A Magyar Közlöny 2018. április 9-i számában megjelent az atomenergiával összefüggő
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet.

A módosítás érinti a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel
összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendeletet, mely
rendeletben módosításra kerül a rendelet hatálya is.
A módosítás érinti az engedélyes szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat is.
A rendelet minden melléklete módosul a módosításban szereplő mellékletek alapján.
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm.
rendelet módosítása során a rendelet a KNPA Szakbizottság tagjává nevezi ki a paksi
atomerőmű kapacitás-fenntartásáért felelős tárca nélküli minisztert.
A radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló
létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről
szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása során az értelmező rendelkezéseket
tartalmazó 2.§ több fogalommal egészül ki (pl. biztonsági funkció, elzárás).
A rendelet kimondja, hogy a hulladékelhelyezési rendszer elemeinek kombinációjával kell
biztosítani, hogy azok élettartama alatt akár egyetlen elem vagy komponens meghibásodása,
vagy azok fokozatos tönkremenetele jelentősen ne befolyásolja a biztonsági célkitűzések
teljesítését.
A telephely vizsgálatáról és értékeléséről szóló 15. pont több előírása is megváltozik. A
módosítás alapján az építmények és építményszerkezetek engedélyezéséről szóló 75.§ (4)
bekezdése tartalmazza az építés iránti kérelem kötelező tartalmi elemeit.
A rendelet a kihirdetését követő napon, 2018. április 10-én lépett hatályba.
M.Közlöny 52.szám

A Magyar Közlöny 2018. április 20-i számában megjelent az egyes iparszabályozási
tárgyú kormányrendeletek bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló
80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet.
A rendelet több jogszabály módosítása mellett érinti a felvonókról, mozgólépcsőkről és
mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet egyes szabályait is.
A rendelet értelmező rendelkezéseit tartalmazó 2.§-ában található fogalmak meghatározása
pontosításra került. (pl. tanúsító szervezet, használatbavételi alkalmassági nyilatkozat)
A jogszabály 24.§-ának új (1) bekezdése alapján a rendelet hatálya alá tartozó felvonót,
mozgólépcsőt, mozgójárdát úgy kell megtervezni, létesíteni, telepíteni, üzembe helyezni,
üzemeltetni és rendszeresen karbantartani, valamint megszüntetni (elbontani), hogy
az megfeleljen az e rendeletben a vonatkozó szabványokban meghatározott műszaki biztonsági
követelményeknek.

A 24. § (5) bekezdése alapján a tervezői tevékenység folytatására és a tervezők
továbbképzésére - az e rendeletben foglalt eltérésekkel- az építésügyi és az építésüggyel
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
előírásait kell alkalmazni.
Ez utóbbi módosítás alapján az eljárásrend megegyezik a 266/2013 (VII.11.) Korm.rendelet
által szabályozott jogosultságok eljárásrendjével, mely alapján a jogosultságot a lakóhely
szerint illetékes területi mérnöki kamaránál kell kérelmezni, az általános szabályok szerint. A
jogosultság megszerzésétől számított egy éven belül beszámoló vizsga kötelezettség
vonatkozik a jogosított szakmagyakorlóra. A módosítás értelmében a szakmagyakorló köteles
évente egy alkalommal szakmai továbbképzést, valamint öt évente egy alkalommal jogi
továbbképzést teljesíteni.
A módosítások a kihirdetést követő 16. napon, 2018. május 6-án lépnek hatályba.
M.Közlöny 55.szám

