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1. Dokumentum kontroll 

1.1 Dokumentum jellemzők 

Dokumentum címe:  Külső eredetű dokumentált információk listája  

Dokumentum azonosítója: IS-A-4  

Kiadás száma: 8.5 

Szabályozott főfolyamat: II.9. Információmenedzsment 

Szabályozott alfolyamat: Iratkezelés, dokumentumkezelés 

Felelős szervezeti egység: Megfelelési divízió 

Állapot: Jóváhagyott 

Kiadás kelte: Jóváhagyás dátuma 

Utolsó mentés kelte: 2021.04.09. 

Felelős folyamatszervező Hajdu Ildikó, folyamatszervező 

Folyamatgazda: dr. Szatmári Lajos Károly, Megfelelési divízióvezető 

Ellenőrizte 

(Folyamatszervezés, ISO): 

Kristóf Kinga, Folyamatszervezési csapatvezető 

Kubinger Ágnes Folyamatszervezési és minőségbiztosítási 

divízióvezető, IIR menedzser 

Ellenőrizte (Jogi): dr. Soltész Adrienn, Jogi és beszerzési divízióvezető 

Ellenőrizte (Igazgatási): dr. Zelena Viktória, Portfólióért felelős divízióvezető 

Ellenőrizte (Stratégia): Sashalmi Péter, Stratégiai és koordinációs divízióvezető 

Jóváhagyta:  Dr. Karlócai Balázs, Vezérigazgató 

Fájlnév: IS_A_4_kulso_dokum_lista_v8.5 

Dokumentum célja: 

Az IdomSoft Zrt. működésére, tevékenységére ható 

jogszabályok, egyéb normatív követelmények jegyzékbe 

foglalása. 

Oldalak száma: 12 
 

1.2 Módosítások jegyzéke 

Kiadás Dátum Változtatás rövid leírása, módosítás készítője 

1.0 2012.11.26. Első kiadás  
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2.0 2013. 03. Éves aktuális felülvizsgálat 

3.0 2013. 10. 
A normák érvényességi felülvizsgálata a székhelyváltozást követő 

rendkívüli audit lebonyolítása előtt  

4.0 2014. 04. 01. Éves aktuális felülvizsgálat 

5.0 2015. 01. 12. 
A dokumentum aktualizálása és átdolgozása annak érdekében, hogy 

az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány követelményeinek megfeleljen. 

6.0 2016. 04. 01. Éves aktuális felülvizsgálat 

6.1 2016. 06. 14. 
Az integrált irányítási rendszer 2. felügyeleti audit megállapításai 

alapján szabványaktualizálás 

7 2017. 03. 14. 

Éves aktuális felülvizsgálat, továbbá a dokumentált információ 

átdolgozása annak érdekében, hogy az megfeleljen a módosításra 

került MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány 

követelményeinek.  

8 2018. 05. 02. Éves aktuális felülvizsgálat 

8.1 2018. 06. 12. IS-SZ-38 Adatvédelmi szabályzat hatályba lépése miatti aktualizálás 

8.2 2019.04.16. Éves aktuális felülvizsgálat 

8.3 2019.06.14. A 2019.06.07-én lezajlott audit észrevételeinek átvezetése. 

8.4 2020.08.14. Éves aktuális felülvizsgálat 

8.5 2021.04.19. 

Éves aktuális felülvizsgálat 

A módosítást készítette: Dr. Szatmári Lajos Károly, Megfelelési 

divízióvezető 
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2. Külső eredetű dokumentált információk listája 

2.1 A társaság működésére, tevékenységére ható főbb külső eredetű dokumentált 

információk 

 

2.1.1 Törvények, rendeletek, utasítások 

• Magyarország Alaptörvénye, 

• Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, 

• Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, 

• Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, 

• A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény, 

• Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény, 

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, 

• A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, 

• A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény, 

• Az uniós vámjogvégrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény, 

• Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok, 

• Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. 

törvény, 

• A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtására kiadott Korm. rendeletek, 

• A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény, 

• A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény és végrehajtására kiadott 

jogszabályok, 

• Az egységes elektronikus kártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény 

és végrehajtására kiadott jogszabályok, 

• A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról 

szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok, 

• Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 

2013. évi LXVII. törvény, 

• Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. 

törvény, 

• A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok 

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

• A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő 

információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary 

Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény, 

• A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, 

• A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény, 
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• A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok, 

• Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII törvény és végrehajtására 

kiadott jogszabályok, 

• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

• A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, 

• Az állami vagyonról szóló 2007.évi CVI. törvény és végrehajtási rendelete, 

• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok, 

• A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 

2010. évi CLVII. törvény, 

• A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII törvény, 

• Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, 

• A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 

törvény, 

• A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény és végrehajtására kiadott 

jogszabályok, 

• Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény, 

• A kötelező gépjármű felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény, 

• A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar 

állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és 

rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény és 

végrehajtására kiadott jogszabályok, 

• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, 

• A döntés-előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. 

évi CI. törvény, 

• A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok, 

• A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 

törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok, 

• A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok, 

• A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény, 

• A büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 

2001. évi LXXXV. törvény, 

• A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény és végrehajtására 

kiadott jogszabályok, 

• A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény, 

• A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok, 

• A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény és végrehajtására 
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kiadott jogszabályok, 

• A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok, 

• az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény, 

• A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok, 

• A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény és végrehajtására kiadott 

jogszabályok, 

• A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. 

évi CXIX. törvény, 

• A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, 

• A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény, 

• A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, 

• A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok, 

• A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok, 

• A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és végrehajtására kiadott 

jogszabályok, 

• A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

és végrehajtására kiadott jogszabályok, 

• A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény, 

• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, 

• A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, 

• A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény  

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet), 

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes 

adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 

felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából 

végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül 

helyezéséről, 

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és 

információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét 

biztosító intézkedésekről, 

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2014/910 rendelete (2014. július 23.) a belső piacon 

történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és 

bizalmiszolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről. 
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2.1.2 Korm. rendeletek 

• A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 

23.) Korm. rendelet, 

• A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések 

központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet, 

• Az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati 

Adattrezorról szóló 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, 

• Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 

• Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet, 

• Az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének 

kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések 

megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 

29.) Korm. rendelet, 

• A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó 

feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által 

érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet, 

• A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 

szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet, 

• A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet, 

• A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és 

módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) 

Korm. rendelet, 

• A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet, 

• A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, 

• A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 

60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet, 

• Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet, 

• A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet, 

• Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

• Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, 

• A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, 

• A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. 

(XII. 23.) Korm. rendelet, 

• A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának 

biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, 
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• egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 

21.) Korm. rendelet, 

• A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 

Szociális alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, 

• A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység 

engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) 

Korm. rendelet, 

• A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének valamint a minősített adat kezelésének 

rendjéről szóló 90/2010. (III.26.) számú Korm. rendelet, 

• Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes 

szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet, 

• A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, 

rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére 

vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet, 

• A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 

szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet, 

• A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet, 

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási 

rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet, 

• A központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő 

beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő 

beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet, 

• A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések 

központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet, 

• A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet, 

• A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a 

rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és 

szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 

23.) Korm. rendeletet, 

• A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 

• A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter 

vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási 

kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről 

és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 

23.) BM rendelet, 

• Az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről szóló 

252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet.  



IS-A-4 Külső eredetű dokumentált információk listája 

10 

Verzió: 8.5 

2021.04.19. 

2.1.3 Miniszteri rendelet(ek) 

• A kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek 

köréről szóló 2/2019. (VII.12.) MK rendelet, 

• Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. 

törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs 

eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra 

vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet, 

• A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött 

számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet, 

• A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet, 

• A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, 

• Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási 

módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet, 

• A haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások 

nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet, 

• A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet. 

 

2.2 Környezeti jogszabályok listája 

 

2.2.1 Környezet- és természetvédelem 

• a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, 

• az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, 

• a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, 

• a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény. 

 

2.2.2 Hulladékgazdálkodás 

• a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, 

• a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, 

• a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, 

• az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet, 

• a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának 

módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet, 

• a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, 

• a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet. 
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2.2.3 Levegőtisztaság- védelem 

• a fluortartalmú üvegháztartási gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet, 

• a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, 

• a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, 

• a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 

szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, 

• a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) 

KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet. 

 

2.2.4 Zaj- és rezgésvédelem 

• a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet. 

 

2.2.5 Vizek védelme 

• a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 

• a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 

• a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 

szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet. 

 

 

2.2.6 Veszélyes anyagok kezelése 

• a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, 

• a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, 

• 5/ 2020. (II.6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók 

egészségének és biztonságának védelméről. 

 

2.2.7 Fontosabb tűzvédelmi jogszabályok 

• a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény, 

• az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, 

• a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet. 

 

2.3 Szabványok, NATO normatív dokumentumok 

• MSZ EN ISO 9000:2015 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és Szótár, 

• MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek, követelmények, 

• MSZ ISO/IEC 27001:2014 Informatika. Biztonságtechnika. Az információbiztonság irányítási 
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rendszerei. Követelmények, 

• MSZ ISO 31000:2018 Kockázatfelmérés és –kezelés. Alap- és irányelvek 

• MSZ EN ISO 14001:2015 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és 

alkalmazási irányelvek, 

• AQAP 2110:2015 A hadfelszerelések gyártásának NATO minőségbiztosítási előírásai, 

• AQAP 2009:2010 NATO használati útmutató az AQAP 2000-es kiadványsorozathoz, 

• AQAP-2210:2015 NATO kiegészítő szoftver minőségbiztosítási követelmények,  

• ACMP-1 NATO követelmények a konfigurációirányítási tervek elkészítéséhez, 

• ADMP NATO megbízhatósági és karbantarthatósági követelmények, 

• AQAP 2105:2009 NATO követelmények a benyújtandó minőségtervekhez, 

• ISO 10005:2018 Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a Minőségtervekhez, 

• ICAO (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) ajánlásai, 

• ISO/IEC 19794-5:2011 szabvány az arcképek felvételezésére, 

MSZ EN ISO 3166-1:2014 Országok és országrészek nevének kódjai. 1. rész: Ország kódok 

(ISO 3166-1:2013). 

 

 

A dokumentumok elérhetősége: 

Magyarország jogszabályainak forrása: http://www.njt.hu 

A nemzetközi szabványok, ajánlások az illetékes szervezeti egység vezetőnél találhatók. 

http://www.njt.hu/

