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RENDELET
SZÁMA

CÍME

UTOLSÓ
MÓDOSÍTÁS
DÁTUMA

MINŐSÉGGEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK
Általános
2/1981. (I. 23.) BkM rendelet
9/1988.(IX.24.) KeM rendelet
5/1993.(IV.15.) KeM rendelet
2/1984. (III. 10.) BkM-IpM
együttes rendelet
5/1984. (II. 7.) IpM rendelet
78/1988. (XI. 16.) MT rendelet
2057/1995. (III. 3.) Korm. határozat
1995. évi XXIX. törvény
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet
208/1999.(XII.26.) Korm.rendelet
1994/336. APEH iránymutatás
1995/28. APEH iránymutatás
1991. évi XLV. törvény
2001. évi CXII. törvény
1997. évi CLV. törvény
2004. évi XVI. (2004. márc. 29.)
törvény
2005. évi LXXVIII. törvény
7/2004. (I.30.) GKM-IHM-KvVM
együttes rend.

8/2006. (II.27.) GKM rendelet
9/2001. (III. 30.) EüM-FVM
együttes rendelet

A minőségvédelem egyes kérdéseiről
A minőségvédelem egyes kérdéseiről szóló 2/1981.(I.23.)
BkM rendelet módosításáról
A minőségvédelem egyes kérdéseiről szóló
2/1981.(I.23.) BkM rendelet módosításáról és kiegészítéséről
A használati-kezelési útmutatóról és a minőség tanúsításáról
Az ipari minőségellenőrző intézetekről
A szabványosításról és a minőségügyről
A minőségellenőrzési rendszer hatékonyságának javításáról
A laboratóriumok, a tanúsító és az ellenőrző szervezetek
akkreditálásáról
A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő
díjak megállapításáról
Az egységes megfelelőségi jelölés használatáról
A minőségellenőrzés teljesítési helyének meghatározása
A minőségellenőrzés teljesítési helyének meghatározása
A mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló
266/2006. (XII.20.) Korm. rendelet
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV törvény és a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény módosításáról

2008. 05. 16.

2005. 01. 01.

2009. 10. 01.
2006. 08. 01.

A fogyasztóvédelemről

2010. 03. 01.

A fogyasztóvédelmi törvény módosítása
A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és
hatásköréről, valamint eljárásáról

2005. 11. 01.
2010. 01. 01.

Nemzeti szabványok kötelező alkalmazását elrendelő egyes
jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről.
A mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról
A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről

2006. 10. 30.

Építésügy
12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KMMÉM-KVM együttes rendelet
11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KMMÉM-BkM együttes rendelet
79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet
21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet
16/2008. (VIII:30.) NFGM rendelet
3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM
együttes rendelet
181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet
Termék

2010. augusztus 16.

Az egyes nyomvonal jellegű építmény-szerkezetek kötelező
alkalmassági idejéről
Egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről
Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről
és az azoknak való megfelelőség értékeléséről
A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról
A gépek biztonsági követelményeinek és megfelelőségének tanúsításáról
Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség
igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállás

1997. 01. 01.
2008. 05. 16.
2010. 05. 01
2009. 12. 29.
2010. 05. 01.
2008. 05. 16.
2008. 05. 16.
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RENDELET
SZÁMA
63/1985. (XII. 28.) MT rendelet
7/1980. (Kk. É. 10.) KkM utasítás
59/1988. (VII. 22.) MT rendelet

7/1991. (IV. 26.) KTM rendelet
1993. évi X. törvény
182/1997.(X.17.) Korm. rendelet
315/2009. (XII.28)
Korm. rendelet
4/1999. (II. 24.) GM rendelet
5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet

20/1998. (IV.17.) IKIM rendelet
22/1998. (IV.17) GM rendelet
108/2001. (XII. 23.) FVM-GM
rendelet
130/1994. VJ
116/1996. VJ
111/1997. VJ
111/1997. VJ
194/2003. (XI.28.) Korm. rendelet
20/2005. (IV.12.) GKM rendelet
20/1998. (IV.17.) IKIM rendelet
21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet
16/2008. (VIII. 30.)
NFGM rendele
62/2004. (IV.24.) GKM rendelet
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

CÍME
A termékek minőségének tanúsításáról szóló 47/1968. (XII. 18.)
Korm. rendelet módosításáról
A kötelező minőségellenőrzés körébe tartozó exporttermékek
jegyzékének közzétételéről
A kölcsönösen szállítandó termékek minőségértékelési és tanúsítási rendszeréről szóló Egyezmény és a kölcsönösen szállítandó
termékek minőségértékelési és tanúsítási rendszeréről szóló
Szabályzat kihirdetéséről
Egyes ipari termékek zajvédelmi minőségtanúsításáról
Érv.: 2008. 01. 01.-ig
A termékfelelősségről
A műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről
A megfelelőségértékelő szervezetek kijelőléséről, valamint
a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól.
A műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és
tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól
Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feledatkörébe
tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró
megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységének különös
szabályairól
A gáznemű, vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról
Egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról
A felvonók biztonsági követelményeiről és együttes megfelelőségének tanúsításáról
Radiátorok minőségtanúsítványa beszerzésének elmulasztása
Alacsonyabb minőségű termék alacsonyabb áron nem alkalmas
a megtévesztésre:
A terméktájékoztatásból megismert terméknél nem gyengébb
minőségű, de más termék szolgáltatása alkalmas a fogyasztói
döntés befolyásolására (TEMAX Kft)
Ha a szolgáltatott áru megfelel annak amire az információkból
számítani lehetett nincs versenytörvénybe ütközés (Controll
Minőségfejlesztési Tanácsadó Rt)
Az Európai Megállapodáshoz kapcsolódó, a megfelelőség-értékelésről és az ipari termékek elfogadásáról szóló Jegyzőkönyvet módosító Megállapodás kihirdetéséről.
Egyes termékek, berendezések megfelelőség tanúsításáról
szóló miniszteri rendeletek módosításáról
A gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról.
A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról
A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról
A nem-automatikus működésű mérlegek követelményeiről
és megfelelőségének tanúsításáról
A környezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabályairól

Szolgáltatás
1976. évi 14. törvényerejű rendelet
16/1976. (VI. 4.) MT rendelet
78/1987. (XII. 14.) MT rendelet

2010. augusztus 16.

A javító-karbantartó szolgáltatások minőségének védelméről
A javító-karbantartó szolgáltatások minőségvédelméről
A javító-karbantartó szolgáltatások minőségvédelméről szóló
16/1976. (VI. 4.) MT rendelet módosításáról

UTOLSÓ
MÓDOSÍTÁS
DÁTUMA

2010. 05. 01.
2010. 01. 01.
2010.01.02.
2010. 01. 22.
2010. 01. 23.

2005. 04. 20.
2008. 05. 16.
2009. 12. 29.

2005. 04. 20.
2005.04.12.
2005.04.12.
2010. 05. 01.

2009. 10. 01.
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RENDELET
SZÁMA
29/1997. (XII. 20.) KHVM rendelet
249/2004. (VIII. 27.) Korm. rend.

CÍME
Egyes távközlési előfizetői szerződéseknek a fogyasztók védelmével és a szolgáltatás minőségével összefüggő feltételeiről,
illetőleg a hatósági minőségfelügyeletről
Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező
jótállásról

UTOLSÓ
MÓDOSÍTÁS
DÁTUMA

2008. 05. 16.

Minőségi kifogás
49/2003. (VII.30.) GKM rendelet
249/2004. (VIII.25.) Korm. rend.

A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és
jótállási igények intézéséről
Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról

2008. 12. 28.
2008. 05. 16.

Egyéb
13/1991. (VI. 15.) KHVM rendelet
3/1996. (VI. 19.) ME rendelet
8/1999. (II. 11.) ME határozat
29/1999.(X.6.) KHVM rendelet
12/2003.(III.24.) BM rendelet
6/2001. (III.19.) GM rendelet
46/2002. (III.21.) Korm. rendelet:

10/2001. (IV.24.) NKÖM-PM. e.r.
2/2002. (VI.20.) GKM rendelet
22/2002. (XI. 22.) GKM rendelet
8/2006. (II.27.) GKM rendelet

A távközlési hálózatok minőségi felügyeletével kapcsolatos
díjakról
A Nemzeti Minőségi Díj alapításáról
A Nemzeti Minőségi Díj Bizottság elnökének és tagjainak
kinevezéséről
A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről
Egyes építésügyi jogszabályok módosításáról
A mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről
A technikai szabályzatok, műszaki tartalmú jogszabályok és
megfelelőség értékelési eljárást tartalmazó szabályozások
tervezeteire vonatkozó információszolgáltatásról, valamint a
Notifikációs Központ feladat- és hatásköréről
A kivitelezőt terhelő kulturális járulék alapjának megállapításáról és megfizetésének módjáról
Az általános rendeltetésű hosszúságmérők típusvizsgálatáról
első hitelesítéséről
A víztől eltérő folyadékmennyiség-mérők, ezek kiegészítő
berendezései, valamint mérőrendszerei típusvizsgálatáról és
első hitelesítéséről
A mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról

2010. 04. 22.
2010. 03. 5.

2004. 05. 01.
2004. 05. 01.
2008. 08. 16.

NEMZETI SZABVÁNYOK
1995. évi XXVIII. törvény
27/1994.(IX.29.) KHVM rendelet

58/1999.(XI.26.) Eüm rendelet
12/1999. (XII. 25.) KÖM rendelet
56/2001. (IX. 5.) FVM rendelet
2283/2001. (X.5.) Korm. határozat
7/2004. (I.30.) GKM-IHM-KvVM
együttes rend.
151/2004. (V.14.) Korm.rendelet

2010. augusztus 16.

A nemzeti szabványosításról
Egyes közlekedési, hírközlési és vízügyi nemzeti szabványok
kötelezővé nyilvánításáról
Módosítja:31/1996.(XII.22.)KHVM rendelet
24/1997.(XII.10.)KHVM rendelet
8/1999.(II.26.) KHVM rendelet
26/1999.(VIII.26.)KHVM rendelet
A nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról
Egyes környezetvédelmi nemzeti szabványok kötelezővé
nyilvánításáról
Egyes nemzeti szabványok kötelező alkalmazását elrendelő
jogszabályok hatályon kívül helyezéséről
A nemzeti szabványok kötelező alkalmazásának meg szüntetéséről
Nemzeti szabványok kötelező alkalmazását elrendelő egyes
jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről.
Az európai szabványügyi szervezetekkel és az Európai Unió
tagállamai nemzeti szabványügyi testületeivel való együttműködésről

2007. 07. 01.

2001. 11. 24.

