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PÉNZJEGYNYOMDA ZRT. ÜZLETI TITOK 

 I. 
Sorsz. ÁLTALÁNOS 
A1 Magyarország Alaptörvénye 
A2 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
A3 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
A4 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 
A5 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 
A6 2007. évi CVI. tv. az állami vagyonról 
A7 2009. évi CXXII. tv. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 
A8 2000. évi C. törvény a számvitelről  
A9 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról  
A10 2011. évi CXCVI. tv. a nemzeti vagyonról 
A11 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről  

A12 
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, a szabálysértési 
nyilvántartás rendszeréről 

A13 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről  
A14 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  
A15 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról  
A16 2014. évi LXXXIII. törvény az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről  

A17 
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól 

A18 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 
A19 2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről  

A20 
18/2005. (XII.27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez 
szükséges közzétételi mintákról  

A21 
51/2014.(XII.31.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 
működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról  

A22 13/2020 PM rendelet Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről 
A23 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 

A24 
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

A25 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 
 



INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV  PÉNZJEGYNYOMDA ZRT. ÜZLETI TITOK 7. MELLÉKLET 

 

AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER JOGSZABÁLYI ÉS 

EGYÉB SZABÁLYOZÓ KÖVETELMÉNYEI  
 

 

Készítette: Ellenőrizte: 
Kiadás 

dátuma. 
2022.02.23. 

2/8 oldal 

jogszabaly_lista . 

PÉNZJEGYNYOMDA ZRT. ÜZLETI TITOK 

II. 
Sorsz. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS - TERMELÉS, TECHNOLÓGIA 
MT1 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról 

MT2 
2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (Magyar igazolvány, 
Magyar hozzátartozói igazolvány) 

MT3 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (értékpapír előállítása, forgalomba hozatala) 

MT4 
2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról 

MT5 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
MT6 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 
MT7 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról 

MT8 
98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és 
fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól 

MT9 
101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 
végrehajtásáról 

MT10 
318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a Magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói 
igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról 

MT11 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a kötvényről (értékpapírok tartalmi elemei) 
MT12 286/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a kincstárjegyről (értékpapírok tartalmi elemei) 
MT13 287/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a letéti jegyről (értékpapírok tartalmi elemei) 
MT14 20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet az ISIN azonosítóról 
MT15 31/2014. (IX. 1.) MNB rendelet a megújított 10 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról 
MT16 31/2015. (IX. 24.) MNB rendelet a megújított 20 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról 
MT17 42/2016. (XI. 14.) MNB rendelet a megújított 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról 
MT18 43/2016. (XI. 14.) MNB rendelet megújított 5000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról  
MT19 21/2017. (VIII. 23.) MNB rendelet a megújított 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról  
MT20 6/2000.  (MK. 71.) MNB hirdetmény a 2000 forintos címletű emlékbankjegyek kibocsátásáról 
MT21 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a menetíró készülékről 

MT22 
45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról   

MT23 
32/2014. (X. 21.) NGM. rendelet az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és 
forgalmazásáról 
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Sorsz. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS – KERESKEDELEM - SZÁLLÍTMÁNYOZÁS 
MK1 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről  
MK3 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről  
MK4 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésről 
MK5 2016. évi XXX. törvény a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről 

MK6 
1971. évi 3. törvényerejű rendelet a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, 
Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről 

MK7 120/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a közúti árutovábbítási szerződésekről 
MK8 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól  
 
Sorsz. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS – EGYÉB 
1 1991. évi XLV törvény a mérésügyről 
2 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról 

3 
2020. évi CXXXV törvény a foglalkozást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, 
valamint a foglalkoztatás felügyeletéről 

4 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről 
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III. 
Sorsz. NYOMDABIZTONSÁG - ADATVÉDELEM 

IBA1 

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 GDPR)- közvetlenül alkalmazandó 

IBA2 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  
IBA3 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 

IBA4 
1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 
lakcímadatok kezeléséről 

IBA5 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról 
IBA6 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 
IBA7 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 
IBA8 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről  
IBA9 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

IBA10 
98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai 
megsemmisítésének biztonsági szabályairól 

IBA11 86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről 

IBA12 
90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a 
minősített adat kezelésének rendjéről 

IBA13 
187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus információs rendszerek biztonsági 
felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és 
hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról 

IBA14 

418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás 
során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági 
ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének 
rendjéről 

IBA15 
44/1998. (X. 14.) BM rendelet a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének 
szabályozásáról 

IBA16 
19/2019. (V. 13.) MNB rendelet a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint 
hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról 

IBA17 
19/2013.(VII.19.) AB határozat az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új 
szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXII. tv. 9. és 
13. §-ok hatálybalépésének felfüggesztéséről 

IBA18 
2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében 
szükséges törvénymódosításokról 
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Sorsz. NYOMDABIZTONSÁG - OBJEKTUM VÉDELEM 
IBO1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

IBO2 
1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei 
őrszolgálatról 

IBO3 
2005. évi CXXXIII törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályozásáról 

IBO4 
2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról 

IBO5 253/2004.(VIII.31.) Korm. rendelet fegyverekről és lőszerekről 

IBO6 
27/1998. (VI. 10.) BM rendelet a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati 
Szabályzatának kiadásáról 

IBO7 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről  

IBO8 
70/2012.(XII.14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres 
biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról 

IBO9 
22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére 
vonatkozó szabályokról 

IBO10 
20/2013.(VII.19.) AB határozat a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv. egyes rendelkezései alaptörvény-
ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről 
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IV 

Sorsz. NYOMDABIZTONSÁG ÉS TŰZVÉDELEM 

T 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

T 2 
239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a 
hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához 
való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról 

T 3 
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a 
tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 

   T 4 
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, 
munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi 
szakvizsga részletes szabályairól 

T 5 
39/2011. (XI. 15.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének 
általános szabályairól 

T 6 
16/2012. (IV. 3.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és 
szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

T 7 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 
 
V. 
Sorsz. AKTUÁLIS SZABVÁNYOK 
ASZ2 MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények (ISO 9001:2015) 

ASZ5 
MSZ EN 14001:2015 Környezetközpont irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási 
útmutatóval (ISO 14001:2004) 

ASZ6 
MSZ ISO/IEC 27001:2014 Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási 
rendszerek. Követelmények (ISO/IEC 27001) 

ASZ7 ISO 14298:2013 Management of Security Printing Processes  
ASZ9 MSZ ISO 31000:2015 Kockázatfelmérés és –kezelés. Alap és irányelvek. 
ASZ10 MSZ EN 31010:2010 Kockázatkezelés. Kockázatfelmérési eljárások. (IEC/ISO 31010/2009) 
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VI 

Sorsz. 
A COVID 19 VILÁGJÁRVÁNNYAL ÖSSZEFÜGGŐ, A PÉNZJEGYNYOMDA ZRT-T 
IS ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK 

P1 2020. évi LVII. törvény a veszélyhelyzet megszüntetéséről 

P2 
2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 
a járványügyi készültségről 

P3 
2020. évi CIV. törvény a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok 
megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 

    P4 2021. évi I. törvény a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről  

P5 2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről  

P6 2021. évi XCIX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról  

P7 
2020. évi CVII. törvény az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel 
küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről   

P8 
282/2020 (VI.17.) Korm. rendelet a 2020 március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet 
megszüntetéséről  

P9 283/2020 (VI.17.) Korm. rendelete: A járványügyi készültség bevezetéséről  

P10 
284/2020 (VI.17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti 
kormányrendeleti szabályokról 

P11 408/2020 (VIII.30.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól 

P12 
409/2020 (VIII.30.) Korm. rendelet a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi 
megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról  

P13 
479/2020 (XI.3.) Korm. rendelete: A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi 
intézkedésekről 

P14 
484/2020 (XI.10.) Korm. rendelete: A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 
intézkedések második üteméről 

P15 
487/2020 (XI.11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok 
alkalmazásáról 

P16 
502/2020 (XI.16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő 
szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről 

P17 

570/2020 (XII.9.) Korm. rendelete: A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és 
közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes 
intézkedésekről (Pl. A biztonsági tanúsítványok és szakvélemények érvényességére vonatkozó 
rendelkezések eltérő alkalmazásáról) 

P18 
657/2020 (XII.24.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és a 
keresőképesség orvosi elbírálásának és igazolásának egyes kérdéseiről 

P19 
26/2021 (I.29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Korm. 
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről  

P20 
27/2021 (I.29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről 

P21 60/2021 (II.12.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásáról 
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Sorsz. 
A COVID 19 VILÁGJÁRVÁNNYAL ÖSSZEFÜGGŐ, A PÉNZJEGYNYOMDA ZRT-T 
IS ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK 

P22 7/2021 (IV.29.) KKM rendelet védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról  

P23 
366/2021 ((VI.30.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az uniós digitális COVID- 
igazolvány kiállításával kapcsolatos egyes kérdésekről 

P24 
410/2021 (VII.8.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény eltérő alkalmazásáról 

P25 
529/2021 (IX.14.) Korm. rendelet a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében a 
veszélyhelyzettel összefüggő egyes eltérő rendelkezésekről 

P26 
598/2021 (X.28.) Korm. rendelet a munkahelyek koronavírus elleni védelméről  

P27 
645/2021 (XI.27.) Korm. rendelet egyes, a koronavírus járvány által különösen veszélyeztetett 
államokból történő beutazás szabályairól  

P28 
675/2021 (XII.3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a találmányok szabadalmi 
oltalmáról szóló egyes rendelkezések eltérő alkalmazásáról 

P29 
781/2021 (XII.24.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának 
veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról  

P30 
806/2021 (XII.28.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény utazási költségtérítésre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt 
történő eltérő alkalmazásáról 

P31 
13/2022 (I.20.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról 

P32 
35/2022 (II.8.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022 (I.20.) Korm. rendelet hatálybalépéséről  

 
 
  


