozó határérték 

 

 A B C D E F 

1. Megnevezés ÁK-érték 
mg/m3 

CK-érték 
mg/m3 

Jellemző 
tulajdon-

ság 

Hivatkozás ÁK 
korrekciós 

csoport 

2. KRÓM (VI) SZERVETLEN 
VEGYÜLETEK [Cr (VI)-ra 

számítva] 

 
0,025 

 
 

 
k(1A 

vagy 1B), 
BEM 

EU6  
 

T 

 
2. Rövidítések magyarázata az 1. pontban foglalt táblázathoz: 
 

 A B 

1. Rövidítés Magyarázat 

2. BEM biológiai expozíciós mutató 

3. EU6 2019/130 EU irányelvben közölt érték 

4. k(1A vagy 
1B) 

rákkeltő (zárójelben az 1272/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet, rövid megnevezéssel a CLP rendelet 
szerinti besorolás) 

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

  

5. melléklet az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelethez
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6. melléklet a  …/2020. (…. ….) ITM rendelethez 
 
A földalatti bányászat és az alagútfúrás terén a nitrogén-monoxid, a nitrogén-dioxid és 

a szén-monoxid expozíciója 
 

1. A nitrogén-monoxidra, a nitrogén-dioxidra és a szén-monoxidra vonatkozó határértékek 
 

 A B C D E F 
1. 

Megnevezés CAS-szám ÁK-érték 
mg/m3 

CK-érték 
mg/m3 

Jellemző 
tulajdon-

ság 
Hivatkozás 

2. NITROGÉN-DIOXID 10102-44-0 9 9 m  

3. NITROGÉN-
MONOXID 

10102-43-9 30     EU91 

 

4. SZÉN-MONOXID 630-08-0 33 66 BHM  

 

2. Rövidítések magyarázata az 1. pontban foglalt táblázathoz: 
 

 A B 

1. Rövidítés Magyarázat 

2. BHM Biológiai hatásmutató 

3. EU91 91/322/EGK irányelvben közölt érték 

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

 

6. melléklet az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelethez
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 63/2020. (II. 6.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27.  § (3)  bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – Dr. Hornok Sándort 
2020. február 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2020. január 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. január 22.

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

KEH ügyszám: KEH/00112-1/2020.

A köztársasági elnök 64/2020. (II. 6.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3)  bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – Dr. Józsi Mihály Krisztiánt 
2020. február 5. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2020. január 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. január 22.

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

KEH ügyszám: KEH/00113-1/2020.
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A köztársasági elnök 65/2020. (II. 6.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27.  § (3)  bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – Kovács Gábort 
2020. február 5. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2020. január 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. január 22.

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

KEH ügyszám: KEH/00113-2/2020.

A köztársasági elnök 66/2020. (II. 6.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3) bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – Dr. Magyari Enikő Katalint 
2020. február 5. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2020. január 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. január 22.

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

KEH ügyszám: KEH/00113-3/2020.
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A köztársasági elnök 67/2020. (II. 6.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27.  § (3)  bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – Ősi Attilát 
2020. február 5. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2020. január 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. január 22.

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

KEH ügyszám: KEH/00113-4/2020.

A köztársasági elnök 68/2020. (II. 6.) KE határozata
az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 79. § (1) bekezdése alapján – az Országos 
Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Harangozó Attilát 2020. február 6-ai hatállyal határozatlan időtartamra 
az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesévé kinevezem.

Budapest, 2020. február 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00713-2/2020.

A Kormány 1019/2020. (II. 6.) Korm. határozata
címrendi kiegészítésről, valamint a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 8. Nemzetközi kapcsolatok programjai alcím, 1. Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok 
jogcímcsoporttal és a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi 
Maradványelszámolási Alap címmel történő kiegészítését;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 19. szám 535

 2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 3 127 680 245 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási 
Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

 3. az Áht. 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 5 000 000 000 forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi 
tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2020. december 31.

 4. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 2 259 092 440 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1019/2020. (II. 6.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

359017 2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 259 092 440

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
41 Magyar Falu Program

384117 3 Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 000 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 000 000 000

XII. Agrárminisztérium
006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat

K6 Beruházások 581 253 541
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K3 Dologi kiadások 6 892 890
K6 Beruházások 317 874 764

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

K3 Dologi kiadások 31 106 920
K6 Beruházások 1 960 552 130

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

K3 Dologi kiadások 1 287 571
50 Kulturális szakmai feladatok támogatása

384340 19 Székesfehérvári Szent István Király Múzeum rekonstrukció programja
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 257 804 869

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok

4 Központi tartalékok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -5 000 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 230 000 000
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -3 127 680 245
LXV. Bethlen Gábor Alap

263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 230 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2020. évi 19. szám

 
537

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 230 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

41 Magyar Falu Program
384117 3 Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása 5 000 000 000

XII. Agrárminisztérium
006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat 581 253 541

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 324 767 654

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 1 991 659 050

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 1 287 571

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
384340 19 Székesfehérvári Szent István Király Múzeum rekonstrukció programja 2 257 804 869

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 10 386 772 685 10 386 772 685

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1020/2020. (II. 6.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő 
előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény  
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet,
aa) 1. Egyedi magasépítési beruházások címet a  6. Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet 

Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ beruházásának előkészítése alcímmel, valamint
ab) 2. Programszerű magasépítési beruházások címet a  6. Budapesti agglomerációhoz tartozó 

Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek 
előkészítése alcímmel és a 7. Egészségügyi dolgozók lakhatási feltételeinek fejlesztéséhez szükséges 
beruházások előkészítése alcímmel 

egészíti ki;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 
és kiadások cím, 1. Az  NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek alcímet a  3. Egyéb 
bevételek jogcímcsoporttal egészíti ki;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

c) az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 13 789 981 000 forint  
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport 
terhére, a 2. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Alkotmánybíróság elnöke, honvédelmi miniszter, külgazdasági és külügyminiszter, emberi 

erőforrások minisztere, a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2020. december 31.

d) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 2 038 788 000 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el, a 3. melléklet szerint.
Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

 2. A Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 10.  pontjában 
a „Határidő: azonnal” szövegrész helyébe a „Határidő: a Zalaegerszegen kormányzati támogatással megvalósítandó 
multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok beruházás kivitelezési dokumentációjának elkészültét követően azonnal” 
szöveg lép.

 3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven 
túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1707/2017. (IX. 25.)  
Korm. határozat 1.  pontjában az  „1 836 800 000 forint tekintetében 2019. június 30.,” szövegrész helyébe  
az „1 836 800 000 forint tekintetében 2019. június 30., az Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím javára 
biztosított 257 500 000 forint tekintetében 2019. december 31.,” szöveg lép.

 4. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítéséhez 
szükséges további intézkedésekről szóló 1126/2019. (III. 13.) Korm. határozat 4. pont b) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
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[A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének megvalósítása (a továbbiakban: Program) 
érdekében a Kormány
egyetért azzal, hogy]
„b) az  1.  pont szerinti beruházások előkészítési fázisaira átcsoportosított forrás elszámolási és visszafizetési 
kötelezettségének határideje az 1. pont a) alpontja szerinti beruházás esetében legkésőbb 2021. március 1. napja, 
az  1.  pont b)  alpontja szerinti beruházás esetében 2021. augusztus 29. napja, az  1.  pont c)–f )  alpontja esetében 
az  e  kormányhatározatot módosító, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a  Beruházás 
Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1020/2020. (II. 6.) Korm. határozat közzétételét követő 60. nap.”

 5. A Hungarikum Liget beruházás megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1593/2019. (X. 16.)  
Korm. határozat 4. pontjában az „adott évben szükséges forrás rendelkezésre állását követően azonnal” szövegrész 
helyébe az „azonnal” szöveg lép.

 6. Az egyes egyházi célú beruházásokhoz és egyéb feladatokhoz szükséges kormányzati intézkedésekről szóló  
1808/2019. (XII. 27.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1808/2019. (XII. 27.) Korm. határozat] 2. és 3.  pontjában  
a „4 525 336 490 forint” szövegrész helyébe a „4 295 336 490 forint” szöveg lép.

 7. A Kormány visszavonja az 1808/2019. (XII. 27.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sorát.
 8. A határon túli célú költségvetési támogatások biztosításáról szóló 1809/2019. (XII. 27.) Korm. határozat  

[a továbbiakban: 1809/2019. (XII. 27.) Korm. határozat] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 9. Az 1809/2019. (XII. 27.) Korm. határozat 2.  pontjában a „mindösszesen 14 123 413 000 forint” szövegrész helyébe 

a „mindösszesen 14 353 413 000 forint” szöveg lép.
 10. A Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány támogatásáról szóló 1810/2019. (XII. 27.) Korm. határozat

a) 1.  pontjában az  „ingatlan felújításának támogatásával” szövegrész helyébe az  „ingatlan felújításának, 
területrendezésének, valamint az  ingatlan használatához szükséges gépek, berendezések és felszerelések 
beszerzésének támogatásával” szöveg,

b) 3. pontjában a „2020. december 30-ig” szövegrész helyébe a „2022. december 31-ig” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1020/2020. (II. 6.) Korm. határozathoz

Az 1809/2019. (XII. 27.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 13. sorral egészül ki:

[Sorszám) Kedvezményezett neve Támogatási cél Támogatási összeg (forint)]

13.
Aquinói Szent Tamás 

Közéleti Egyesület

Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémia 
2020/2021. tanév és Szent Tamás Keresztény 
Közéleti Műhely támogatása

230 000 000
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2. melléklet az 1020/2020. (II. 6.) Korm. határozathoz
III. Alkotmánybíróság
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
III. Alkotmánybíróság

000385 1 Alkotmánybíróság
K1 Személyi juttatások 10 000 000
K3 Dologi kiadások 40 000 000
K7 Felújítások 656 000 000

XIII. Honvédelmi Minisztérium
198291 2 Magyar Honvédség

K6 Beruházások 3 851 656 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

263090 28 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása
K3 Dologi kiadások 1 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 912 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 7 636 125 000
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 65 200 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 000 000

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok

4 Központi tartalékok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -13 789 981 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 592 136 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 17 864 000

LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 592 136 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 17 864 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 592 136 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 17 864 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

Államháztartási 
egyedi azonosító

B E V É T E L
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forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
III. Alkotmánybíróság

000385 1 Alkotmánybíróság 706 000 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

198291 2 Magyar Honvédség 3 851 656 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

263090 28 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 913 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

025155 4 Versenysport támogatása 7 636 125 000
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 73 200 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 13 789 981 000 13 789 981 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 
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3. melléklet az 1020/2020. (II. 6.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

298224 3 Nemzeti Sportközpontok
K3 7 500 000
K6 142 500 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

7
295135 2 Közművelődési szakmai feladatok

K8 115 000 000
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások

1 Egyedi magasépítési beruházások 
384217 5 Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének előkészítése

K6 90 000 000
384284 6 Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ beruházásának előkészítése

K6 488 600 000
2 Programszerű magasépítési beruházások 

384295 6 Budapesti agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítése
K6 1 163 193 000

384306 7 Egészségügyi dolgozók lakhatási feltételeinek fejlesztéséhez szükséges beruházások előkészítése
K6 31 995 000

XV. Pénzügyminisztérium
26 Központi kezelésű előirányzatok 

2 Központi tartalékok
375739 4 Beruházás Előkészítési Alap

K8 -2 038 788 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

Államháztartási szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
egyedi csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

azonosító szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok 150 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

7
295135 2 Közművelődési szakmai feladatok 115 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 2 038 788 000 2 038 788 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Beruházások

Beruházások

Beruházások

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

Beruházások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Beruházások

K I A D Á S O K 

Államháztartási 
egyedi azonosító

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

Dologi kiadások

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L
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A Kormány 1021/2020. (II. 6.) Korm. határozata
a 2020. évi Nyári Dicsőítő Iskola megrendezésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyar Pünkösdi Egyház (a  továbbiakban: MPE) Szabadkeresztény Körzet szervezésében 2020. évben 

megrendezésre kerülő XX. Nyári Dicsőítő Iskola elnevezésű rendezvény megvalósításának támogatásával;
 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében – a kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjjal 
együtt – 87 743 850 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok 
cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek 
alcím, 4. Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása jogcímcsoport javára, az  1.  melléklet 
szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. december 31.

 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1.  pont szerinti program megvalósítása érdekében adjon ki 
támogatói okiratot a  2.  pont szerinti forrás terhére 87 700 000 forint összegben az  MPE Szabadkeresztény Körzet 
mint kedvezményezett részére elszámolási kötelezettség, a  fel nem használt támogatási összeg tekintetében 
visszafizetési kötelezettség rögzítésével.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2. pont szerinti forrásbiztosítást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1021/2020. (II. 6.) Korm. határozathoz

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

21 Központi kezelésű előirányzatok 
4 Központi tartalékok 

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -87 743 850

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

13 Művészeti tevékenységek
271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

K3 Dologi kiadások 43 850
K5 Egyéb működési célú kiadások 82 200 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 500 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Művészeti tevékenységek

271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 87 743 850
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 87 743 850 87 743 850

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány
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A miniszterelnök 11/2020. (II. 6.) ME határozata
a Felsőoktatási Tervezési Testület tagja megbízásának visszavonásáról és új tag megbízásáról

A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 
16.  § (1)  bekezdésében és 17.  § (1)  bekezdés d)  pontjában foglalt jogkörömben eljárva – az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszter javaslatára –

dr. Gálfi Péternek a  Felsőoktatási Tervezési Testület tagsági teendőinek ellátására vonatkozó megbízását 
– visszahívásának kezdeményezésére tekintettel – visszavonom, egyidejűleg

dr. Liptai Kálmán Csabát, főiskolai tanárt, az Eszterházy Károly Egyetem volt rektorát a Felsőoktatási Tervezési Testület 
tagsági teendőinek ellátásával

– a 2020. február 1-jétől 2022. március 10-éig terjedő időtartamra –

megbízom.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 12/2020. (II. 6.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
az agrárminiszter javaslatára

Szentpéteri Sándort

– 2020. február 1-jei hatállyal –

az Agrárminisztérium helyettes államtitkárává

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök



546 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 19. szám 

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.
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