
Jogszabály- és szabványváltozások: 2020. december 
 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások 
 
A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki: 
 

2020. évi CXLVIII. törvény a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról 
Megjelent: MK 282/2020. (XII.18.) Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
Többek között módosítja a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről - régi újként 
felvéve, mert ez írja most le, hogy nem része az új oktatási képzési előírásoknak a 
munkahelyi munka- és tűzvédelmi oktatás 
Megjelent: MK 282/2020. (XII.18.) Módosítja: 2020. évi CXLVIII.tv. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 
(1a) A munkavédelemről szóló törvény és a tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról szóló törvény alapján a munkáltató kötelezettségeként előírt oktatásra, 
képzésre e törvényt nem kell alkalmazni.  
 
11/A. Munkaerő-piaci előrejelző rendszer 

21/B. § (1) A munkaerő-piaci előrejelző rendszer működéséért felelős szerv a munkaerő-
piaci igények előrejelzése céljából munkaerő-piaci előrejelző rendszert működtet. 

(2) A munkaerő-piaci előrejelző rendszer működtetése céljából a Kormány rendeletében 
meghatározott adatokat, annak adatkezelője személyazonosításra alkalmatlan módon 
térítésmentesen a munkaerő-piaci előrejelző rendszer működéséért felelős szerv 
rendelkezésére bocsátja. 

(3) A munkaerő-piaci előrejelző rendszer működéséért felelős szerv a honlapján 
rendszeresen közzéteszi a munkaerő-piaci előrejelző rendszerben általa feldolgozott és a 
munkaerő-piaci helyzettel kapcsolatos adatokat, információkat. 
 
Új jogszabályok: 
Ebben a hónapban az alábbi Zsebtörvénytár-ba besorolható új jogszabály jelent meg: 
 
45/2020. (XII. 16.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi 
feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási 
alkalmazotti állomány alkalmasság-vizsgálatáról 
Megjelent: MK 280/2020. (XII.16.) Hatályos: 2021. 01. 01. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet az ügyfelek számára adminisztratív terheket 
tartalmazó egyes kormányrendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 294/2020. (XII.28.) Módosítja: 668/2020. (XII.28.) K r. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 
A jogszabály minden módosítását érdemes átnézni, mert mindegyikben más kiemelt van, 8 
hónapon át hatszor is változik. Ez több, mint a hajdani saláta rendeletek... hiszen ebben 53 
jogszabály változik gyakran. 
 
2020. 12. 29., 
2. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez 



„2. melléklet a 343/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelethez 
 

”10. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez 
11. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez 

Gépjármű Ügyintézési Pontban intézhető ügyek 
2020. 12. 30. 
 
7. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez 

„2. melléklet a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez 
Az akkreditációs követelmények teljesítéséről, a támogatás felhasználásáról, illetve a 

foglalkozási rehabilitációs tevékenységről szóló beszámoló szempontjai 
 
2021. 01. 01., 
számos jogszabályunkat módosítja, a fontosakat ki is emeletem. De érdemes átnézni 
módosulásait, mert mellékletei fontosak 
 
1. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez 

„13. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez 
Adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához 

 
8. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez 

„9. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez 
I. Egyes természetvédelmi eljárásokban vizsgálandó szakkérdések, kirendelendő szakértők 

 
9. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez 

1. Az R30. 1. melléklet „8. Kereskedelmi ügyek” alcímének helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„8. Kereskedelmi ügyek 
2. Az R30. 1. melléklet „16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek” alcímének helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek 
 
3. Az R30. 1. melléklet „19. Egyéb ügyek” alcímének helyébe a következő rendelkezés lép: 

„19. Egyéb ügyek 
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2021-07-01 
28. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról 
és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása 

28. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R14.) 29. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A vezetői engedély a következő határidőig jogosít vezetésre:) 
„a) a vezetői engedély kategória érvényessége az előírt orvosi vizsgálaton megállapított 

egészségi alkalmassági időpontig, de 



aa) a „C1”, a „C1E”, a „C”, a „CE”, a „D1”, a „D1E”, a „D” és a „DE” vezetői engedély 
kategóriák esetében a vezetői engedély kiállításától számított legfeljebb öt évig, 

ab) egyéb nemzetközi vezetői engedély kategóriák esetében – a (3b) bekezdésben foglalt 
kivétellel – legfeljebb tíz évig,” 

(2) Az R14. 29. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3a) Az orvosi vizsgálaton 
a) az 1. alkalmassági csoportban két évet meg nem haladóan, vagy 
b) a 2. alkalmassági csoportban 
megállapított egészségi alkalmasság esetén a vezetői engedély érvényességi ideje a 

megállapított orvosi alkalmasság időpontja.” 
(3) Az R14. 29. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki: 
„(3b) A (3) bekezdésben foglaltak alkalmazása esetén az (1) 

bekezdés a) pont ab) alpontjában előírt határidő az egészségi alkalmassági vélemény alapján a 
vizsgált személy határidőt követő első születésnapjának időpontjáig túlléphető.” 

(4) Az R14. 83. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A törzskönyv eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentést, az okmány 

elvesztésének, megsemmisülésének vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett 
jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Nyilvántartónak 
továbbítja. Az elektronikus úton indított törzskönyv pótlás esetében az ügyfél elektronikus 
úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül a Nyilvántartónak továbbításra.” 

(5) Az R14. 63. § (4) bekezdésében a „heti rendszerességgel a Nyilvántartó részére 
papíralapú vagy elektronikus adathordozón megküldi” szövegrész helyébe az „a Nyilvántartó 
részére haladéktalanul megküldi” szöveg lép. 

(6) Hatályát veszti az R14. 83. § (3) és (6) bekezdése. 
 

2021-07-02 
28. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R14.) 29. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A vezetői engedély a következő határidőig jogosít vezetésre:) 
„a) a vezetői engedély kategória érvényessége az előírt orvosi vizsgálaton megállapított 

egészségi alkalmassági időpontig, de 
aa) a „C1”, a „C1E”, a „C”, a „CE”, a „D1”, a „D1E”, a „D” és a „DE” vezetői engedély 

kategóriák esetében a vezetői engedély kiállításától számított legfeljebb öt évig, 
ab) egyéb nemzetközi vezetői engedély kategóriák esetében – a (3b) bekezdésben foglalt 

kivétellel – legfeljebb tíz évig,” 
(2) Az R14. 29. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3a) Az orvosi vizsgálaton 
a) az 1. alkalmassági csoportban két évet meg nem haladóan, vagy 
b) a 2. alkalmassági csoportban 
megállapított egészségi alkalmasság esetén a vezetői engedély érvényességi ideje a 

megállapított orvosi alkalmasság időpontja.” 
(3) Az R14. 29. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki: 
„(3b) A (3) bekezdésben foglaltak alkalmazása esetén az (1) 

bekezdés a) pont ab) alpontjában előírt határidő az egészségi alkalmassági vélemény alapján a 
vizsgált személy határidőt követő első születésnapjának időpontjáig túlléphető.” 

(4) Az R14. 83. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A törzskönyv eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentést, az okmány 

elvesztésének, megsemmisülésének vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett 
jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Nyilvántartónak 



továbbítja. Az elektronikus úton indított törzskönyv pótlás esetében az ügyfél elektronikus 
úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül a Nyilvántartónak továbbításra.” 

(5) Az R14. 63. § (4) bekezdésében a „heti rendszerességgel a Nyilvántartó részére 
papíralapú vagy elektronikus adathordozón megküldi” szövegrész helyébe az „a Nyilvántartó 
részére haladéktalanul megküldi” szöveg lép. 

(6) Hatályát veszti az R14. 83. § (3) és (6) bekezdése. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
681/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves 
szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a 
tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 376/2020. 
(VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 
Megjelent: MK 294/2020. (XII.28.) Hatályos: 2021. 01. 05. 
 
Többek között módositja a 376/2020. (VII. 30.) Korm. r a környezetben tartósan megmaradó 
szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és 
a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről 
Megjelent: MK 294/2020. (XII.28.) Módosítja: 681/2020. (XII.28.) BM r. Hatályos: 2021. 
01. 05. 
 
1. Értelmező rendelkezések 

1. § E rendelet alkalmazásában 
1. ipari vegyi anyagok: a környezetben tartósan megmaradó, ipari felhasználású, az 1. 

melléklet 1. pontjában szereplő szerves szennyező anyagok; 
2. nem szándékos előállításból származó anyagok: a környezetben tartósan megmaradó, 

egyes ipari folyamatok során melléktermékként keletkező, az 1. melléklet 2. pontjában 
szereplő szerves szennyező anyagok; 

3. peszticidek: olyan növényvédő szerek, amelyek hatóanyaga a környezetben tartósan 
megmaradó, az 1. melléklet 3. pontjában szereplő szerves szennyező anyag. 

2. Az eljáró hatóságok 
3. Adatgyűjtés 

4. Kibocsátási leltár, intézkedési terv, cselekvési terv 
5. Jelentéstétel és értesítések 
6. Készletek 
7. Jogkövetkezmények 
10. § (1) A területi környezetvédelmi hatóság 200 000 forint összegű környezetvédelmi 

bírságot szab ki a 9. § (1) bekezdése szerinti adatközlésre vonatkozó kötelezettség 
elmulasztása esetén. 

(3) A területi környezetvédelmi hatóság 500 000 forint összegű környezetvédelmi bírságot 
szab ki az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) és (2) 
bekezdésében megjelölt anyagok engedély nélkül való gyártása esetén. 

(5) A környezetvédelmi bírságot – a bírság kiszabásáról szóló határozat rendelkező részében 
meghatározott számlaszámra – a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell 
befizetni. 

12. § Ez a rendelet 
a) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 

20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
b) az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a perfluor-

oktánsav (PFOA), a PFOA sói és a PFOA-rokon vegyületek felvétele tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2020. április 8-i (EU) 2020/784 felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet, 



c) az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a dikofol 
felvétele tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. június 9-i (EU) 2020/1204 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít 
meg. 

 
 
702/2020. (XII. 29.) Korm. Rendelet a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és 
működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. 
(II. 12.) Korm. rendelet módosításáról régi újként felvéve, hogy tudjad hová érdemes a 
vállalkozásod bejelenteni, hogy sokkal több állami támogatáshoz hozzájuthass. 
Megjelent: MK 294/2020. (XII.29.) Hatályos: 2020. 12. 30. 
 
1. § (1) A Kormány szabad vállalkozási zónává 

a) nyilvánítja a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. 
rendelet 3. mellékletében meghatározott, fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő 
kategóriákba eső járásokban található településeket, 

b) nyilvánít terület- és gazdaságfejlesztési, valamint foglalkoztatáspolitikai szempontok 
alapján további hátrányos helyzetű településeket. 

(2) A szabad vállalkozási zónává kijelölt települések listáját az 1. melléklet tartalmazza. 
2. A fejlesztési célú források igénybevétele 
2. § (1) A foglalkoztatás-bővítés, az új munkahelyek teremtésének ösztönzésére a 

foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási 
alaprész központi keretének terhére meghirdetett pályázat alapján a szabad vállalkozási 
zónákban működő, valamint betelepülő vállalkozások, az alaptámogatáson és a kiegészítő 
támogatásokon kívül – az éves pályázati felhívásban meghatározott formában, támogatási 
mértékben – többlettámogatást igényelhetnek. 

(2) A szabad vállalkozási zónákba betelepült vállalkozások egyéb, fejlesztési és 
foglalkozatási célú támogatási igényeiket a számukra kiajánlott pályázati úton 
érvényesíthetik. 

3. Szabad vállalkozási zóna működtetése 
3. § (1) A szabad vállalkozási zónává történő kijelölés 2027. december 31-ig szól. 
(2)3 
(3) A megye területén a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek szabad 

vállalkozási zónákkal kapcsolatos fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel 
együttműködve a megyei önkormányzat hangolja össze és koordinálja. 
1. melléklet a 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelethez 

A szabad vállalkozási zónák települései 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
632/2020. (XII. 22.) Korm. Rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 
módosításáról 
Megjelent: MK 286/2020. (XII.22.) Hatályos: 2020. 12. 27. 
 
Többek között módosítja a 289/2012. (X. 11.) Korm. rendeletet a vasúti építmények 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól régi újként 
felvéve, ezt mindenkinek ismernie kell. 
Megjelent: MK 286/2020. (XII.22.) Módosítja: 632/2020. (XII.30.) K r Hatályos: 2020. 12. 
27. 
 



1. § (1) E rendelet hatálya 
a) a vasúti pálya és – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a vasúti pálya tartozékai, a 

különleges vasutak (a továbbiakban együtt: vasúti építmény), 
b) a – (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a vasúti üzemi létesítmények, 
c) a vasúti üzemi létesítményekhez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgó járdák, 
d) a felszín alatti vasutak vasúti állomási épületeinek 
engedélyezési eljárásaira terjed ki. 

1. Az engedélyezési eljárások közös szabályai 
2. Feltétfüzet alkalmazási engedély 
3/A. Az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer harmonizált végrehajtása 
11/A. § (1) A kérelmező az építési engedély iránti kérelmének benyújtásával egyidejűleg 
nyilatkozik arról, hogy a rendszerintegritás biztosítása érdekében 

a) részben vagy egészben a Vtv. 2. § 1.16. pontja szerinti nemzeti ajánlásokban (a 
továbbiakban: rendszerintegritási nemzeti ajánlások) foglaltak szerint jár el, vagy 

b) a rendszerintegritási nemzeti ajánlásokban foglaltaktól részben vagy egészben el kíván 
térni. 

(2) Amennyiben a kérelmező a rendszerintegritási nemzeti ajánlásokban foglaltak szerint jár 
el, úgy a vasúti közlekedési hatóság részére benyújtja a rendszerintegritási 
megfelelőségértékelési szervezet által kiállított közbenső megfelelési nyilatkozatot annak 
igazolására, hogy a vasúti építmény tervezése során a rendszerintegritási nemzeti 
ajánlásokban meghatározott, a kérelmező által alkalmazni kívánt feltételek teljesülnek. 

(3) Mindazon szempontokra vonatkozóan, amelyekben a rendszerintegráció érdekében a 
kérelmező a rendszerintegritási nemzeti ajánlásokban foglaltaktól eltérő megoldást kíván 
alkalmazni (a továbbiakban: alternatív megoldás), az építési engedély iránti kérelméhez 
mellékelten benyújtja 

a) az alternatív megoldás részletes leírását, az alternatív megoldás kivitelezése során 
alkalmazandó paramétereket és azok követelményeit, 

b) az üzemeltetés, fenntartás során alkalmazandó fenntartási követelmények 
meghatározását, 

c) a kockázatértékelő szervezet igazolását arra vonatkozóan, hogy a kérelmező által 
alkalmazni kívánt alternatív megoldás legalább a rendszerintegritási nemzeti ajánlásokban 
meghatározott megoldással azonos biztonsági szintet biztosít, és 

d) a rendszerintegritási megfelelőségértékelési szervezet által kiállított közbenső megfelelési 
nyilatkozatot annak igazolására, hogy a vasúti építmény tervezése során a kérelmező által 
alkalmazni kívánt alternatív megoldásban meghatározott feltételek teljesülnek. 

(4) Az alternatív megoldás alkalmazását a vasúti közlekedési hatóság az építési engedély 
megadása által akkor engedélyezi, ha az alternatív megoldás legalább a rendszerintegritási 
nemzeti ajánlásokban meghatározott megoldással azonos biztonsági szintet biztosít. 
6. Üzemi próba 
7. Eltérési engedélyezési eljárás 
8. Az átalakítási engedélyezési eljárás 
9. Használatbavételi engedélyezés 
11. A fennmaradási engedélyezési eljárás 
12. A megszüntetési eljárás 
BEJELENTÉSI ELJÁRÁS 
A VASÚTI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG ELLENŐRZÉSEI 
18. A vasúti építmények üzemeltetése, és üzemben tartása ellenőrzése 
19. A különleges kötöttpályás közlekedési rendszerre vonatkozó eltérő rendelkezések 
20. Gyorsított teljes műszaki engedélyezési eljárás 
21. Forgalomba-helyezési engedély 



25. A különleges kötöttpályás közlekedési építmény üzemeltetése, és üzemben tartásának 
ellenőrzése 
1. melléklet a 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelethez 

A vasúti építmények engedélyezése iránti kérelem tartalmi követelményei építmény-
fajtánként 
4. melléklet a 289/2012. (X. 11.) Korm. Rendelethez 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2020. évi CLXVIII. Törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény 
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról 
Megjelent: MK 286/2020. (XII.25.) Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
Többek között módosítja a 2015. évi CII. Törvény a vasútnak nem minősülő egyéb 
kötöttpályás közlekedésről (bármelyikünknek lehet sífelvonós ügyfele, vagy akár a Sikló is 
ide tartozik, ezért régi újként felvettük) 
Megjelent: MK 286/2020. (XII.25.) Módosítja: 2020. évi CLXVIII. tv. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 
7. egyéb kötöttpályás üzemvezető: az a természetes személy, aki az egyéb kötöttpályás 
közlekedési rendszer a vasúti közlekedési hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat 
szerinti szabályos és biztonságos üzemeltetéséért, karbantartásáért, felülvizsgálatáért, 
valamint veszélyhelyzet esetén az utasok kimentéért felelős; 
9. Az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök betöltésének 
feltételei 
9/A. Az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben 
foglalkoztatottak egészségi alkalmassága 
12. A közlekedési hatóság feladat- és hatásköre 
16.§ (7) A közlekedési hatóság az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonság körébe tartozó 
feladatait nem ruházhatja át, és annak elvégzésére más szervezetet – közigazgatási szerv 
kivételével – nem kérhet fel. 
 
12/A.A vasúti igazgatási szerv feladat- és hatásköre 

18/A. § (1) A vasúti igazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozik: 
13. A hatósági ellenőrzés, jogkövetkezmények, bírság 
(5) Ha a mulasztás az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, a vasúti közlekedési hatóság 
jogkövetkezményként az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer üzemének felfüggesztése 
mellett az üzemeltetőt a vizsgálat vagy a javítás elvégzésére kötelezi, a vizsgált jármű 
forgalomból való kivonását vagy a személyzet munkavégzésének felfüggesztését rendeli el és 
közigazgatási szankcióként bírságot szab ki. 

(6) A közlekedési hatóság az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer üzemeltetőjével 
szemben a kötöttpálya engedély nélküli vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő létesítése, 
gyártása, átalakítása, bontása, illetve használata esetén 

a) közigazgatási szankcióként bírságot szab ki, és 
b) jogkövetkezményként a kötöttpálya átalakítását vagy az (5) bekezdés szerinti esetben 

lebontását, gyártásának vagy üzemeltetésének a megszüntetését, forgalomból való kivonását 
rendelheti el. 
 
20. § (1) A közlekedési hatóság az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával és az egyéb 
kötöttpályás forgalom lebonyolításával kapcsolatos szabályok megsértése esetén 



a) az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő 
munkavállalót és egyéb foglalkoztatott személyt legfeljebb egy évre eltilthatja a 
munkavégzéstől, valamint a munkakör további betöltését egészségügyi alkalmassági 
vizsgálathoz, vagy képzés elvégzéséhez és hatósági vizsga letételéhez kötheti, 

b) kötelezi az üzemeltetőt az egyéb közlekedési rendszer leállítására, ha az ellenőrzés alá 
vont különleges kötöttpályás közlekedési rendszer a külön jogszabályokban, valamint a 
hálózati forgalmi és a biztonsági utasításokban előírásoknak nem felel meg vagy az egyéb 
kötöttpályás közlekedés biztonsága érdekében különösen indokolt. 
21. § A közlekedési hatóság jogosult 

a) az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben 
foglalkoztatottak természetes személyazonosító adatait, valamint büntetett előéletére és ahol e 
törvény alapján ezt igazolni kell, arra vonatkozó különleges adatait, hogy foglalkozástól vagy 
járművezetéstől eltiltás hatálya alatt nem áll, 

b) az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő 
munkavállalók természetes személyazonosító adatait, a munkakör betöltéséhez szükséges 
egészségügyi alkalmasságra vonatkozó adatokat, 

c) az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység végző személy vagy szervezet vezető 
tisztségviselőjének, valamint az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység szakmai 
irányítását ellátó személy természetes személyazonosító adatait és büntetett előéletére 
vonatkozó különleges adatokat, 

d) a műszaki engedélyek kiadásának alapjául szolgáló adatokat, 
e) a képzést és vizsgáztatást, illetve az egészségi alkalmasság vizsgálatát és véleményezését 

végző személyek természetes személyazonosító adatait, kezelni, továbbá a 
vizsgaeredményeket, alkalmassági minősítéseket, képesítéseket – ezek hitelességének 
utólagos igazolása céljából – nyilvántartani. 

 
 

Változások 
 

572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a nyilvántartásokhoz 
kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges módosításáról 
Megjelent: MK 273/2020. (XII.09.) Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
Többek között módosítja a 1/1975. (II. 5.) KPM—BM együttes rendelet a közúti közlekedés 
szabályairól 
Megjelent: MK 273/2020. (XII.09.) Módosítja:572/2020. (XII. 9.) Korm. r.. Hatályos: 2021. 
01. 01. 

 
2021-02-01 
4. § (1) Járművet az vezethet, aki 

a) a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes engedéllyel vagy – 
jogszabályban meghatározott esetben – az engedély-nyilvántartásba bejegyzett érvényes 
járművezetési jogosultsággal rendelkezik, és a jármű vezetésétől nincs eltiltva, 
 
2023-01-01 
4. § (1) Járművet az vezethet, aki 

a) a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes vezetői engedéllyel vagy az 
engedély-nyilvántartásba bejegyzett érvényes vezetési jogosultsággal rendelkezik, 

b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá 



c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében 
nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. 

(2) A jármű vezetését az üzembentartó nem engedheti meg, illetőleg a vezető nem engedheti 
át olyan személynek, aki az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel meg. 

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott engedélyt, ha azt külföldi hatóság állította 
ki, a vezetőnek vezetés közben magánál kell tartania. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Többek között módosítja a 2012. évi I. Törvényt a munka törvénykönyvéről 
Megjelent: MK 281/2020. (XII.17.) Módosítja:2020. évi CXXXV. tv. Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
24/A. A munkaviszony létesítésének különös feltételei 
44/A. § (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, 
gondozását, gyógykezelését végző munkáltató nem létesíthet munkaviszonyt olyan 
személlyel, aki 
a) a bűntettesek nyilvántartásában 
 
Többek között módosítja az 1996. évi LXXV. törvényt a munkaügyi ellenőrzésről 
Megjelent: MK 281/2020. (XII.17.) Módosítja:2020. évi CXXXV. tv. Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
h) munkaviszony: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 
hatálya alá tartozó munkaviszony, továbbá a közszolgálati jogviszony, az állami szolgálati 
jogviszony, a politikai szolgálati jogviszony, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony, a 
biztosi jogviszony, a kormányzati szolgálati jogviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a bírói 
és igazságügyi szolgálati, valamint az ügyészségi szolgálati viszony, a közfoglalkoztatási 
jogviszony, a biztosított bedolgozói – és az 1994. június 1-jét megelőzően létesített – ezzel 
egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, a 
szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya – ide nem értve 
az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját, a közérdekű nyugdíjas 
szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagját és a 
szociális szövetkezet tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyban munkát végző tagját –, a 
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti szolgálati jogviszony, 
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti hivatásos és szerződéses állományú katonák 
szolgálati viszonya, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya 
alá tartozó honvédelmi alkalmazotti jogviszony; 
 
6. § (1) A munkaügyi hatóság eljárásában a következő jogkövetkezményeket alkalmazhatja: 
 
(2) Figyelmeztetés 

a) az (1) bekezdés k) pontja szerinti közigazgatási bírság, 
b) a 6/A. § (1) bekezdés szerinti munkaügyi bírság, valamint 
c) a 7/A. § (1) bekezdése szerinti befizetésre kötelezés 
esetén nem alkalmazható. 



(7) Az egy eljárásban feltárt jogsértések miatt – a 3. § (1) bekezdés i) pontja szerinti jogsértés 
kivételével – az (1) bekezdés b), e), f), h) és i) pontjában meghatározott jogkövetkezményeket, 
valamint a munkaügyi bírságot együttesen kell alkalmazni. 

6/A. § (1) A munkaügyi hatóság munkaügyi bírságot szab ki, ha a foglalkoztató 
(3) A munkaügyi bírság legkisebb összege 30 000 Ft. 
(4) Ha az eljárás alá vont foglalkoztatónál az ellenőrzés megkezdésekor a foglalkoztatottak 

száma a húsz főt nem haladja meg, a munkaügyi bírság legmagasabb összege ötmillió forintig 
terjedhet. 

 
(7) A munkaügyi bírság összegének megállapításánál mérlegelési szempontként figyelembe 

kell venni 
 
a) a hatósági eljárásban megállapított jogszabálysértések számát, valamint 
b) annak tényét, ha a munkaügyi hatóság a korábbi munkaügyi ellenőrzés eredményeként 

meghozott, bírságot kiszabó hatósági döntés véglegessé válásától számított három éven belül 
legalább egy, a korábbival azonos jogsértést tárt fel. 

7/A.  (6) Ha a munkaügyi hatóság a foglalkoztatót az (1) bekezdés szerinti befizetésre 
kötelezte, vagy a 7/B. §, valamint a 8/D. § (7) és (8) bekezdése szerint közigazgatási bírság 
szankciót alkalmazott, ugyanezen jogszabálysértés miatt munkaügyi bírság nem szabható ki. 

8.§ (5) A munkaügyi hatóság által a (4) bekezdés alapján átadott adatok tartalmazzák 
a) a jogsértés tényét megállapító 
aa) végleges határozat számát és 
ab) a határozat véglegessé válásának időpontját. 
(6a) A (6) bekezdés szerinti nyilvántartás – a természetes személyazonosító és a lakcím-

azonosító adatok és az (5) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt adat kivételével – 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. 

8/A. § (1) Felügyeleti eljárás keretében a kötelezettséget megállapító döntés véglegessé 
válásától vagy ha a teljesítési határidő hosszabb, annak utolsó napjától számított egy év 
elteltével munkaügyi döntés megváltoztatásának, illetve megsemmisítésének nincs helye. 

a döntés véglegessé válása után olyan változás következett be, amely jelentősen megnehezíti 
a kötelezettség teljesítését. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

596/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és 
elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 
18.) Korm. rendelet módosításáról 
Megjelent: MK 281/2020. (XII.17.) Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
2020-12-25 
59. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és 
műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából, a vezetőképesség-mérésekre használt 
platinázott platinaelektródokban lévő ólom mentesítése tekintetében történő módosításáról 
szóló, 2019. december 17-ei (EU) 2020/360 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek, 

60. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és 
műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az abszorpciós hűtőgépek szénacél 
hűtőrendszerében korróziógátló szerként használt hat vegyértékű krómra vonatkozó 
mentesség tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. december 17-ei (EU) 2020/361 
felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek, 

61. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és 
műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az egyes belső égésű kézi motorokban 



használt forraszanyagban és csatlakozások bevonatában lévő ólomra vonatkozó mentesség 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. december 17-ei (EU) 2020/365 
felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek, 

62. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és 
műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, a vér és más testfolyadékok és testgázok 
elemzésére szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökben használt 
polivinilkloridban (PVC) hőstabilizátorként alkalmazott ólomra vonatkozó mentesség 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. december 17-ei (EU) 2020/366 
felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 
2021-05-26 
2. Értelmező rendelkezések 
 

2. § E rendelet alkalmazásában 
1. aktív beültethető orvostechnikai eszköz: az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK 

irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 
90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 
5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: MDR) 2. cikk 4. és 
5. pontja szerinti meghatározásoknak egyidejűleg megfelelő orvostechnikai eszköz; 
24. orvostechnikai eszköz: az MDR 2. cikk 1. pontja szerinti olyan orvostechnikai eszköz, 
amely elektromos vagy elektronikus berendezés is egyben; 
 
2021-07-16 
13. § (1) A CE-jelölésnek a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak 
megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 
765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkében meghatározott általános 
elveknek meg kell felelnie. 
7. melléklet a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelethez 

Az elektromos és elektronikus berendezések termékcsoportjai 
1. Háztartási nagygépek 
2. Háztartási kisgépek 
3. Információs technológiai és távközlési berendezések 
4. Szórakoztató elektronikai berendezések 
5. Világítástechnikai cikkek 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a 
közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható 
bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról 
Megjelent: MK 281/2020. (XII.17.)Hatályos: 2021. 01. 01. 

 
Többek között módosítja a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendeletet a közúti 
árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással 
összefüggő hatósági feladatokról 
 
Megjelent: MK 281/2020. (XII.17.) Módosítja:595/2020. (X 17.) Korm. r.Hatályos: 2021. 
01. 01. 

 
2021-01-01 



14. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez 
  A B C D E F 

Sors
zám 

Jogsértő 
magatartások 
személy és 
áruszállítást 
végző 
járművek 
esetén 

A 
súlyoss
ág foka 

(RSJ
= 
rendkív
ül 
súlyos 
jogsért
és, 
SJ= 
súlyos 
jogsért
és) 

A bírság 
összege 
forintban L1e-
L7e, M1, O1, 
kategóriájú 
jármű, 
mezőgazdasági 
vontató és 
lassú jármű, 
valamint azok 
pótkocsija 
esetén 

A bírság 
összege 
forintban N1, 
O2 
kategóriájú 
jármű esetén 

A bírság 
összege 
forintban N2, 
N3, O3, O4 
kategóriájú 
jármű esetén 

A bírság 
összege 
forintban M2, 
M3 
kategóriájú 
jármű esetén 

1. 

A jármű 
alvázát, 
futóművét, 
kerekét, 
gumiabroncsát, 
fékberendezését 
vagy 
kormányberende
zését érintő 
komoly 
hiányosság 

SJ 
hiányosság

onként 
20 000 

hiányosság
onként 

40 000 

hiányosság
onként 100 
000 

hiányosság
onként 

150 000 

2. 

A jármű 
alvázát, 
futóművét, 
kerekét, 
gumiabroncsát, 
fékberendezését 
vagy 
kormányberende
zését érintő 
veszélyes 
hiányosság 

RSJ 
hiányosság

onként 
50 000 

hiányosság
onként 

100 000 

hiányosság
onként 300 
000 

hiányosság
onként 

300 000 

3. 

A jármű 2. 
pontban fel nem 
sorolt szerkezeti 
elemeit érintő 
komoly 
hiányosság 

SJ 
hiányosság

onként 
10 000 

hiányosság
onként 

20 000 

hiányosság
onként 

50 000 

hiányosság
onként 

100 000 

4. 

A jármű 2. 
pontban fel nem 
sorolt szerkezeti 
elemeit érintő 

RSJ 
hiányosság

onként 
20 000 

hiányosság
onként 

40 000 

hiányosság
onként 100 
000 

hiányosság
onként 

150 000 



veszélyes 
hiányosság 

5. 

A 
rakományrögzíté
st érintő komoly 
hiányosság 

SJ 
hiányosság

onként 
10 000 

hiányosság
onként 

50 000 

hiányosság
onként 100 
000 

hiányosság
onként 

150 000 

6. 

A 
rakományrögzíté
st érintő 
veszélyes 
hiányosság 

RSJ 
hiányosság

onként 
20 000 

hiányosság
onként 

100 000 

hiányosság
onként 300 
000 

hiányosság
onként 

300 000 

7. 

A közúti 
közlekedési 
szolgáltatást 
végző jármű 
uniós jog 
szerinti 
műszaki 
vizsgálatról 
szóló érvényes 
igazolás nélküli 
közúti 
közlekedése 

RSJ 40 000 50 000 60 000 100 000 

8. 

A személy- 
vagy 
áruszállítási 
szolgáltatást 
végző 
gépjármű 
esetében a 
gyártó által 
felszerelt káros 
anyag 
kibocsátást 
csökkentő 
berendezés 
hiányzik, 
átalakították, 
működését 
befolyásolták 
vagy 
nyilvánvalóan 
meghibásodott. 

RSJ 40 000 50 000 600 000 600 000 

 
1

3. 
Közúti árutovábbítási engedéllyel, 

közúti személyszállítási 
engedéllyel, árutovábbítási vagy 
személyszállítási közösségi 

EJ 30 
000 

szállít
ó 



engedéllyel kapcsolatos 
adatváltozás bejelentésének, a 
tevékenység szüneteltetése 
bejelentésének, a lejárt engedély 
visszaadásának az elmulasztása, a 
helyettesítő járműre vonatkozó 
okmány, vagy az eredeti járműre 
kiállított engedély-kivonat (hiteles 
másolat) közúton való 
bemutatásának a hiánya 

 
2. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez68 

Sorszá
m 

Bírságolással 
érintett 
cselekmények, 
mulasztások 

A 
súlyosság 
foka 
(RSJ = 
rendkívül 
súlyos 
jogsértés, 
NSJ = 
nagyon 
súlyos 
jogsértés, 
SJ = súlyos 
jogsértés), 
EJ=enyhébb 
jogsértés) 

A 
bírság 
összege 
forintban 

A 
bírságolással 
érintett 
cselekmény, 
mulasztás 
elkövetéséért 
felelőssé 
tehető 

 

1. Saját számlás 
közúti áruszállítás, 
autóbusszal végzett 
saját számlás 
személyszállítás 
végzése az arra 
jogosító igazolvány 
nélkül SJ 

150 
000 

szállító 
járművezető 

2. A saját számlás 
közúti áruszállítás, 
autóbusszal végzett 
saját számlás 
személyszállítás 
feltételeinek 
megtartását igazoló, 
a járműre vagy a 
járművezetőre 
vonatkozó okmány 
(okmányok) hiánya SJ 

100 
000 

szállító 
járművezető 

3. Menetlevél hiánya, 
ide értve az 
elektronikus EJ 

30 
000 

szállító 
járművezető 



menetlevelet is 
4. Menetlevél nem 

megfelelő kiállítása, 
vezetése, hiányzó 
rovatonként 
(adatonként), ide 
értve az elektronikus 
menetlevelet is, 

EJ 

10 000 szállító 
járművezető 

  30 
000 

 
 
 
3. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez69 
 

  Bírságolással érintett 
cselekmények, 
mulasztások 

A súlyosság 
foka 

A 
bírság 
összege 
forintban 

A 
bírságolással 
érintett 
cselekmény, 
mulasztás 
elkövetéséért 
felelőssé 
tehető 

Sorszá
m 

(RSJ=rendkív
ül súlyos 
jogsértés, NSJ= 
nagyon súlyos 
jogsértés, SJ= 
súlyos 
jogsértés, 
EJ=enyhébb 
jogsértés) 

A Személyzet 
A1 A kalauzokra 

megállapított alsó 
korhatár be nem tartása 

SJ 100 
000 

szállító 

B Vezetési időszakok 
B1 A 9 órás napi 

vezetési idő 
túllépése, ha a 
10 órára történő 
meghosszabbítás 
nem 
megengedett 

9 h 
<...< 
10 h 

EJ 10 
000 

járművezet
ő 
szállító 

  

B2 10 
h Ł...< 
11 h 

SJ 60 000 

B3 11 
h Ł ... 

NSJ 150 
000 

B4 A 9 órás napi 
vezetési idő 50%-
os vagy nagyobb 
arányú túllépése 
legalább 4,5 órás 
szünet vagy 
pihenő beiktatása 
nélkül 

13h 
30 Ł ... 

RSJ 300 
000 



 
H8/

A 
Olyan csalásra alkalmas 

berendezés, eszköz jelenléte a 
járművön, amely az adatok, 
illetve a kinyomtatott 
információk meghamisítására 
felhasználható lehet 
(kapcsoló/vezeték) 

RSJ 

400 
000 

járművezet
ő 

szállító 

 
5. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez72 
 

Sorszá
m Bírságolássa

l érintett 
cselekmények, 
mulasztások 

A súlyosság foka 
(RSJ=rendkívül súlyos 
jogsértés, NSJ= nagyon 
súlyos jogsértés, 
SJ= súlyos jogsértés, 
EJ=enyhébb jogsértés) 

A 
bírság 
összege 
forintban 

A 
bírságolással 
érintett 
cselekmény 
elkövetéséért 
felelőssé 
tehető 

  

  

I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás 
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan 

elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős 
környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár. Az ilyen 
mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali 
intézkedések történnek, így többek között a jármű feltartóztatása, a 
továbbhaladás megakadályozása 

1. Az ADR 
szerint a 
szállításból 
kizárt 
veszélyes áru 
szállítása. 

RSJ 500 000 

feladó, 
berakó, 
szállító 
(fuvarozó) 

 
7. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez74 
 

Sorszá
m 

Bírságolással 
érintett 
cselekmények, 
mulasztások 

A súlyosság 
foka (RSJ=rend 
kívül súlyos 
jogsértés, NSJ= 
nagyon súlyos 
jogsértés, SJ= 
súlyos jogsértés) 

A 
bírság 
összege, 
forintban 

A 
bírságolással 
érintett 
cselekmény, 
mulasztás 
elkövetéséért 
felelőssé tehető 

1. A bérelt 
járművel nem a 
jármű bérlője 
(használatba 
vevője) végez 
árutovábbítást 
vagy saját 
számlás 

NSJ 300 
000 szállító 



áruszállítást 
 
13. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez87 
 

Sorszá
m 

Bírságolással 
érintett 
cselekmények, 
mulasztások 

A 
súlyosság 
foka 
(RSJ=rend 
kívül 
súlyos 
jogsértés, 
NSJ= nagyon 
súlyos 
jogsértés, 
SJ= súlyos 
jogsértés) 

A 
bírság 
összege 
forintban 

A 
bírságolással 
érintett 
cselekmény, 
mulasztás 
elkövetéséért 
felelőssé 
tehető 

1 A közlekedés 
biztonságát 
veszélyeztető műszaki 
állapotú – a közúti 
járművek műszaki 
megvizsgálásáról szóló 
5/1990. (IV. 12.) 
KöHÉM rendeletben 
meghatározottak 
alapján „A” típusú 
alkalmatlannak 
minősítendő – jármű 
közúti közlekedésre 
alkalmasnak minősítése 
a forgalomba helyezés 
előtti vagy időszakos 
vizsgálaton, 
járművenként 

RSJ 500 
0000 

  

 
 
2021-01-31 
9/A. §31 (1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan a 14. mellékletben 
meghatározott egyes jogsértések esetén az elkövetőre a jogsértéshez meghatározott összegű 
bírságot kell kiszabni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti, egy időpontban elkövetett jogsértő magatartások miatt 
megállapított bírság együttes összege üzembentartó esetén nem haladhatja meg a 600 000 
forintot, járművezető esetén a 150 000 forintot. 

(3) E rendelet alkalmazásában: 
a) komoly hiányosság: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri 

rendelet 10. számú melléklet III. rész 1. táblázata, valamint a IV. rész 2. táblázata szerinti 
komoly hiányosság, 

b) veszélyes hiányosság: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri 
rendelet 10. számú melléklet III. rész 1. táblázata, valamint a IV. rész 2. táblázata szerinti 
veszélyes hiányosság. 



(6)56 E rendeletnek a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez 
kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint 
a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) 1. §-ával 
megállapított 9/A. §-át és a 3. §-ával megállapított 8. és 14. mellékletét a Módr2. 
hatálybalépését57 követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján indult eljárásokban kell 
alkalmazni. 
 
2021-02-01 
7. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez76 
 

Sorszá
m 

Bírságolással 
érintett 
cselekmények, 
mulasztások 

A súlyosság 
foka 
(RSJ=rend 
kívül súlyos 
jogsértés, 
NSJ= nagyon 
súlyos 
jogsértés, SJ= 
súlyos 
jogsértés) 

A bírság 
összege, 
forintban 

A 
bírságolással 
érintett 
cselekmény, 
mulasztás 
elkövetéséért 
felelőssé 
tehető 

1. A bérelt 
járművel nem a 
jármű bérlője 
(használatba 
vevője) végez 
árutovábbítást 
vagy saját 
számlás 
áruszállítást 

NSJ 300 000 szállító 

2. Bérelt 
(használatba vett) 
jármű esetén a 
bérleti 
(használatba 
adási) szerződés 
hiánya (kivéve, 
ha a forgalmi 
engedélyben 
üzembentartóként 
bejegyzett), vagy 
a gépjárművezető 
foglalkoztatására 
vonatkozó 
igazolás hiánya, 
amennyiben a 
járművet nem a 
bérlő 
(használatba 

NSJ 100 000 szállító 
gépjárművezető 



vevő) vezeti 
 
14. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez90 
 

  A B C D E F 

Sors
zám 

Jogsértő 
magatartások 
személy és 
áruszállítást 
végző 
járművek 
esetén 

A 
súlyos
ság 
foka 

(RSJ
= 
rendkí
vül 
súlyos 
jogsért
és, 
SJ= 
súlyos 
jogsért
és) 

A bírság 
összege 
forintban 
L1e-L7e, M1, 
O1, 
kategóriájú 
jármű, 
mezőgazdasá
gi vontató és 
lassú jármű, 
valamint 
azok 
pótkocsija 
esetén 

A bírság 
összege 
forintban 
N1, O2 
kategóriájú 
jármű 
esetén 

A bírság 
összege 
forintban 
N2, N3, O3, 
O4 
kategóriájú 
jármű 
esetén 

A bírság 
összege 
forintban M2, 
M3 
kategóriájú 
jármű esetén 

1. 

A jármű 
alvázát, 
futóművét, 
kerekét, 
gumiabroncsát, 
fékberendezésé
t vagy 
kormányberend
ezését érintő 
komoly 
hiányosság 

SJ 
hiányossá

gonként 
20 000 

hiányossá
gonként 

40 000 

hiányossá
gonként 100 
000 

hiányossá
gonként 

150 000 

2. 

A jármű 
alvázát, 
futóművét, 
kerekét, 
gumiabroncsát, 
fékberendezésé
t vagy 
kormányberend
ezését érintő 
veszélyes 
hiányosság 

RS
J 

hiányossá
gonként 

50 000 

hiányossá
gonként 

100 000 

hiányossá
gonként 300 
000 

hiányossá
gonként 

300 000 

3. 

A jármű 2. 
pontban fel 
nem sorolt 
szerkezeti 
elemeit érintő 
komoly 

SJ 
hiányossá

gonként 
10 000 

hiányossá
gonként 

20 000 

hiányossá
gonként 

50 000 

hiányossá
gonként 

100 000 



hiányosság 

4. 

A jármű 2. 
pontban fel 
nem sorolt 
szerkezeti 
elemeit érintő 
veszélyes 
hiányosság 

RS
J 

hiányossá
gonként 

20 000 

hiányossá
gonként 

40 000 

hiányossá
gonként 100 
000 

hiányossá
gonként 

150 000 

5. 

A 
rakományrögzí
tést érintő 
komoly 
hiányosság 

SJ 
hiányossá

gonként 
10 000 

hiányossá
gonként 

50 000 

hiányossá
gonként 100 
000 

hiányossá
gonként 

150 000 

6. 

A 
rakományrögzí
tést érintő 
veszélyes 
hiányosság 

RS
J 

hiányossá
gonként 

20 000 

hiányossá
gonként 

100 000 

hiányossá
gonként 300 
000 

hiányossá
gonként 

300 000 

7. 

A közúti 
közlekedési 
szolgáltatást 
végző jármű 
uniós jog 
szerinti 
műszaki 
vizsgálatról 
szóló 
érvényes 
igazolás 
nélküli közúti 
közlekedése 

RS
J 40 000 50 000 60 000 100 000 

8. 

A személy- 
vagy 
áruszállítási 
szolgáltatást 
végző 
gépjármű 
esetében a 
gyártó által 
felszerelt 
káros anyag 
kibocsátást 
csökkentő 
berendezés 
hiányzik, 
átalakították, 
működését 
befolyásolták 

RSJ 40 000 50 000 600 000 600 000 



vagy 
nyilvánvalóan 
meghibásodot
t. 

 
2021-02-14 
 
3. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez71 
 

Sor- 
szám 

Bírságoláss
al érintett 
cselekmények, 
mulasztások 

A súlyosság foka 
(RSJ=rendkívül 
súlyos jogsértés, 
NSJ= nagyon 
súlyos jogsértés, 
SJ= súlyos 
jogsértés, 
EJ=enyhébb 
jogsértés) 

A 
bírság 
összege 
forintban 

A 
bírságolással 
érintett 
cselekmény, 
mulasztás 
elkövetéséért 
felelőssé 
tehető 

 
H

5 
Járművezetői kártya nélküli 

vezetés vagy a járművezető olyan 
járművezetői kártyával vezet, 
amelyet a valóságnak nem 
megfelelő nyilatkozatok és/vagy 
hamisokmányok alapján szerzett 
meg (úgy tekintendő, mintha 
járművezetői kártya nélkül vezetne) 

R
SJ 

800 
000 

járműveze
tő 

 
 

M
5 

Külső kalibrálási 
tevékenység végzése a 
közlekedési hatóság részére 
történő bejelentés vagy – 
amennyiben az szükséges – 
az illetékes közlekedési 
hatóság által egyedi 
kérelemre kiadott engedély 
nélkül 

NSJ 300 
000 

a menetíró 
szerelő-műhely 
üzemeltetője 

 
 

6
. 

Nemzetközi közúti áruszállítási 
engedély, CEMT engedély és a hozzá 
szükséges igazolás, autóbuszos járati 
engedély 

      

 a)    hiánya, érvénytelensége (sérült, 
olvashatatlan, lejárt, korábban már 
felhasznált, a gépjárműadó 90%-a 
nem került megfizetésre) 

R
SJ 

800 
000 

szállító, 
járműveze

tő 



 b)    szabálytalan használata, illetve 
eltérés az engedélyben foglaltaktól 

RSJ 500 
000 

szállító, 
járműveze

tő 
 c)    a KR. 4/A. § (1)-(3) bekezdésében 

meghatározott előzetes 
elektronikus regisztrációs 
kötelezettség teljesítésének 
elmulasztása 

NS
J 

800 
000 

szállító, 
járművezető 

 d)    a KR. 4/A.§ (5)-(7) bekezdésében 
a fel- és lerakóhelyekre előírt 
engedélykezelési és bejelentési 
kötelezettség teljesítésének 
elmulasztása 

SJ 300 
000 

feladó, 
címzett 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

50/2020. (XII. 17.) ITM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 

 
Megjelent: MK 281/2020. (XII.17.) Hatályos: 2021. 01. 01. 
    1.    Fogalommeghatározások 
1.1.    E melléklet alkalmazásában „jármű” az A. Függelék A/2. számú mellékletében, a B. 
függelék I. rész 1. cikk (2) bekezdésében és a C. függelék C/2. melléklet A. fejezet 1. 
pontjában az L1e – L7e járműkategóriába sorolt motorkerékpár, az M1, M2 és M3, az N1, N2 
és N3 járműkategóriába sorolt gépkocsi, a T5 járműkategóriába sorolt mezőgazdasági 
vontató, továbbá az O1, O2, O3 és O4 járműkategória valamelyikébe sorolt pótkocsi. 
 
2023.01.01 - 
(4a)209 A magyar hatóság által kiállított forgalmi engedéllyel vagy a lassú járműre, annak 
pótkocsijára és a négykerekű segédmotoros kerékpárra kiadott igazolólappal rendelkező jármű 
esetén a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően az ellenőrző közlekedési hatóság nevében eljáró 
hatósági személy a helyszínen a forgalomban való részvétel jogosultságának azonnali 
felfüggesztését a járműnyilvántartásba bejegyzi, és ezzel egyidejűleg – ha rendelkezésre áll – 
az állandó forgalmi engedélyt vagy igazolólapot elveszi. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2020. évi CXLVIII. Törvény a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról 
Megjelent: MK 282/2020. (XII.18.) Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
Többek között módosítja a 2019. évi LXXX. Törvényt a szakképzésről 
Megjelent: MK 282/2020. (XII.18.) Módosítja:2020. évi CXLVIII.tv. Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
13. § [A programkövetelmény és a képzési program] 

(1) A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés kimeneti 
követelményeit programkövetelményben kell meghatározni. A szakmai képzés az Fktv. 
szerinti képzési program alapján folyik. 



(2) A programkövetelmény és a képzési program nem sértheti más személy szabadalmi 
vagy szerzői jogát és szakmai tartalma nem lehet azonos a szakmajegyzékben szereplő 
szakma képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tartalmával. 

(3) A programkövetelményekről a szakképzésért felelős miniszter elektronikus 
nyilvántartást vezet. A programkövetelmény és a programkövetelményekről vezetett 
nyilvántartás nyilvános, azt a szakképzésért felelős miniszter a honlapon közzéteszi. 

(4) A programkövetelményekről vezetett nyilvántartásból való törlés vagy módosítás a 
törölt vagy módosított programkövetelmény alapján indított szakmai képzést nem érinti. A 
programkövetelmény a honlapról nem távolítható el, archiválására a digitális archiválás 
szabályait kell alkalmazni. 
 
(5) A szakképző intézményt a szakképzési államigazgatási szerv veszi nyilvántartásba, a 
működési engedély kiadásáról a szakképzési államigazgatási szerv dönt. A nyilvántartásba 
vételt a költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében a kincstár útján kell 
kérelmezni. Köznevelési intézmény megszűnésével létrejövő szakképző intézmény 
nyilvántartásba vételekor a szakképzési államigazgatási szerv egyúttal megkeresi a 
köznevelési intézményeket nyilvántartó szervet az intézménynek a köznevelési intézmények 
nyilvántartásából való törlése céljából. 
(3) Állami felsőoktatási intézmény szakképző intézmény fenntartói jogait a szakképzésért 
felelős miniszter hozzájárulásával gyakorolhatja. 
 
43. § [Az alkalmazottat megillető kedvezmények] 

A szakképző intézmény 40. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti alkalmazottjának minden 
naptári évben évi húsz munkanap pótszabadság jár, amelyből legfeljebb tizenöt munkanapot a 
munkáltatói jogkör gyakorlója az oktatói tevékenységgel összefüggő munkára igénybe vehet. 
 
47. § [Közös szabályok] 

(1) Szakképző intézményben a szakképzésialapfeladat-ellátást oktatók végzik. 
(2) Az oktató a szakmai oktatás végzése során a tanulókkal, illetve a képzésben részt vevő 

személyekkel összefüggő tevékenységével kapcsolatban a Büntető Törvénykönyvről szóló 
törvény szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősül. 
 
59. § [A tanuló juttatásai és az őt megillető további kedvezmények] 

(1) A tanuló a Kormány rendeletében meghatározottak szerint 
a) – a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével – ösztöndíjra, 
b) az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan egyszeri pályakezdési juttatásra, 
c) rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra 
jogosult. 

 
86. § [A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely kártérítési 
felelőssége] 

A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely kártérítési 
felelősségére a 66. §-t és a 67. § (1) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy 

a) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy részére a duális képzőhelynek – a tanuló, 
illetve a képzésben részt vevő személy által okozott, de a tanuló, illetve a képzésben részt 
vevő személy által meg nem térített károk fedezetére – felelősségbiztosítással kell 
rendelkeznie, 

b) – a felek közötti jogvita feloldása érdekében – a közvetítői tevékenységről szóló törvény 
szerinti közvetítői eljárás igénybevétele kötelező azzal, hogy a közvetítői tevékenységért járó 



díj és a közvetítői eljárás költsége a duális képzőhelyet terheli és kártérítési per csak a 
közvetítői eljárás eredménytelensége esetén indítható. 
A szakképzési államigazgatási szerv 

a) vezeti a szakképző intézmények nyilvántartását és dönt a működési engedéllyel 
kapcsolatos ügyekben, 

b) elektronikus felületet működtet a szakmai vizsgához kapcsolódóan és elbírálja a szakmai 
vizsgával összefüggő jogorvoslati kérelmeket, 

c) vezeti a szakmai vizsgák adatainak, továbbá a kiadott oklevelek, szakmai bizonyítványok, 
képesítő bizonyítványok és a vizsgatörzslapok központi nyilvántartását és az annak részként 
kezelt személyes adatokat a keletkezésük évétől számított ötvenedik év utolsó napjáig őrzi, 
d) a szakmai vizsga helyszíne szerint illetékes területi gazdasági kamara útján delegálja az 
ágazati alapvizsga elnökét és a szakmai vizsga vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó 
tagját, 
(2) A gazdasági kamara a szakképzésben való közreműködésről, a területi gazdasági kamarák 
közötti együttműködésről írásbeli megállapodást köt az országos gazdasági érdekképviseleti 
szervezetekkel. Azokkal a szakmákkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak egyetlen 
gazdasági kamara vagy országos gazdasági érdekképviseleti szervezet hatáskörébe sem, a 
gazdasági kamara az e törvényben meghatározott feladatok ellátásának módjáról 
megállapodást köt a szakmai szervezettel vagy szakmai kamarával. 
 
103. § [Az ellenőrzés végzésének követelményei] 

(1) A hatósági ellenőrzést az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján kell 
végezni. A hatósági ellenőrzés lefolytatására jogosult közigazgatási szankcióként 
figyelmeztetést, közigazgatási bírságot, a duális képzőhellyel szemben figyelmeztetést, 
közigazgatási bírságot vagy annak kiszabását követő két éven belül azonos jogsértés esetén a 
szakirányú oktatás folytatásától legfeljebb három évre történő eltiltást alkalmazhat. 

 
104. § [A szakképzési hozzájárulás célja] 

A szakképzési hozzájárulás célja a szakképzés és az Nftv. szerinti duális képzés támogatása. 
 
105. § [A szakképzési hozzájárulásra kötelezett] 
(1) Szakképzési hozzájárulásra kötelezett a gazdálkodó szervezet, ha belföldön székhellyel, 

telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik vagy üzletvezetésének helye belföld. 
(2) Szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség nem terheli 
a) a költségvetési szervet, 
b) a civil szervezetet, 
c) az egyházi jogi személyt, a vallási egyesületet, 
d) a lakásszövetkezetet, a szociális szövetkezetet, az iskolaszövetkezetet és a közérdekű 

nyugdíjas szövetkezetet, 
e) a víziközmű-társulatot, 
f) a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott 

gazdálkodó szervezetet, 
g) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. 

§ f) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatót – feltéve, hogy az egészségbiztosítási 
szervvel szerződést kötött és nem költségvetési szervként működik – az Eütv. 3. 
§ e) pontjában meghatározott, részben vagy egészben az államháztartás terhére támogatott 
egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben őt terhelő szociális hozzájárulási adó 
alapja után, 

h) az egyéni vállalkozót a szociális hozzájárulási adó alapja után, ide nem értve az általa 
foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját, 



i) az egyéni cég, a végrehajtó iroda, a szabadalmi ügyvivő iroda, az ügyvédi iroda vagy a 
közjegyzői iroda tevékenységében személyesen közreműködő tagot a szociális hozzájárulási 
adó alapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális 
hozzájárulási adó alapját, 

j) a közhasznú nonprofit gazdasági társaságot a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény 6. számú melléklet E) fejezete alapján megállapított 
kedvezményezett tevékenység ellátásával összefüggésben őt terhelő szociális hozzájárulási 
adó alapja után. 

(3) Nem keletkezik szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség, ha a szakképzési 
hozzájárulásra kötelezettet a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény alapján adófizetési 
kötelezettség nem terheli. 

 
106. § [A szakképzési hozzájárulás alapja] 
(1) A szakképzési hozzájárulás alapja a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő 

szociális hozzájárulási adó alapja. 
(2) A szakképzési hozzájárulás alapjának megállapításához 
a) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) hatálya alá tartozó 

egészségügyi szolgáltatónak az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját a Számv. tv. 
szerint megállapított éves árbevétele és az egészségbiztosítási szervtől származó árbevétele 
arányában, 

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó szakképzési hozzájárulásra kötelezettnek az őt terhelő 
szociális hozzájárulási adó alapját az éves bevétele és az egészségbiztosítási szervtől 
származó bevétele arányában, 

c) a közhasznú nonprofit gazdasági társaságnak az őt terhelő szociális hozzájárulási adó 
alapját a Számv. tv. szerint megállapított éves árbevételéből a 105. § (2) bekezdés j) pontja 
szerinti kedvezményezett tevékenysége és a vállalkozási tevékenysége árbevétele arányában 

kell megosztania. 
 
107. § [A szakképzési hozzájárulás mértéke] 
(1) A szakképzési hozzájárulás mértéke a szakképzési hozzájárulás alapjának másfél 

százaléka (a továbbiakban: bruttó kötelezettség). 
(2) A bruttó kötelezettség csökkenthető 
a)a fenntartói megállapodással rendelkező vagy együttműködési megállapodással 

rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló 
tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a 
szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján az egy munkanapra vetített mérték és – a 
szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételével – az adóév munkanapjai számának 
szorzataként, 

b)hallgatónként az Nftv. szerinti duális képzés arányosított alapnormatívája alapján az egy 
munkanapra vetített mérték és az adóévben ténylegesen teljesített képzési napok számának 
szorzataként 

számított összegével. Az önköltség és az alapnormatíva mértékét a központi költségvetésről 
szóló törvény, az önköltség szakmánként alkalmazandó és az alapnormatíva képzési 
területenként alkalmazandó súlyszorzóját a Kormány rendeletben határozza meg. 

(3) A bruttó kötelezettség csökkenthető a szakképzési munkaszerződésre tekintettel a (2) 
bekezdés alapján igénybe vett adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeggel, ha a 
tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett. 

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti adókedvezményt az a szakképzési hozzájárulásra 
kötelezett érvényesítheti, aki a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel 



szakképzési munkaszerződést, illetve a hallgatóval hallgatói munkaszerződést kötött. A bruttó 
kötelezettséget meghaladó adókedvezmény adó-visszaigénylés keretében érvényesíthető. 

 
108. § [A szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése] 
(1) A szakképzési hozzájárulásra kötelezett 
a) a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó kötelezettségét, 
b) a 107. § (2) bekezdése szerinti adókedvezmény éves összegét, 
c) az éves bruttó kötelezettség és a b) pont szerinti összeg különbözeteként megállapított 

éves nettó kötelezettségét 
a naptári évre maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg az adóévet 

követő év január hónap tizenkettedik napjáig az állami adóhatóságnak, vagy igényli vissza. 
Nem kell adóbevallást benyújtani, ha a szakképzési hozzájárulásra kötelezettnek nem 
keletkezik szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettsége vagy adókedvezményt nem 
érvényesít. 

(2) A szakképzési hozzájárulásra kötelezett az év első tizenegy hónapjára vonatkozóan 
havonta szakképzési hozzájárulási előleget fizet. Az előleg mértéke a tárgyhavi bruttó 
kötelezettség azzal, hogy a 107. § (2) bekezdése szerinti adókedvezmény az előleg 
befizetésénél figyelembe vehető és visszaigényelhető. Az előleget havonta a szakképzési 
hozzájárulásra kötelezett maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a 
tárgyhót követő hónap tizenkettedik napjáig az állami adóhatóság által vezetett számlára, 
illetve igényli vissza. A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét az 
adóévet követő év január hónap tizenkettedik napjáig kell befizetni, illetve visszaigényelni. 

(3) A szakképzési hozzájárulásra kötelezett a visszaigényelhető összeg kiutalását vagy 
átvezetését legkorábban a bevallás esedékességének napjától kezdeményezheti. Az állami 
adóhatóság a visszaigénylés tekintetében az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény és az 
adózás rendjéről szóló törvény szerint jár el. 

 
24. A szakképzés támogatása 
109. § [A szakképzéshez biztosított támogatás] 
(1) A szakképzésialapfeladat-ellátás fedezetét a fenntartó saját költségvetése terhére 

biztosítja. A szakképző intézményben szervezett szakirányú oktatás költségei a fenntartót, a 
duális képzőhely által szervezett szakirányú oktatás költségei az e törvényben 
meghatározottak szerint a duális képzőhelyet terhelik. 

(2) A fenntartói megállapodással rendelkező fenntartó a központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott támogatásra jogosult az általa fenntartott szakképző intézményben 
ellátott szakképzési alapfeladatra tekintettel. A támogatást az állami szakképző intézmény 
támogatásával azonos mértékben kell megállapítani 

a) a bevett egyház és 
b) a szakképzésialapfeladat-ellátásra kiterjedő együttműködési megállapodással rendelkező 

más fenntartó számára. A Magyar Katolikus Egyház az állami szakképző intézmény 
támogatásával azonos mértékű támogatásra a Magyarország és az Apostoli Szentszék között 
létrejött nemzetközi szerződés alapján jogosult. 

(3) Együttműködési megállapodás 
a) az állammal a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 9. § (2) 
bekezdése szerinti átfogó megállapodást kötött jogi személyiséggel rendelkező vallási 
közösséggel – az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter 
egyetértésével –, 

b) a nemzetiségi önkormányzattal – a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter egyetértésével 
– és 



c) társadalmi támogatottsága vagy kiemelkedő jelentőségű közfeladatellátása alapján más 
nem állami fenntartóval köthető. Az együttműködési megállapodást az állam nevében a 
szakképzésért felelős miniszter írja alá. Az együttműködési megállapodásban meg kell 
határozni azt a keretszámot, ami után a központi költségvetés támogatást biztosít. 

(4) Az állam a szakképzési alapfeladatok ellátásához a (2) bekezdés szerinti támogatás 
mellett további támogatást is biztosíthat. 

 
110. § [Az Alap képzési alaprészének felhasználása] 
(1) Az Alap képzési alaprésze tartalmazza a szakképzéshez kapcsolódó feladatok ellátására, 

a szakképzés megszervezéséhez, működtetéséhez és fejlesztéséhez nyújtható támogatások, 
valamint a szakképző intézmény tanulója számára járó ösztöndíj, egyszeri pályakezdési 
juttatás és támogatás kifizetésének előirányzati fedezetét. 

(2) Az Alap képzési alaprésze tekintetében a szakképzésért felelős miniszter 
a) dönt az Alap képzési alaprésze terhére egyedi döntés alapján nyújtható támogatásokról, 
b) felelős az Alap képzési alaprésze 
ba) felhasználásának jogszerűségéért és ellenőrzéséért, 
bb) bevételei beszedésének elrendeléséért, 
bc) követeléseinek behajtásáért, a pénzügyi garanciák érvényesítéséért, 
c) ellátja az Alap képzési alaprészével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott egyéb 

feladatokat. 
(3) Az Alap képzési alaprészének felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására a 

szakképzésért felelős miniszter a Kormány rendeletében meghatározott kezelő szervet vehet 
igénybe. 
g) a honvédségi szakképző intézményben tanuló honvéd altiszt-jelöltek adatai közül az őket 
megillető jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából a 114. § (1) 
bekezdés c) pontja szerinti adatot a Magyar Honvédség központi személyügyi szerve részére 
továbbítható. 
 
39a. a szakképzés irányításának és a szakképzésért felelős miniszter e törvényben 
meghatározott feladatai végrehajtásának részletes szabályait, 

39b. a szakképzési tankönyv tekintetében a tankönyvvé nyilvánítás eljárási rendjét, valamint 
a tankönyvjegyzék elkészítését és kiadását, a tankönyvjegyzékre való felvétel eljárását, az 
eljárásban szakértőként eljáró szervet, az iskolai terjesztési árat, a tankönyvjegyzékből való 
törlés rendjét és eljárását, 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
2020. évi CLX. Törvény egyes energiahatékonysági tárgyú törvények módosításáról 
 
Többek között módosítja a 2008. évi XL. törvényt a földgázellátásról 
Megjelent: MK 283/2020. (XII.21.) Módosítja: 2020. évi CLX. tv. Hatályos: 2020. 12. 29. 
 
GET 89. § (1) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kiviteli tervét a gázfogyasztó 
készülékcsere kivételével – a kivitelezés megkezdése előtt – műszaki-biztonsági szempontok 
szerinti felülvizsgálatra be kell nyújtani a földgázelosztóhoz. A felülvizsgálathoz szükséges 
engedélyek rendelkezésre állása esetén a földgázelosztó a felülvizsgálatot 8 munkanapon 
belül köteles elvégezni. A felülvizsgálat díjmentes. 

(1a) A 108. § (7) bekezdése alapján díjmentes csatlakozásra jogosult igénybejelentő 
esetében, ha a földgázelosztó az igénybejelentést követő, az (1) bekezdésben foglalt határidő 
lejártát követő napig nem nyilatkozik, a kiviteli terv alkalmasságát megállapító nyilatkozat 



megadottnak tekintendő és a csatlakozóvezeték, illetve az ahhoz szükséges felhasználói 
berendezés a benyújtott kiviteli terv alapján kivitelezhető. 

(1b) A földgázelosztó – az igénybejelentő egyidejű tájékoztatása mellett – az (1a) bekezdés 
szerinti kivitelezés megtiltását kérelmezheti a műszaki biztonsági hatóságnál, ha a terv 
kivitelezésre alkalmatlan. A műszaki biztonsági hatóság a kérelem alapján dönt 

a) a tervek kivitelezésre alkalmassága tárgyában, illetve 
b) szükség szerint meghatározza azokat a műszaki biztonsági feltételeket, amelyek 

teljesülése esetén a terv kivitelezésre alkalmassága biztosítható. 
(1c) Az (1b) bekezdés szerinti eljárás az (1a) bekezdésben foglalt joghatás beálltától 

számított 20 napon belül kezdeményezhető. A határidő jogvesztő. A műszaki biztonsági 
hatóság az ügyben húsz napon belül dönt. 
 
GET 89/A. § (1) A 108. § (7) bekezdése alapján díjmentes csatlakozásra jogosult 
igénybejelentőnek a földgázelosztó megtéríti a csatlakozással kapcsolatos, igazolt költségeit, 
ha 

a) a kiviteli terv alapján a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kivitelezése a 89. 
§ alapján megkezdhető, 

b) az igénybejelentő a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kivitelezését befejezi, 
és azt 

ba) a földgázelosztónak a 89. § (1) bekezdése szerinti felülvizsgálat eredményeként kiadott, 
a tervek kivitelezésre alkalmasságáról szóló nyilatkozata kézhezvételétől, 

bb) nyilatkozat hiányában a 89. § (1) bekezdésében foglalt határidő lejártától, 
bc) a 89. § (1b) bekezdés alapján folytatott eljárásban meghozott, a tervek kivitelezésre 

alkalmasságát megállapító döntés véglegessé válásától, vagy 
bd) a 89. § (2) bekezdés szerinti döntés véglegessé válásától 
számított százhúsz napon belül bejelenti, és 
c) a 89. § (4a) bekezdés szerinti olyan közigazgatási hatósági eljárásra kerül sor, amely az 

üzembe helyezés elrendelésével zárul. 
(2) Ha a költségek (1) bekezdés szerinti megtérítésére a megtérítési igény bejelentését 

követő 15 napon belül nem került sor, a fizetésre kötelezés tárgyában a műszaki biztonsági 
hatóság kérelemre dönt. A kérelem az (1) bekezdés c) pontja szerinti eljárás keretében is 
előterjeszthető. 

(3) A (2) bekezdés szerinti eljárás igazgatási szolgáltatási díja huszonkétezer forint. A 
hatóság a díj megfizetésére az eljárást lezáró döntésében 

a) a földgázelosztót kötelezi, ha a kérelmező kérelmének részben vagy egészben helyt ad, 
b) a kérelmezőt kötelezi, ha a kérelmet elutasítja. 

GET 119. § (1) Aki a földgázipari tevékenységet általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó 
uniós jogi aktusban, uniós jogi rendelkezésben, jogszabályban, az engedélyében, a Hivatal 
határozatában, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, az üzletszabályzatban, az ACER 
kötelező erejű határozatában előírtaktól eltérő módon gyakorolja, azzal szemben a Hivatal az 
alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja: 

a) felhívja az engedélyes figyelmét a kötelezettségei teljesítésére és határidő tűzésével 
kötelezi a jogsértés megszüntetésére, 

b) bírságot szabhat ki, 
c)658 
d) eltilthatja a tevékenység folytatásától, 

(3c) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti eltiltás 5 évnél hosszabb időtartamra nem szólhat. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



2020. évi CLXVIII. Törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény 
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról 
Megjelent: MK 285/2020. (XII.22.) Hatályos: 2021. 01. 01. 

 
Többek között módosítja a 1991. évi XI. törvényt az egészségügyi hatósági és igazgatási 
tevékenységről 
Megjelent: MK 285/2020. (XII.22.) Módosítja: 2020. évi CLXVIII. tv. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 
13. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv 

a) kisebb súlyú cselekmény (mulasztás) esetén figyelmeztetést tartalmazó döntésben 
felhívhatja a felelős személyt a kötelezettség teljesítésére; 

b) fegyelmi vétséget megvalósító magatartás felfedésekor kezdeményezheti a fegyelmi 
jogkör gyakorlójánál a fegyelmi eljárás lefolytatását; 

c) bűncselekmény észlelése esetén feljelentést tesz az illetékes szervnél. 
(2) Az egészségügyi igazgatási hatáskörében eljáró egészségügyi államigazgatási szerv, 

illetve a szakfelügyelet által tartott helyszíni ellenőrzés megállapításai vagy az egészségügyi 
szolgáltató képviselője által tett nyilatkozat alapján az engedélyező egészségügyi 
államigazgatási szerv az egészségügyi szolgáltató szervezeti egysége, szakrendelése, osztálya, 
összevont osztálya, mátrix osztálya működését – legfeljebb a hiányosságok megszüntetésére 
megadott határidőre – felfüggeszti. 

(3) Az egészségügyi igazgatási hatáskörében eljáró egészségügyi államigazgatási szerv, 
illetve a szakfelügyelet által tartott helyszíni ellenőrzés megállapításai vagy az egészségügyi 
szolgáltató képviselője által tett nyilatkozat alapján az engedélyező egészségügyi 
államigazgatási szerv a jogszabálysértés vagy szakmai szabályszegés jellegének, súlyának, az 
egészségügyi ellátásra nézve okozott sérelem nagyságának figyelembevételével a következő 
intézkedéseket hozhatja: 

a) a szolgáltató progresszivitási szintjét visszaminősíti; 
b) ha az egészségügyi szolgáltató a figyelmeztetés szankció alkalmazása keretében vagy 

egészségügyi bírság kiszabásával egyidejűleg megállapított kötelezettséget a megadott 
határidőre nem teljesítette, az egészségügyi államigazgatási szerv újabb határidő tűzése 
mellett (ismételten) egészségügyi bírságot szab ki, egyidejűleg rendelkezhet az egészségügyi 
szolgáltató adott szakmára, szaktevékenységre vonatkozó működési engedélyének 
visszavonásáról; 

c) ha az egészségügyi szolgáltató határidőre sem teljesíti a (2) bekezdés szerinti 
határozatban előírt kötelezettségeket, az egészségügyi államigazgatási szerv az adott 
szakmára, szaktevékenységre vonatkozó működési engedélyét visszavonja; 

d) ha az egészségügyi szolgáltató tevékenységét nem a működési engedélyben foglaltaknak 
megfelelően végzi, és a figyelmeztetés szankció alkalmazása keretében vagy egészségügyi 
bírság kiszabásával egyidejűleg megállapított határidőre sem tett eleget a működési 
engedélyben foglaltaknak megfelelő működtetésnek, az egészségügyi államigazgatási szerv az 
adott szakmára, szaktevékenységre vonatkozó működési engedélyét visszavonja; 

e) ha az egészségügyi szolgáltató a működési engedélyben nem szereplő szolgáltatást nyújt, 
és a figyelmeztetés szankció alkalmazása keretében vagy egészségügyi bírság kiszabásával 
egyidejűleg megállapított határidőre sem kérte a működési engedélye módosítását, az 
egészségügyi államigazgatási szerv az adott szakmára, szaktevékenységre vonatkozó 
működési engedélyét visszavonja; 

f) ha a szakfelügyeleti vizsgálat olyan szakmai szabályok súlyos megsértését tárta fel, mely 
a betegek biztonságos ellátását veszélyezteti, az egészségügyi államigazgatási szerv az adott 
szakmára, szaktevékenységre vonatkozó működési engedélyét visszavonja. 



 
Többek között módosítja a 1993. évi XCIII. Törvényt a munkavédelemről 
Megjelent: MK 285/2020. (XII.22.) Módosítja: 2020. évi CLXVIII. tv. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 
2021-01-01 
Mvt.9. § (1) A törvény hatálya — a (2)—(3) bekezdésekben megállapított kivételekkel — 
kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy 
tulajdoni formában történik. 

(2) A törvény meghatározott rendelkezéseit (26/A., 28., 32., 40., 44. és 45. §-ok) alkalmazni 
kell a munkavégzés hatókörében tartózkodóra is (járókelő, látogató, szolgáltatást igénybe 
vevő stb.). 

(3) Rendkívüli munkavégzési körülmények esetére (pl. mentési, katasztrófaelhárítási 
tevékenységek), illetve a rendvédelmi szerveknél, az Országgyűlési Őrségnél, a polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatoknál, a katasztrófavédelem szerveinél munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban, szolgálati viszonyban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál pénzügyőri 
munkakörben kifejtett munkatevékenységre a feladatkörében érintett miniszter – az 
Országgyűlési Őrség tekintetében a rendészetért felelős miniszter – által kiadott külön 
jogszabály e törvény figyelembevételével kivételesen indokolt esetben eltérő 
követelményeket, eljárási szabályokat állapíthat meg az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzésre vonatkozóan.12 
 
82§ (5) A munkavédelmi bírságot a súlyos veszélyeztetést feltáró felügyelő javaslata alapján a 
munkavédelmi hatóság szabja ki. A munkavédelmi hatóság a munkavédelmi bírság 
összegének megállapításánál a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben 
meghatározott szempontok mellett mérlegeli 

a) a megsértett jogszabályi előírások számát, 
b) a veszélyeztetés várható következményeit, 
c) a sérülés és az egészségkárosodás mértékét, 
d) a munkáltató vagy a 40. § (2) bekezdésében meghatározott összehangolási kötelezettséget 

elmulasztó személy vagy szervezet által foglalkoztatott munkavállalók számát és éves nettó 
árbevételét vagy mérlegfőösszegét, 

e) a határértékkel jellemzett kóroki tényezőkre megadott határérték túllépése mértékét, 
valamint 

f) a bírság kiszabására okot adó veszélyeztetés kialakulásához vezető egyéb mulasztás 
személyi és tárgyi körülményeit. 
 
82/D. § (2) Az (1) bekezdés alapján kiszabott közigazgatási bírság összege ötszázezer forintig 
terjedhet. A közigazgatási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt 
megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható. 

(3) A honvédelemért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások kivételével 
az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogszabálysértés esetén közigazgatási 
szankcióként figyelmeztetés nem alkalmazható. 
83/B. (2) A nyilvántartás tartalmazza 

a) a munkáltató nevét, székhelyét, adószámát, adószámmal nem rendelkező természetes 
személy munkáltató nevét, lakcímét, adóazonosító jelét; 

b) a jogsértést megállapító határozat 
ba) keltét, 
bb) számát, valamint 
bc) véglegessé válásának és végrehajthatóvá válásának időpontját; 



c) a jogsértés megjelölését; 
d) a munkavédelmi bírság tényét és mértékét; 
e) közigazgatási per esetén a jogerős bírósági határozat keltét és számát, jogerőre 

emelkedésének napját, valamint azt, hogy a bíróság milyen döntést hozott. 
(2a) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás – a (2) bekezdés a) pontjában, 

és b) pont bb) alpontjában foglalt adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak 
minősül. 

 
87. § 9. Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban – ide nem értve a természetes személy 

munkáltató háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést –, a 
közfoglalkoztatási, a kormányzati szolgálati, a politikai szolgálati, a biztosi, a közszolgálati, a 
közalkalmazotti jogviszonyban, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, a 
honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, a 
bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az 
ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű 
jogviszonyban, szociális szövetkezetben tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen 
közreműködés keretében, iskolaszövetkezetben és közérdekű nyugdíjas szövetkezetben külső 
szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes közreműködés 
keretében, a szakirányú oktatás keretében a szakképző intézményben, illetve a duális 
képzőhelyen, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, az elítéltként vagy egyéb 
jogcímen fogvatartottként végzett munka, a szabálysértési eljárás során alkalmazott 
közérdekű munka, valamint a büntetőügyben kiszabott közérdekű munka, a honvédelmi 
szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó honvédségi 
szervezetnek nem minősülő köznevelési intézménynél, a honvédelemért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló 
telepített munkahelyen, ideiglenes építési munkahelyen, azon gazdasági társaságoknál történő 
munkavégzés, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelős miniszter, 
valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
gazdasági társaságoknál végzett munka, a rendvédelmi szerveknél, az Országgyűlési 
Őrségnél, az önkormányzati tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, 
valamint a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes 
tevékenység és a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) 
társadalmi munka. 
 
2023-04-22 
 
VIII. Fejezet 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
Mvt.87. § E törvény alkalmazásában: 

1/B.247 
1/C.248 
tehát megszűntek, amik ezek voltak: 1/B. egyéni védőeszköz EK-megfelelőségi nyilatkozat: a 
gyártó írásbeli nyilatkozata, hogy a védőeszköz a mintának és az egyéni védőeszközök 
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló külön jogszabály előírásainak 
megfelel. 

1/C. egyéni védőeszköz EK típustanúsítvány: megfelelőségértékelő szervezetek 
tevékenységéről szóló törvényben meghatározott bejelentett szervezet által kiadott 
dokumentum annak igazolására, hogy a védőeszköz a mintán elvégzett EK típusvizsgálat 
alapján megfelel az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 
szóló külön jogszabály előírásainak. 



 
Többek között módosítja az 1997. évi LXXVIII. törvényt az épített környezet 
alakításáról és védelméről 
Megjelent: MK 285/2020. (XII.22.) Módosítja: 2020. évi CLXVIII. tv. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 
38/C. §(1) Az energetikai tanúsítói tevékenység az energiát használó épület energetikai 
jellemzőinek vizsgálata alapján, annak eredményéről energetikai tanúsítvány kiállítása. 
(7) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a jogszabályi rendelkezések megsértésével 
kiállított energetikai tanúsítvány kiállítójával szemben figyelmeztetéssel élhet vagy bírságot 
szab ki. 
 
46. § (1) Az építésfelügyeleti tevékenység ellátása állami feladat. 
e) az ellenőrzés alapján saját hatáskörben közigazgatási szankciót állapít meg, ennek 
keretében 
ea) építésfelügyeleti intézkedést tesz, 
eb) építésfelügyeleti bírságot szab ki. 
 
bb) megtiltja és a szabálytalan állapot megszüntetésére kötelez, továbbá építésfelügyeleti 
bírságot szabhat ki, ha az építőipari kivitelezési tevékenység végzése az állékonyságot, az 
életet és az egészséget vagy a közbiztonságot közvetlenül veszélyezteti, 
eb) a szabálytalan állapot megszüntetése érdekében intézkedésként bontást, átalakítást rendel 
el, vagy a fennmaradási engedélyezés feltételeinek fennállása esetén megkeresi az eljárás 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező építésügyi hatóságot. 
(4) Az építésfelügyeleti hatóság a hatósági ellenőrzést a megindításától számított 60 napon 
belül lefolytatja. Szabálytalanság észlelése esetén haladéktalanul megindítja a (2) bekezdés 
szerinti intézkedések megtételére irányuló eljárást. Ezen intézkedéseknek 
a) a (2) bekezdés b) pontja esetében a szabálytalan tevékenységtől számított öt éven belül, 
 
47. § (1) Jogszabályban meghatározott esetekben és módon az építésügyi hatóság elrendelheti 
a telek bekerítését, az engedély nélküli építményhasználat megszüntetését. 
(2) Az építésügyi hatóság külön kormányrendeletben foglaltak szerint kötelezésként elrendeli: 
48/A. § (2) Ha az építményt, építményrészt jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül valósították 
meg az építésügyi hatóság kötelezésként elrendeli: 
 
49. §(5) Veszélyes állapotú építmények, épületszerkezetek jogszerűtlen építési 
tevékenységgel történő veszélyelhárítása vagy részleges elbontása esetén kiadott 
fennmaradási engedéllyel vagy bontás tudomásulvételével egyidejűleg az építésügyi hatóság a 
veszély elhárításához szükséges mértékű építési tevékenységre közigazgatási szankciót nem 
alkalmaz. 
 
52. § (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság az építési folyamat résztvevőivel 
szemben – az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott módon és 
mértékben, a 48. § szerinti szabálytalanságok esetén – a közigazgatási szabályszegések 
szankcióiról szóló törvény rendelkezései figyelembevételével a következő 
jogkövetkezményeket alkalmazza: 
e) intézkedésként a névjegyzéket vezető kamaránál eljárás kezdeményezése. 
(8) A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott 
figyelmeztetés 
a) építésügyi hatósági eljárásban, valamint 



b) az építésfelügyeleti hatósági eljárásban az állékonyságot, az életet vagy egészséget 
veszélyeztető állapot előidézése esetén 
nem alkalmazható. 
Az a) és b) pontokban meghatározott eljárásokban, valamint az arra tekintettel indult kamarai 
eljárásokban hozott döntésekkel szemben benyújtott fellebbezések igazgatási szolgáltatási díja 
harmincezer forint. 
 
59/A. § A nemzeti tervvagyonnak a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam 
tulajdonába tartozó része és az annak kezeléséhez szükséges eszközök vonatkozásában a 
tulajdonosi jogokat az állam 100%-os tulajdonában álló Lechner Tudásközpont Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság gyakorolja. A nemzeti tervvagyonba tartozó építészeti-
műszaki dokumentációk összessége közgyűjteménynek minősül. 
 

 
Többek között módosítja a 1997. évi CLV. Törvényt a fogyasztóvédelemről 
Megjelent: MK 285/2020. (XII.22.) Módosítja: 2020. évi CLXVIII. tv. Hatályos: 2021. 01. 
01. 

 
2020-12-12 
 
57. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: 
g) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv 
módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelv [a 
37/B. § (1)–(2) bekezdése], 

h) a 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 2011/83/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb 
végrehajtása és korszerűsítése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 27-i 
(EU) 2019/2161 európai parlamenti és tanácsi irányelv [47. § (5) bekezdése, 47/C. § (1b) 
bekezdése]. 

 
1. melléklet az 1997. évi CLV. törvényhez 

A fogyasztóvédelmi referens hatósági jellegű képzés szakmai követelményei 
 

2021-01-01 
 
(7) A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig 
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 
29/A. § (1) A békéltető testület eljárása során az iratokat a természetes személynek, valamint 
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) szerint gazdálkodó szervezetnek 
nem minősülő fogyasztónak – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – postai szolgáltató 
útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kell kézbesíteni. 

(2) Elektronikus kapcsolattartásra kötelezett gazdálkodó szervezetek, és az E-ügyintézési 
törvény szerinti elektronikus ügyintézésre köteles, a 2. § a) pontja szerint fogyasztónak 
minősülő szervezetek részére az iratokat az E-ügyintézési törvényben meghatározott 
elektronikus úton kell kézbesíteni. 

(3) Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett természetes személyt, valamint az E-
ügyintézési törvény szerint gazdálkodó szervezetnek nem minősülő fogyasztót megilleti az 
elektronikus kapcsolattartás választásának joga. Erre irányuló kérelmét az eljárás során 
bármikor előterjesztheti. 



(4) A postai szolgáltató útján megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján 
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha az irat a békéltető 
testülethez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a postai kézbesítés második 
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 

(5) Az elektronikus úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján 
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a békéltető testületnek a 
hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy az iratot a címzett 
kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját 
követő ötödik munkanapon azt kézbesítettnek kell tekinteni. 
47.§. e) a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározottak 
szerinti dolgot jogosult elkobozni, és azt a jogsértést elkövető vállalkozás költségére 
megsemmisíteni, 
56. § Felhatalmazást kap a fogyasztóvédelemért felelős miniszter, hogy a békéltető testületi 
tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól, a pályázatok előzetes értékeléséről, 
a békéltető testületi tagok számának növeléséről, a békéltető testületi tagok díjazásáról szóló 
részletes szabályokat és az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő 
határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kijelölt kamarák által működtetett 
békéltető testületek kijelölését rendeletben állapítsa meg. 
 
2022-05-28 
 
(3) Jogszabály az abban meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezés megsértése esetére 
további jogkövetkezményeket határozhat meg. 

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatók. 
(5) Az (1) bekezdés alkalmazásában a jogkövetkezmények meghatározásakor a következő 

szempontokat kell figyelembe venni: 
a) a jogsértés jellege, súlya, mértéke és időtartama, a jogsértéssel érintett fogyasztók száma, 

érdekeik sérelmének köre, a jogsértő magatartás kiterjedtsége; 
b) a vállalkozás által tett intézkedések, amelyek a fogyasztók által elszenvedett kár 

csökkentésére vagy megtérítésére irányulnak; 
c) a vállalkozás által korábban elkövetett bármely jogsértés; 
d) a vállalkozás által a jogsértés révén elért pénzügyi előnyök vagy elkerült veszteségek, ha 

az arra vonatkozó adatok rendelkezésre állnak; 
e) a jogsértéssel érintett áruk értéke; 
f) a vállalkozással szemben ugyanazon jogsértésért más tagállamokban kiszabott szankciók 

a határokon átnyúló esetekben, ha az ilyen szankciókra vonatkozó információk az (EU) 
2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet által létrehozott mechanizmuson keresztül 
elérhetők; valamint 

g) az eset egyéb enyhítő vagy súlyosító körülményei. 
 

47/C. § (1) A bírság összege 15 ezer forinttól 
a) az Szt. hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel 

rendelkező, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya 
alá nem tartozó vállalkozás esetében a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de 
legfeljebb 500 millió forintig, illetve a fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét 
sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt 
okozó jogsértés esetén legfeljebb 2 milliárd forintig, 

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében 500 ezer forintig, illetve a 
fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a 



fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén a vállalkozás éves 
nettó árbevételének 5%-áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 5 millió forintig 

terjedhet. 
(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó 
vállalkozás elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő ismételten megállapított 
jogsértése esetén a bírság összege 200 ezer forinttól 

a) az (1) bekezdés a) pont hatálya alá tartozó vállalkozás esetében a vállalkozás éves nettó 
árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig, illetve a fogyasztók széles körének 
testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének 
jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén 2 milliárd forintig, 

b) az (1) bekezdés a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében 2 millió forintig, 
illetve a fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá 
a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén a vállalkozás 
éves nettó árbevételének 5%-áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 5 millió 
forintig 

terjedhet. 
(1b) Az (1) bekezdéstől eltérően az (EU) 2017/2394 rendelet 21. cikkével összefüggésben 

megállapított jogsértés esetén a bírság összege 
a) a vállalkozás nettó árbevételének legalább 4%-a, 
b) ha a vállalkozás árbevétele nem állapítható meg, akkor legalább 2 millió euró. 

 
 

Többek között módosítja a 2000. évi XXV. Törvényt a kémiai biztonságról 
Megjelent: MK 285/2020. (XII.22.) Módosítja: 2020. évi CLXVIII. tv. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 
6. § (1) A veszélyes anyagokat és a veszélyes keverékeket – a (2) bekezdésben foglaltak 
kivételével – Magyarország területén gyártó, forgalmazó az azokkal kapcsolatos gyártási, 
forgalomba hozatali tevékenység megkezdésével egyidejűleg, az egészségügyért felelős 
miniszter 34. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott rendeletében 
foglaltak szerint, a biztonsági adatlap, vagy a biztonsági adatlap és a címketerv csatolásával 
köteles elektronikus úton bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek, ha a 
veszélyes anyag magyarországi jegyzékben, illetve a veszélyes keverék a 
terméknyilvántartásban még nem szerepel. A bejelentő köteles az általa bejelentett veszélyes 
anyag és keverék biztonsági adatlapjának változását és a forgalmazás megszüntetését is 
elektronikus úton jelenteni. 
 
19. § (1) A veszélyes anyag egész életciklusa alatt a veszélyes anyagokkal, illetve a veszélyes 
keverékekkel végzendő tevékenység megkezdése előtt a tevékenységet végző az adott 
tevékenység emberi egészséget és környezetet károsító kockázatairól becslést készít, a 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) rendelkezéseire 
figyelemmel. A kockázatbecslés elvégzéséért szervezett munkavégzés esetén a munkáltató, 
egyéb esetben a vállalkozó, nem vállalkozás keretében végzett tevékenység esetén a 
tevékenységet végző a felelős. 
(6)60 Az (1)–(2), valamint az (5) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni a 
magáncéllal, nem foglalkozás körében végzett tevékenység megkezdését megelőzően. 
 



33. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv az általános hatályú, közvetlenül 
alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban foglalt követelmények megsértése esetén, 
valamint az e törvényben, továbbá az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban 
foglalt, a veszélyes anyagokkal, illetve a veszélyes keverékekkel végzett tevékenységre 
vonatkozó rendelkezések megsértése esetén 20 millió forintig terjedő kémiai terhelési bírságot 
szabhat ki. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bírság konkrét összegét – a közigazgatási szabályszegések 
szankcióiról szóló törvényben meghatározott szempontokon túlmenően – az emberi egészség, 
a környezet sérelmének, illetve a veszélyeztetésének mértékére, valamint a hatékonyság, az 
arányosság és a visszatartó hatás elvére tekintettel kell meghatározni. 

 
 

Többek között módosítja a 2005. évi CLXXXIV. törvényt a légi-, a vasúti és a 
víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról 
Megjelent: MK 285/2020. (XII.22.) Módosítja: 2020. évi CLXVIII. tv. Hatályos: 2021. 01. 
01. 

 
(2) A bírság összegének megállapításánál a közlekedésbiztonsági szerv a közigazgatási 
szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott szempontok mellett figyelembe 
veszi: 

a) a szakmai vizsgálat akadályozásának mértékét, 
b) a közlekedésbiztonság veszélyeztetésének mértékét, 
c) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, továbbá 
d) a közlekedési tevékenység jellegét és nagyságrendjét. 
(3) A szakmai vizsgálat során a bírság ismételten is kiszabható. 
(4) Közigazgatási szankcióként figyelmeztetés az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti 

közigazgatási szabályszegés miatt nem alkalmazható. 
(5)–(6)237 

 
Többek között módosítja a 2007. évi LX. Törvényt az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 
Megjelent: MK 285/2020. (XII.22.) Módosítja: 2020. évi CLXVIII. tv. Hatályos: 2021. 01. 
01. 

 
12. kibocsátható mennyiség: az üvegházhatású gázok emberi tevékenységből származó, 
összesített kibocsátás mennyisége, szén-dioxid egyenértékben kifejezve egy meghatározott 
kötelezettségvállalási időszakra, a Jegyzőkönyv, illetve az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon 
követéséről és jelentéséről, valamint a 601/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 
2018. december 19-i (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelően; 
 
Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 

3/A. § (1) Az alkalmazkodás keretében az alábbi intézkedéseket kell végrehajtani a 
következő sorrendet betartva: 

a) az éghajlatváltozással járó hátrányos jelenségek megelőzése, 
b) az elkerülhetetlen jelenségekkel szembeni védekezés, 
c) a bekövetkezett környezetkárosodás elhárítása, 
d) a bekövetkezett környezetkárosodás esetén kármentesítés, valamint az eredeti állapot 

vagy ahhoz közeli állapot helyreállítása. 



(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokat a miniszter az állami intézményrendszeren 
keresztül, különösen a környezetvédelmi, a természetvédelmi, a vízügyi, a 
katasztrófavédelmi, az egészségügyi és a területfejlesztési intézmények közreműködésével 
látja el. 
 
4) Az állami meteorológiai szolgálat e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben 
meghatározott mértékű bírságot szab ki a (2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásra 
kötelezett szervezettel szemben, amennyiben az a (2) bekezdésben meghatározott 
kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget. A bírság kiszabására irányuló 
eljárásban figyelmeztetés szankció alkalmazásának nincs helye. 
(5) A számlanyitást kérelmező köteles legalább két meghatalmazott képviselőt megnevezni. A 
meghatalmazott képviselő olyan személy lehet, aki büntetlen előéletű és nem áll a 
közügyektől eltiltás hatálya alatt. E tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi 
nyilvántartó szerv a klímavédelemért felelős hatóság részére – annak a számlanyitási kérelem 
vizsgálata céljából benyújtott megkeresése alapján – továbbítja. Az adatkezelés az (EU) 
2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet szerint történik. 
 

Az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos adatok nyilvánossága 
6. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, illetve nyelőkkel történő eltávolításával 

kapcsolatos adatok, így különösen az Éghajlatváltozási Stratégiára, az Éghajlatváltozási 
Programra, a Nemzeti Nyilvántartási Rendszerre vonatkozó adatok környezeti információnak 
minősülnek. 

 
Nemzeti jelentéstétel 
7. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, illetve nyelőkkel történő eltávolításával, 

valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információra vonatkozó jelentéstételt a 
miniszter teljesíti az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet és (EU) 2018/842 
európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek, valamint a nemzetközi 
kötelezettségeknek megfelelően. 

 
A kiotói egységek létrejötte és megszűnése 
8. § (1) A Jegyzőkönyv alapján keletkező, a nemzeti számlákon lévő kiotói egységek a 

kincstári vagyonba tartozó, külön jogszabály szerint korlátozottan forgalomképes vagyoni 
értékű jogok. 
 
(1m) Nem alkalmazható közigazgatási szankció, ha a jogsértő magatartásnak a 
klímavédelemért felelős hatóság tudomására jutásától számított egy év eltelt, illetve ha az 
elkövetéstől számított öt év eltelt. 

(1n) Ha a termék vagy berendezés az e törvényben, európai uniós jogi aktusokban vagy 
jogszabályokban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy az azokban foglalt tilalomba 
ütközik, a klímavédelemért felelős hatóság a jogosult a terméket vagy berendezést elkobozni, 
és annak megsemmisítését elrendelni. Az elkobzással és megsemmisítéssel kapcsolatban 
felmerült valamennyi költség a jogsértés elkövetőjét terheli. 

 
10/H. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal 
kapcsolatos jogszabály, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi 
aktusa vagy a klímavédelemért felelős hatóság határozatában foglalt előírásait megsérti, az 
azokban foglalt kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, vagy a tevékenységet 
nyilvántartásba vétel nélkül vagy attól eltérően végzi, azt a klímavédelemért felelős hatóság 
klímavédelmi bírság megfizetésére kötelezi. 



(4) A klímavédelmi bírság mértékének meghatározásakor a klímavédelemért felelős hatóság a 
közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott szempontok 
mellett figyelembe veszi különösen a jogsértő magatartás konkrét veszélyességét vagy 
károsító hatását, továbbá a termékekben és berendezésekben használt fluortartalmú 
üvegházhatású gázok mennyiségét és annak a klímavédelemmel összefüggésben kitűzött 
célok megvalósítására való veszélyességét. 
(6)A klímavédelemért felelős hatóság – figyelemmel az eset összes körülményére, mérlegelve 
különösen a jogsértéssel érintett fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyiségét – 
méltányosságból, a jogsértés tényének megállapítása mellett az e törvény végrehajtására 
kiadott kormányrendeletben meghatározott bírság mértékénél alacsonyabb összegű 
klímavédelmi bírság kiszabásáról vagy annak mellőzéséről is dönthet. 

(6a) Az e törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárásban figyelmeztetés szankció 
alkalmazásának nincs helye, kivéve 

a) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (4) bekezdésében rögzített, 
fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó tűzvédelmi berendezés szivárgásvizsgálatára 
vonatkozó követelmény nem vagy nem megfelelő teljesülése, 

b) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében és az e törvény 
végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerinti szivárgásészlelő rendszer 
beszerelési kötelezettség megszegése, illetve a már beszerelt szivárgásészlelő rendszerre 
vonatkozó kötelezettség teljesítésének elmulasztása, 

c) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (5) bekezdésében és az e 
törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerinti, telepítési tanúsítvány 
hiányában értékesített berendezések esetét kivéve, a telepítési tanúsítvánnyal kapcsolatos más 
kötelezettség megszegése esetén. 
 

 
Többek között módosítja a 2011. évi CCIX. Törvényt a víziközmű-szolgáltatásról 
Megjelent: MK 285/2020. (XII.22.) Módosítja: 2020. évi CLXVIII. tv. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 
a) és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével 
vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a Hivatal tájékoztatja az ügyfelet a 
jogszabálysértés tényéről, és határidő tűzésével kötelezi annak megszüntetésére, 

b) ha az a) pont szerinti kötelezésben meghatározott határidő eredménytelenül telt el, vagy 
az a) pont alkalmazása kizárt, a Hivatal hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást, 
ideértve a hatáskörébe tartozó eljárási cselekmények megtételét és a jogkövetkezmény 
megállapítását is. 

 
6. § (1) Víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat. 

(2) Ha a víziközmű idegen ingatlanon fekszik, a vízgazdálkodásról szóló törvényben 
meghatározott vízvezetési szolgalmi jog gyakorlása – a víziközmű üzemeltetési 
tevékenységéhez indokolt mértékben – a víziközmű-szolgáltatót megilleti. A víziközmű-
szolgáltató viselni köteles a joggyakorlás következtében felmerülő terheket. 

(3) Az állami tulajdonú víziközmű felett az államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
gyakorolja. 

 
40. § (1) A Hivatal hatósági eljárásaiban a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 
2017. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Szankciótv.) foglaltakon túlmenően az alábbi 
jogkövetkezményeket alkalmazhatja közigazgatási szabályszegés megállapítása esetén: 



a) jogellenes magatartás megszüntetésére kötelezés, 
b) tevékenység elvégzésére, intézkedés megtételére kötelezés, 
c) közérdekű tevékenység során okszerűen felmerült költségek megtérítésére kötelezés, 
d) jogszerű víziközmű-szolgáltatási díj alkalmazására kötelezés, 
e) jogsértő víziközmű-szolgáltatási díj alkalmazásából eredő többletbevétel visszatérítésére 

kötelezés, 
f) a Hivatal által kiadott hatósági engedély módosítása, 
g) a Hivatal által kiadott hatósági engedély visszavonása. 

(1a) A víziközmű-szolgáltató a bekötéssel összefüggő tervek kivitelezésre alkalmasságával 
kapcsolatos nyilatkozatát az igénybejelentést követő 15 napon belül adja ki. Ha a víziközmű-
szolgáltató e határidő lejártát követő napig nem nyilatkozik, az alkalmassággal kapcsolatos 
nyilatkozat megadottnak tekintendő és a csatlakozás a benyújtott, a bekötéssel összefüggő 
tervek alapján kivitelezhető. 

(1b) A víziközmű-szolgáltató – az igénybejelentő egyidejű tájékoztatása mellett – az (1a) 
bekezdés szerinti kivitelezés megtiltását kérelmezheti a műszaki biztonsági hatóságnál, ha a 
terv kivitelezésre alkalmatlan. A műszaki biztonsági hatóság a kérelem alapján dönt 

a) a tervek kivitelezésre alkalmassága tárgyában, illetve 
b) szükség szerint meghatározza azokat a műszaki biztonsági feltételeket, amelyek 

teljesülése esetén a terv kivitelezésre alkalmassága biztosítható. 
(1c) Az (1b) bekezdés szerinti eljárás az (1a) bekezdésben foglalt joghatás beálltától 

számított 20 napon belül kezdeményezhető. A határidő jogvesztő. A műszaki biztonsági 
hatóság az ügyben 20 napon belül dönt. 

 
55/K. § (1) Az 55/H. § alapján díjmentes csatlakozásra jogosult igénybejelentőnek a 

víziközmű-szolgáltató megtéríti az ivóvízvezeték vagy szennyvízvezeték bekötésével 
összefüggésben felmerült, igazolt költségeit, ha 

a) az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték létesítésére irányuló tervek 
alapján a csatlakozás kivitelezése e törvény alapján megkezdhető, 

b) az igénybejelentő a bekötés kivitelezését befejezi, és azt 
ba) a víziközmű-szolgáltatónak az 55/J. § (1a) bekezdése szerinti, a bekötéssel összefüggő 

tervek kivitelezésre alkalmasságáról szóló nyilatkozata kézhezvételétől, 
bb) nyilatkozat hiányában a terv benyújtásától számított 15 napos határidő lejártától, 
bc) az 55/J. § (1b) bekezdés alapján folytatott eljárásban meghozott, a tervek kivitelezésre 

alkalmasságát megállapító döntés véglegessé válásától, vagy 
bd) az 55/J. § (1) bekezdés szerinti döntés véglegessé válásától 
számított százhúsz napon belül bejelenti, és 
c) az 55/J. § (4) bekezdés szerinti olyan közigazgatási hatósági eljárásra kerül sor, amely az 

üzembe helyezés elrendelésével zárul. 
(2) Ha a költségek (1) bekezdés szerinti megtérítésére a megtérítési igény bejelentését 

követő 15 napon belül nem került sor, a fizetésre kötelezés tárgyában a műszaki biztonsági 
hatóság kérelemre dönt. A kérelem az (1) bekezdés c) pontja szerinti eljárás keretében is 
előterjeszthető. 

(3) A (2) bekezdés szerinti eljárás igazgatási szolgáltatási díja huszonkétezer forint. A 
hatóság a díj megfizetésére az eljárást lezáró döntésében 

a) a víziközmű-szolgáltatót kötelezi, ha a kérelmező kérelmének részben vagy egészben 
helyt ad, 

b) a kérelmezőt kötelezi, ha a kérelmet elutasítja. 
 

 
 



Többek között módosítja a 2012. évi LXXXVIII. törvényt a termékek piacfelügyeletéről 
Megjelent: MK 285/2020. (XII.22.) Módosítja: 2020. évi CLXVIII. tv. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 
2021-01-01 
15. § (1) Piacfelügyeleti eljárása keretében a piacfelügyeleti hatóság felhívására a gazdasági 
szereplő és felhasználó köteles hitelt érdemlően igazolni azt, hogy kitől szerezte be a 
terméket, és azt mely gazdasági szereplőnek értékesítette tovább. A piacfelügyeleti hatóság 
jogosult bármely termék biztonságosságát, egészségre gyakorolt hatását, megfelelőségét és 
dokumentációját ellenőrizni, továbbá jogosult a helyszínen méréssel ellenőrizni a termék 
megfelelőségét vagy laboratóriumi vizsgálat, megfelelőségértékelő szervezet általi vizsgálat 
vagy a hatóság mérése céljából ingyenes mintát és ellenmintát venni. A súlyos kockázatot 
jelentő terméket a piacfelügyeleti hatóság jogosult elkobozni, és azt a jogsértést elkövető 
gazdasági szereplő költségére megsemmisíteni. 
 
2021-07-16 
 
2. CE-jelölés: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak 
megállapításáról és a 339/93 EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. július 9-i 
765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK Rendelet) 
2. cikk 20. pontjában meghatározott jelölés, 

3. felhasználó: az önálló foglalkozási és gazdasági tevékenységi körébe eső célok érdekében 
eljáró személy, aki terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy a termékkel 
kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, 

4. fogyasztó: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 
2. § a) pontjában meghatározott fogalom, valamint az, akinek – önálló foglalkozása és 
gazdasági tevékenysége körén kívül – fogyasztás vagy használat céljából a terméket 
forgalmazzák, 

5. forgalmazás: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK 
irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2019. június 
20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/1020 
Rendelet] 3. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom, 

6. forgalmazó: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 10. pontjában meghatározott fogalom, 
7. forgalomba hozatal: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott 

fogalom, 
8. forgalomból történő kivonás: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 23. pontjában 

meghatározott intézkedés, 
9. forgalomból való visszahívás: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 22. pontjában 

meghatározott intézkedés, 
10 gazdasági szereplő: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 13. pontjában meghatározott 

fogalom, 
11. gyártó: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 8. pontjában meghatározott fogalom, 

15. importőr: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 9. pontjában meghatározott fogalom, 
22. meghatalmazott képviselő: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 12. pontjában 
meghatározott fogalom, 
25. piacfelügyelet: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 3. pontjában meghatározott fogalom, 

26. piacfelügyeleti hatóság: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 4. pontjában meghatározott 
fogalom, 
31. veszélyes termék: a biztonságos termék meghatározásának nem megfelelő termék, 



32. az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató: az (EU) 
2019/1020 Rendelet 3. cikk 14. pontjában meghatározott fogalom, 

33. korrekciós intézkedés: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 16. pontjában meghatározott 
fogalom, 

34. logisztikai szolgáltató: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 11. pontjában meghatározott 
fogalom, 

35. meg nem felelés: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 7. pontjában meghatározott 
fogalom, 

36. online interfész: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 15. pontjában meghatározott 
fogalom, 

37. önkéntes intézkedés: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 17. pontjában meghatározott 
fogalom, 

38. súlyos kockázatot jelentő termék: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 20. pontjában 
meghatározott fogalom, 

39. végfelhasználó: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 21. pontjában meghatározott 
fogalom, 

40. vámhatóságok: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 24. pontjában meghatározott 
fogalom. 
8. Az importőr és a logisztikai szolgáltató kötelezettségei 
(5) Az importőr köteles biztosítani, hogy a termékhez mellékelt használati és kezelési 
útmutató a fogyasztók és más végfelhasználók számára magyar nyelvű, közérthető és 
egyértelmű legyen, valamint tartalmazza mindazt az információt, amelyet a gyártó által csatolt 
idegen nyelvű használati és kezelési útmutató tartalmaz. Amennyiben a gyártó nem mellékelte 
a termékhez az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy az 
Európai Unió egyes termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló kötelező jogi aktusa 
rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott jogszabály által előírt tájékoztatásokat, az 
importőr köteles azt pótolni. 
 
12/A. § Ha a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő nem gondoskodott róla, 
akkor a logisztikai szolgáltató köteles biztosítani, hogy a termékhez mellékelt használati 
és kezelési útmutató a fogyasztók és más végfelhasználók számára magyar nyelvű, 
közérthető és egyértelmű legyen, valamint tartalmazza mindazt az információt, amelyet a 
gyártó által csatolt idegen nyelvű használati és kezelési útmutató tartalmaz. Amennyiben a 
gyártó vagy az importőr vagy a meghatalmazott képviselő nem mellékelte a termékhez az 
általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy az Európai Unió 
egyes termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló kötelező jogi aktusa 
rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott jogszabály által előírt tájékoztatásokat, a 
logisztikai szolgáltató köteles azt pótolni. 
 
14/A. § (1) A gazdasági szereplő – a forgalmazó kivételével – köteles az (EU) 2019/1020 
Rendelet 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatokat ellátni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti gazdasági szereplő nevét, a fogyasztók számára beazonosítható 
elnevezését vagy bejegyzett védjegyét és elérhetőségeit, beleértve a postai címét is, fel kell 
tüntetni a terméken vagy annak csomagolásán, az árukötegen vagy a kísérő dokumentumon. 
 
(2) A piacfelügyeleti hatóság megfelelő intézkedést hoz, amennyiben egy, az uniós 
harmonizációs jogszabályok vagy az általános termékbiztonsági irányelv hatálya alá tartozó 
termék rendeltetésszerű vagy észszerűen előrelátható feltételek mellett történő használata, 
valamint megfelelő üzembe helyezése és karbantartása: 



A PIACFELÜGYELETI HATÓSÁGOK ÉS ÖSSZEKÖTŐ HIVATAL SZERVEZETE, 
TEVÉKENYSÉGE ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
14. Az importtermékek szabad forgalomba bocsátása 
15. A piacfelügyeleti hatóság intézkedései vámriasztás során 
17. Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer 
17. Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer 
 

 
Többek között módosítja a 2012. évi CLXVI. törvényt a létfontosságú rendszerek és 
létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
Megjelent: MK 285/2020. (XII.22.) Módosítja: 2020. évi CLXVIII. tv. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 
2. § (1) Az üzemeltető azonosítási vizsgálatot folytat le 
8) Amennyiben az üzemeltető a (2) bekezdésben előírt kötelezettségének nem tesz eleget, az 
ágazati kijelölő hatóság – határidő megállapításával – kötelezi az üzemeltetőt az azonosítási 
jelentés benyújtására. 
9. § (1) Ha az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelem 
üzemeltetője nem tesz eleget az e törvényben, az e törvényben foglalt felhatalmazás alapján 
kiadott más jogszabályokban vagy az ágazati kijelölő hatóság határozatában foglalt 
előírásoknak, 

a) az ágazati kijelölő hatóság kötelezi az üzemeltetői biztonsági terv soron kívüli 
módosítására vagy új üzemeltetői biztonsági terv készítésére, vagy 

b) bírságot szab ki. 
 
Többek között módosítja a 2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről 
Megjelent: MK 285/2020. (XII.22.) Módosítja: 2020. évi CLXVIII. tv. Hatályos: 2021. 01. 
01. 

 
(7) A tűzvédelmi hatóság 

a) vizsgálja 
aa) a kéményseprő-ipari szolgáltatónál a kéményseprő-ipari tevékenység szakmai, személyi 

és tárgyi feltételeinek fennállását, 
ab) a kéményseprő-ipari szolgáltató tevékenységét, 
b) eljár a kéményseprő-ipari tevékenységre vonatkozó szabályokat megszegő kéményseprő-

ipari szolgáltatóval szemben, amely során 
ba)32 
bb) legfeljebb egymillió-ötszázezer forint összegű bírságot szabhat ki, 

 
 

Többek között módosítja a 2017. évi CXXV. törvényt a közigazgatási szabályszegések 
szankcióiról 
Megjelent: MK 285/2020. (XII.22.) Módosítja: 2020. évi CLXVIII. tv. Hatályos: 2021. 01. 
01. 

 
6. § (1) A figyelmeztetéssel a hatóság rosszallását fejezi ki az általa megállapított 
közigazgatási szabályszegés elkövetése miatt, és újabb szankció kilátásba helyezésével 
felszólítja az ügyfelet, hogy a jövőben tartózkodjon a közigazgatási szabályszegés 
elkövetésétől. 



(2) Figyelmeztetés szankciót alkalmazhat a hatóság, ha törvény vagy törvény felhatalmazása 
alapján önkormányzati rendelet közigazgatási bírság kiszabását írja elő. 
(2a) A (2) bekezdés a) pontja szerinti feltétel szempontjából nem minősül szankciót 
megállapító döntésnek, ha az elkobzást az ügyfél felelősségének megállapítása nélkül szabták 
ki. 

(3) A hatóság a figyelmeztetés szankció alkalmazása feltételeinek teljesülése esetén is 
közigazgatási bírság szankciót alkalmaz, ha 

a) a jogsértés emberi életet, testi épséget vagy egészséget sért vagy veszélyeztet, vagy annak 
következményeképpen környezetkárosodás, környezetszennyezés vagy 
környezetveszélyeztetés következett be, 
d) törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet meghatározott ügyek 
vonatkozásában a figyelmeztetés alkalmazásának kizárásáról rendelkezik. 
 
13. § (1) Tevékenység végzésétől történő eltiltásnak kell tekinteni minden olyan közigazgatási 
szankciót, amellyel a hatóság az ügyfél valamilyen jogosultsága gyakorlását meghatározott 
időre vagy jogszabályban meghatározott feltétel bekövetkezéséig megvonja vagy korlátozza. 

(2) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási hatóság 
eltilthatja a tevékenység végzésétől az ügyfelet, ha(3)24 Törvény vagy kormányrendelet a 
tevékenység végzésétől történő eltiltás alkalmazását egyéb esetekben is lehetővé teheti. 

(4) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a tevékenység végzésétől 
történő eltiltás a döntés véglegessé válásától számított negyvenöt napnál hosszabb időre nem 
szólhat. 

(5) Abban az esetben, ha törvény vagy kormányrendelet az eltiltás alkalmazását a hatóság 
mérlegelésétől teszi függővé, – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – 
a mérlegelést a 10. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok alapján végzi. 

 
 
635/2020. (XII. 22.) Korm. Rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és 
munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 
kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 
módosításáról 
Megjelent: MK 285/2020. (XII.22.) Hatályos: 2020. 12. 01. 
 
2020-12-15 
1. § (1) A Kormány – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott beruházásokkal (a 
továbbiakban: Beruházások) függenek össze. 
(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 53. sora szerinti beruházás tekintetében a 
géntechnológiai hatósági eljárások és a géntechnológiai szakhatósági eljárások nem 
minősülnek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek. 
 
45. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 580/2020. (XII. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 



Módr37.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 51. sorát a Módr37. 
hatálybalépésekor102 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell. 
 

46. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 581/2020. (XII. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 
Módr38.) megállapított 1. § (1) és (3) bekezdését, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat 
52., 53. és 54. sorát a Módr38. hatálybalépésekor104 folyamatban lévő közigazgatási hatósági 
ügyekben is alkalmazni kell. 

 
2020-12-18 
47. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 600/2020. (XII. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 
Módr39.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 55. sorát a Módr39. 
hatálybalépésekor106 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell. 
 
2020-12-23 
48. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 635/2020. (XII. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 
Módr40.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 56. és 57. sorát a Módr40. 
hatálybalépésekor108 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell. 
 
2021-01-01 
(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 58. sora szerinti beruházás esetében településképi 
véleményezési eljárást nem kell lefolytatni. 
 

4. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8., 10., 17., 33., 37., 48., 49., 50. és 58. 
sora szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre 
vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati 
eljárás, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet 
nem állapít meg – tizenöt nap. 

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8., 10., 17., 33., 37., 48., 49., 50. és 58. sora 
szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a 
szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi és 
természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem 
állapít meg – nyolc nap. 

 
6/L. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 58. sora szerinti beruházás esetében a 2. 
mellékletben foglalt táblázat B:58 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az 
egyedi építési követelményeket a (2) és (3) bekezdés állapítja meg azzal, hogy 

a) a hatályos OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, 
és 



b) ha a hatályos településrendezési eszköz és az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésben 
meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást 
tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni. 

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:58 mezőjében megjelölt telkekre és a 
telekalakítással ezekből létrejövő telkekre – zöld- és vegyes területfelhasználási egységként – 
szálloda, szálláshely, apartman szálló, sport- és szabadidős építmények, egyéb közösségi 
szórakoztató építmények, valamint vendéglátó, szolgáltató kiszolgáló építmények elhelyezése 
esetén meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények: 

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 25%, 
b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 50%, 
c) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,7 m2/m2, 
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 10 méter, 
e) a kialakítható telekméret nem korlátozott, 
f) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe, 
g) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 10%, 
h) telkenként az önálló elhelyezhető rendeltetési egységek száma nem korlátozott, 
i) vízfelületen elhelyezhetők egyedi tervezésű úszóművek, melyek összesített alapterülete 

nem haladhatja meg a vízfelület területének 5%-át, 
j) az egyedi tervezésű úszóművek minimális telepítési távolsága 40 méter. 
(3) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek 

rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott 
számú személygépkocsi-várakozóhely és az OTÉK 42. § (4) bekezdése szerint meghatározott 
autóbusz-várakozóhely legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani azzal, hogy az OTÉK 
42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható. 
49. § E rendeletnek az Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításárólszóló 725/2020. (XII. 31.) Korm. 
rendelettel (a továbbiakban: Módr41.) megállapított 3. § (4) bekezdését, 4. § (1) és (2) 
bekezdését, 6/L. §-át, 1. melléklet 2. sorát és 2. mellékletében foglalt táblázat 58. sorát a 
Módr41. hatálybalépésekor112 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is 
alkalmazni kell. 
1. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez 

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek 

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, 
2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások, 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

665/2020. (XII. 28.) Korm. Rendelet a családi gazdaságokról szóló törvény 
végrehajtásáról 
Megjelent: MK 292/2020. (XII.28.) Hatályos: 2021. 01. 01. 

 
Többek között módosítja a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletet a levegő védelméről 
Megjelent: MK 292/2020. (XII.28.) Módosítja: 665/2020. (XII.28.) K r. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 
2. Értelmező rendelkezések 

2. § E rendelet alkalmazásában: 
 



47. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó 
szervezet és a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény szerinti mezőgazdasági 
őstermelő, valamint az őstermelők családi gazdasága. 
36/B. § A területi környezetvédelmi hatóság az e rendelet szerinti hatósági eljárások 
tekintetében elektronikus űrlapot alkalmaz, amelyet a honlapján közzétesz. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

668/2020. (XII. 28.) Korm. rendeletaz ügyfelek számára adminisztratív terheket 
tartalmazó egyes kormányrendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 292/2020. (XII.28.). Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
Többek között módosítja a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. Rendeletet a keresőképtelenség 
és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről 
Megjelent: MK 292/2020. (XII.28.) Módosítja: 668/2020. (XII.28.) K r. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 
(4) A keresőképesség felülvizsgálatának a (3) bekezdés a) és b) pontjában történő 
kezdeményezése esetén meg kell adni a munkavállaló, valamint közfoglalkoztatott személy 
nevét, születési helyét, idejét, lakcímét, anyja nevét, társadalombiztosítási azonosító jelét és a 
keresőképtelenség kezdetét. A kérelemnek tartalmaznia kell a munkáltató illetve 
közfoglalkoztató nevét, címét, adószámát, az aláírási jogkörrel rendelkező személy nevét, 
valamint telefonos és postai elérhetőségét. 
10. § (1) A keresőképtelenség okát a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt orvos a 
biztosított dokumentációjában rögzíti, továbbá kiállítja az 5. számú melléklet szerinti „Orvosi 
Igazolás a keresőképtelen állományban tartásról” elnevezésű nyomtatványt. Ha a 
keresőképtelenségi állomány a 2 hetet meghaladja, a nyomtatványt legalább 2 hetenként kell 
kiállítani és a biztosított részére átadni. Az 5. számú melléklet szerinti igazolást az orvos 
munkahelyi és személyi orvosi bélyegzője olvasható lenyomatával, valamint aláírásával 
ellátva és a rendelő címét feltüntetve kell a beteg részére átadni. 
(6) Az Ebtv. 45. § (3a) és (4) bekezdése szerinti esetben az egészségbiztosítási, illetve az 
orvosszakértői szerv a keresőképtelenség visszamenőleges elbírálásáról tájékoztatja a 
keresőképtelenség igazolására jogosult orvost, aki ez alapján kiállítja – az (1) bekezdésnek 
megfelelően – az 5. számú melléklet szerinti igazolást. 

(7) A keresőképtelenség visszamenőleges igazolására szolgáló kérelmet a 9. számú 
melléklet szerinti adattartalommal kell kitölteni. 
 
5. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez 

ORVOSI IGAZOLÁS KERESŐKÉPTELEN ÁLLOMÁNYRÓL 
 
Többek között módosítja a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletet a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 
Megjelent: MK 292/2020. (XII.28.) Módosítja: 668/2020. (XII.28.) K r. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 
(1a) A beutalót az EESZT útján kell kiállítani, ha a beutalás 

a) a 2. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja – ide nem értve a fogorvos által kezdeményezett 
szakkonzíliumot –, 

b) a 3. § (4) bekezdés b) pontja vagy 
c) a 3. § (5)–(7) bekezdése 
alapján történik. 



(1b) Az (1a) bekezdés nem alkalmazható, ha a beutalás időpontjában az EESZT nem 
elérhető. 

(2) Az EESZT útján kiállított beutaló esetében a beutaló orvos a beteg kérésére papíralapú 
igazolást állít ki a beutalóról. Az igazolás az elektronikus beutaló adattartalmát és az 
elektronikus beutaló EESZT azonosítóját tartalmazza vonalkódos és szövegesen olvasható 
formában 
 
(3a) Az EESZT útján kiállított beutaló esetén, ha az EESZT üzemszünet vagy üzemzavar 
miatt nem elérhető, az ellátás a (2) bekezdés szerinti papíralapú igazolás alapján is nyújtható. 
Ilyen esetben az adatok rögzítésére vonatkozó kötelezettséget az üzemszünet esetén annak 
végét, üzemzavar esetén annak tényleges megszűnését követő négy napon belül kell 
teljesíteni. 
(5) A fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapjának a pénzbeli ellátásra való jogosultság 
kezdő napján fennálló biztosítási jogviszony első napja minősül. Az Ebtv. 39/A. § (1) 
bekezdésének, 42. § (4b) bekezdésének, 42/D. § (6) bekezdésének és 48. § (8) bekezdésének 
alkalmazásánál a fennálló biztosítási jogviszony kezdő napja nem változik, ha az ellátásra 
jogosult a biztosítási jogviszony megszűnését követő harminc napon belül ugyanannál a 
foglalkoztatónál, ugyanolyan jogviszony alapján ismét biztosítottá válik. Törvény 
szerinti jogutódlás esetén a biztosítási jogviszony kezdő napja megegyezik a jogelődnél 
létesített biztosítási jogviszony kezdő napjával. 

(6) Az (5) bekezdés tekintetében nem érinti a fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapját a 
jogviszonynak a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. 
törvény 47. §-a és 47/A. §-a alapján történő átalakulása. 
 
Vhr. 38. § (1) Ha a foglalkoztatónál kifizetőhely nincs, a foglalkoztató a csecsemőgondozási 
díjra, az örökbefogadói díjra, a gyermekgondozási díjra, a táppénzre, a baleseti táppénzre 
vonatkozó kérelem elbírálásához „Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki, és azt a biztosított 
által benyújtott igazolásokkal – csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, vagy 
gyermekgondozási díj iránti kérelem esetén a Központ által a kérelem benyújtására 
rendszeresített nyomtatvánnyal – együtt öt napon belül az Ebtv. 61. § (5) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak megküldi. A 
foglalkoztató a kérelem, valamint az igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő 
módon köteles igazolni. 
 
2021-02-01 
Vhr.12/A. § (1) Az igényérvényesítéshez szükséges TAJ kiadását – az e §-ban foglalt 
kivétellel – a Tbj. szerinti biztosított vagy a Tbj. szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult 
belföldi személy a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében 
eljáró kormányhivatalnál kezdeményezi. A TAJ számot igazoló hatósági igazolvány kiadását 
az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell kérelmezni. A 
kormányhivatal a NEAK által biztosított központi informatikai rendszeren keresztül kéri a 
Kincstártól a TAJ képzését, és az adatátadást követően azt a kormányhivatal vagy a NEAK 
hatósági igazolványon igazolja. Ha a Tbj. szerinti belföldi személy magyarországi 
tartózkodása vagy egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultsága határozott idejű, a 
kormányhivatal, illetve a NEAK a hatósági igazolványt ezen időtartamra vonatkozó 
érvényességgel adja ki. 
(3a) A TAJ számot igazoló hatósági igazolványt annak az intézetben született, 
Magyarországon élő magyar állampolgár újszülöttnek, akinek az intézetben történt születését 
az intézet vezetője bejelentette, az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 7. § (8) bekezdése szerint hivatalból kell kibocsátani, a hatósági igazolványt a 



NEAK adatszolgáltatása alapján az okmány megszemélyesítését végző szervezet kiállítja, és 
kézbesíti a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek. Az át nem vett okmányok – 
havonta egyszer összegyűjtve – a lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatalnak 
kerülnek megküldésre. 

(3b) Ha a magyarországi házasságkötéssel a magyar állampolgár családi vagy utóneve 
megváltozik, a TAJ számot igazoló hatósági igazolványt az egészségbiztosítási szervekről 
szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (9) bekezdése szerint hivatalból kell kibocsátani, 
a hatósági igazolványt a NEAK adatszolgáltatása alapján az okmány megszemélyesítését 
végző szervezet kiállítja és kézbesíti. Feladóként a kézbesítés során a lakóhely szerint 
illetékes megyei kormányhivatalt kell feltüntetni; ennek megnevezését és címét a NEAK az 
adatszolgáltatása során a megszemélyesítést végző szervezetnek átadja. 
 
2021-03-01 
Vhr. 6. § (1) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjai, valamint a 
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek (a továbbiakban: rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek) hivatásos állományának tagjai az egészségügyi szolgáltatások 
igénybevételére az Ebtv. és e rendelet rendelkezései alapján jogosultak azzal, hogy e 
jogosultságuk nem érinti jogszabály vagy a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szerv rendelkezése alapján kijelölt egészségügyi szolgáltató 
igénybevételével kapcsolatos kötelezettséget. A Magyar Honvédség és a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos, szerződéses, kormányzati szolgálati, honvédelmi 
alkalmazotti, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló, közszolgálati 
jogviszonyban álló, közalkalmazotti jogviszonyban álló, egészségügyi szolgálati 
jogviszonyban álló, nyugállományú, valamint katonai intézeti hallgató tagjának, továbbá 
igényjogosult közeli hozzátartozójának vizsgálatát és gyógykezelését – kérésére, az Ebtv. 18. 
§ (4) bekezdése szerinti jogszabályban foglaltak figyelembevételével – az egészségi állapota 
által indokolt, az ágazati jogszabályukban meghatározott egészségügyi szolgáltatónál kell 
kezdeményezni. 
 
(4) Az Ebtv. 18. § (4) bekezdése alapján a Magyar Honvédség vagy a rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek hivatásos, szerződéses, kormányzati szolgálati, honvédelmi alkalmazotti, 
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, közalkalmazotti és 
egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló állománya tekintetében a Magyar Honvédség vagy 
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományában lévő orvosok általi, továbbá a 
fogvatartottak estében a 2. § (2) bekezdés e), f), g) pontjában meghatározott orvosok általi 
beutalás esetén az egészségügyi szolgáltató nem utasíthatja el a beteget arra hivatkozva, hogy 
nem rendelkezik a beteg tekintetében területi ellátási kötelezettséggel. 
(8) A közszolgálati, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti vagy egészségügyi szolgálati 
jogviszonyban álló tartósan harmadik állam területén foglalkoztatott biztosított, illetve a vele 
együtt ott tartózkodó eltartott házastársa, élettársa és gyermeke által a harmadik állam 
területén igénybe vett egészségügyi ellátás költségének megtérítése esetén megfelelően 
alkalmazni kell az (1) és (3) bekezdésben foglaltakat. 
 

(9) A (8) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a 
közszolgálati, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti vagy egészségügyi szolgálati 
jogviszonyban álló tartósan valamely EGT tagállamban foglalkoztatott biztosított, 
illetve a vele együtt ott tartózkodó eltartott házastársa, élettársa és gyermeke az Ebtv. 
27. §-ának (7) bekezdése alapján az indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás 
felmerült és igazolt költsége 85 százalékának megtérítését kéri. 



 
Többek között módosítja a 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendeletet egyes kültéri 
berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról 
Megjelent: MK 292/2020. (XII.28.) Módosítja: 668/2020. (XII.28.) K r. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 
6. § (1) Ha a Kormányhivatal megállapítja, hogy valamely forgalomba hozott vagy üzembe 
helyezett berendezés nem felel meg a 3. § (1) bekezdésének b), c) pontjában foglalt 
előírásoknak, akkor megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a berendezés 
gyártója vagy annak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője 
a berendezést olyan állapotba hozza, hogy az megfeleljen az előírásoknak. 

(2) A Kormányhivatal korlátozza vagy megtiltja a berendezés forgalomba hozatalát, illetve 
üzembe helyezését, ha 

a) a berendezés zajkibocsátása a 3. § (1) bekezdés a) pontjában hivatkozott határértéket 
meghaladja, vagy 

b) a berendezés az (1) bekezdésben megtett intézkedések ellenére sem felel meg a 3. § (1) 
bekezdés b), c) pontjában foglalt előírásoknak. 

 
10. § (1)29 
(2) A Kormányhivatal – az Európai Bizottság vagy a tagállamok illetékes hatóságának 

megkeresésére – a gyártótól bekér és az Európai Bizottság vagy a tagállamok illetékes 
hatósága rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amelyet egy berendezéstípus 
megfelelőség értékelése során felhasználtak, beleértve a 4. számú melléklet 3. pontja, az 5. 
számú melléklet 3. pontja, a 6. számú melléklet 2. pontja, valamint a 7. számú melléklet 3.1. 
és 3.3. pontja szerinti műszaki dokumentációt. 

11. § (1) A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott 
képviselője köteles a Kormányhivatalnak megküldeni minden egyes – e rendelet hatálya alá 
tartozó – berendezéstípus EK megfelelőségi nyilatkozatának másolatát. 

(2) A Kormányhivatal a berendezéstípusok EK megfelelőségi nyilatkozatát továbbítja az 
Európai Bizottságnak. 

 
Többek között módosítja  a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet az építőipari 
kivitelezési tevékenységről 
Megjelent: MK 292/2020. (XII.28.) Módosítja: 668/2020. (XII.28.) K r. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 
7. § (1)58 

(2) Az építési beruházás előkészítése, lebonyolítása és szervezése során az Étv. 43. § (1) és 
(2) bekezdésében meghatározottakon túlmenően az építtető feladata: 

a) az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek 
megszerzése, bejelentések megtétele, szerződések megkötése, 
(3) A felelős műszaki vezető feladata: 
k) az átadás-átvételi eljárásban, a használatbavételi engedélyezési és tudomásulvételi 
eljárásban, az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység megvalósulását igazoló 
hatósági bizonyítvány kiállításának eljárásában való közreműködés és az ehhez szükséges 
nyilatkozatok megtétele, 
(5) Ha a fővállalkozó kivitelező nem vállalta el az alvállalkozó kivitelezési tevékenysége 
feletti felelős műszaki vezetői feladatokat, a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki 
vezetőjének felelőssége 



bc) az alvállalkozói és szakági felelős műszaki vezetői nyilatkozatok alapján a 
használatbavételi engedélyezési és tudomásulvételi eljáráshoz, valamint az egyszerű 
bejelentéshez kötött építési tevékenység megvalósulását igazoló hatósági bizonyítvány 
kiállításának eljárásához szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat megadására terjed ki. 
(4) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési 
műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, 
hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes 
fővállalkozó kivitelezők által tett nyilatkozatok – az építési napló részeként – a 
használatbavételi engedélyezési és tudomásulvételi eljárás, az egyszerű bejelentéshez kötött 
építési tevékenység megvalósulását igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem 
benyújtásához rendelkezésre álljanak. 
 
(6) A kivitelezési dokumentáció tartalma nem térhet el a végleges építésügyi hatósági 
engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott és engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-
műszaki dokumentációban foglaltaktól kivéve, ha maga az eltérés megfelel az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 
Ennek betartásáért a tervező felel. 
 
Az e-építési napló készenlétbe helyezése és a készenlét megszüntetése 

24/B. § (1) Az általános építményfajták tekintetében az Országos Építésügyi Nyilvántartás 
(a továbbiakban: OÉNY) üzemeltetője, a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság a Dokumentációs és Információs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési 
Szabályzatában foglaltak szerint helyezi készenlétbe az építtető kezdeményezésére az e-
építési naplót, és ahhoz az építtető számára hozzáférést biztosít. Az építtető az e-építési napló 
készenlétbe helyezését elektronikusan az OÉNY e-építési napló alkalmazási felületén 
keresztül kezdeményezi az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint. 
(6)241 Az e-építési napló készenlétét haladéktalanul megszünteti 
ac) a használatbavételi engedélyhez előírt kikötés vagy használatbavétel tudomásulvételéhez 
kapcsolódó kötelezés esetén, ha a teljesítésigazolás feltöltése megtörtént,  
(7) Ha a használatbavételi engedély vagy használatbavétel tudomásulvételéhez kapcsolódó 
kötelezés rendelkezik a hiányzó építési tevékenységek elvégzésének kötelezettségéről, akkor 
az építésügyi hatóság e tevékenységek befejezését követően szünteti meg az e-építési napló 
készenlétét. 
b) a végleges építésügyi hatósági engedélyt és a hozzá tartozó, engedélyezési záradékkal 
ellátott építészeti-műszaki dokumentációt, a bejelentési dokumentációt, a kivitelezési, 
valamint egyéb rajzi dokumentumokat, számításokat tartalmazó tervnapló, 
33. § (1) A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, 
hiányosságok kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján 
kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően a fővállalkozó kivitelező átadja az 
építtetőnek az építési munkaterületet, továbbá átadja 
d) minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az 
építtető számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a 
használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel, valamint az egyszerű bejelentéshez 
kötött építési tevékenységek esetén a hatósági bizonyítvány, vagy az egyszerű bejelentés 
alapján végzett építési tevékenység hatósági bizonyítványának megkéréséhez szükséges. 
(4) A fővállalkozó kivitelező a fővállalkozói kivitelezési szerződés teljesítéséhez szükséges 
mértékben az építési naplóban, a kivitelezési szerződésben meghatározott mértékben és 
módon az építési munkaterületre vonatkozóan a birtokláshoz való jogára – a munkaterület 5. § 
(4) bekezdése szerinti átvételétől az (1) bekezdés szerinti átadásáig, ennek hiányában a 



használatbavételi engedély kiadásáig vagy a használatbavétel építésügyi hatóság általi 
tudomásul vételéig vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység megvalósulását 
igazoló hatósági bizonyítvány kiállításáig – kellő alappal hivatkozhat az építtetővel, illetve az 
építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosával szemben is. 
34§ (3) Az építmény tulajdonosa vagy az általa megbízott személy az építmény 
szervizkönyvét az építési napló lezárásának, illetve legkésőbb a használatbavételi engedély 
megszerzésének vagy a használatbavétel tudomásulvételének vagy az egyszerű bejelentéshez 
kötött építési tevékenység megvalósulását igazoló hatósági bizonyítvány kiállításának napján 
nyitja meg. Több tulajdonos esetén a szervizkönyv tartalmáért a tulajdonostársak 
egyetemlegesen felelnek. 
 
Többek között módosítja a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet az Építésügyi 
Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 
Nyilvántartásról 
Megjelent: MK 292/2020. (XII.28.) Módosítja: 668/2020. (XII.28.) K r. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 
3. § (1) Az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter (a 
továbbiakban: miniszter) az Étv. 59. § (3) bekezdése szerinti feladatai ellátása keretében 
kizárólagos joggal a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a 
továbbiakban: Üzemeltető) útján gondoskodik 
 
Többek között módosítja a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletet a megváltozott 
munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható 
költségvetési támogatásokról 
Megjelent: MK 294/2020. (XII.28.) Módosítja: 668/2020. (XII.28.) K r. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 
c) az éves támogatási tervben meghatározott munkáltató a támogatás első hat hónapjára vállalt 
létszámra vonatkozó foglalkoztatási kötelezettségénél 10%-kal kevesebb létszámot 
foglalkoztatott. 

(5a) A miniszter az éves támogatási tervben meghatározza az (5) bekezdés c) pontja szerinti 
esethez kapcsolódóan a felszabaduló létszámkapacitás visszaadására és újbóli elosztására 
vonatkozó eljárást. 
55/B. § (1) Az az akkreditált munkáltató, amely a tárgyévre vonatkozó éves támogatási 
szerződéssel rendelkezik – pályázati eljárás lefolytatása, valamint a keretszerződés és az éves 
támogatási szerződés módosítása nélkül – a rendelkezésre álló szabad előirányzat mértékéig 
egyszeri támogatásban (a továbbiakban: egyszeri támogatás) részesíthető, kivéve, ha az 
akkreditált munkáltató 

a) felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, vagy 
b) az egyszeri támogatás folyósításának időpontjában az egyéni támogatás folyósítási 

feltételeinek nem felel meg. 
(2) Az egyszeri támogatás keretösszegét a rendelkezésre álló források figyelembevételével a 

miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével határozza meg. Az egyszeri 
támogatás összegét az akkreditált munkáltató a kifizetést megelőző tárgyhónap utolsó napján 
hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodásainak és valamennyi hatályos keretszerződéssel 
és támogatási szerződéssel rendelkező akkreditált munkáltató kifizetést megelőző tárgyhónap 
utolsó napján hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodásainak arányában kell 



meghatározni. Az egyéni foglalkoztatási megállapodások száma tekintetében legfeljebb az 
éves támogatási szerződésben meghatározott létszámot lehet figyelembe venni. 
 
2. melléklet a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez 

Az akkreditációs követelmények teljesítéséről, a támogatás felhasználásáról, illetve a 
foglalkozási rehabilitációs tevékenységről szóló beszámoló szempontjai 

 
A beszámoló 

I.    a munkáltató által a foglalkozási rehabilitáció személyi és tárgyi feltételeinek javítása 
érdekében tett főbb intézkedéseknek, továbbá az igénybe vett támogatások felhasználásának a 
bemutatásából, valamint 
II.    az e melléklet szerinti táblázat kitöltéséből 
áll. 
I.    A foglalkozási rehabilitáció személyi és tárgyi feltételeinek javítására tett intézkedések 
ismertetésekor külön is ki kell térni 
a)    az alkalmazott technológiákban, illetve a munkakörülményekben történt változásokra, 
b)    az igénybevett (nyújtott) segítő szolgáltatásoknak a megváltozott munkaképességűek 
egészségi állapotára és mentális fejlődésére kifejtett hatására, 
c)    a munkavállalók szakmai felkészültségének javítását szolgáló intézkedésekre, 
alkalmazott képzések ismertetésére (belső, munkahelyeken megvalósított és külső, 
iskolarendszeren kívüli, esetleg iskolarendszerű képzés, továbbképzés, rehabilitációs 
fejlesztést szolgáló át- és továbbképzés), 
d)    a megváltozott munkaképességű munkavállalókat igényesebb, magasabb színvonalú 
munkavégzésre ösztönző belső érdekeltségi elemekre, 
e)    a kihelyezés tárgyévi eredményeire, 
f)    a rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor munkájának bemutatására arra 
vonatkozóan, hogy mennyiben és mivel járult hozzá a munkáltató rehabilitációs 
tevékenységének erősítéséhez, a megváltozott munkaképességű munkavállalók szakmai és 
egyéni fejlődéséhez, továbbá 
g)    a tárgyévben bértámogatás és költségkompenzáció címén megpályázott és odaítélt 
támogatások összegére, illetve azok felhasználására. 
II.    A munkavállalók létszámának változása* 
 

  A B C D 

1
. Megnevezés 

Rehabilitáci
ós 
akkreditációs 
tanúsítvány 
kiadásának 
napján 

A 
tárgyévet 
megelőző 
év utolsó 
napján 

Változ
ás 

2
. 

1. Összes 
munkavállaló       

3
. 

Ebből: A) 
megváltozott 
munkaképességű 
tranzit 
foglalkoztatásban részt 
vevő munkavállaló 

      

4 – betanított munkás       



. 
5

. – szakmunkás       

6
. 

– felsőfokú 
képesítéshez kötött 
munkakört betöltő 
munkavállaló 

      

7
. 

Ebből: B) tartós 
foglalkoztatásban részt 
vevő megváltozott 
munkaképességű 
munkavállaló 

      

8. – betanított munkás       
9. – szakmunkás       

10. 

– felsőfokú 
képesítéshez kötött 
munkakört betöltő 
munkavállaló 

  

 

 
 
Többek között módosítja a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletet a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
Megjelent: MK 292/2020. (XII.28.) Módosítja: 668/2020. (XII.28.) K r. Hatályos: 2021. 01. 
01. 

 
2021-01-01 
1. § (1) E rendelet alkalmazásában államigazgatási feladatot ellátó, államigazgatási 
hatáskörrel, hatósági jogkörrel rendelkező helyi önkormányzati szerven a polgármestert, a 
főpolgármestert, a megyei közgyűlés elnökét, a jegyzőt, valamint a polgármesteri hivatal és a 
közös önkormányzati hivatal ügyintézőjét kell érteni. 
(6) E rendelet alkalmazásában módszertani támogatás: a szakmai irányító miniszter által a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes joggyakorlásának és a feladatok 
végrehajtásának elősegítése érdekében kiadott szakmai iránymutatás, állásfoglalás, 
módszertani útmutató, ajánlás, továbbá egyéb szakmai anyag, valamint szakmai értekezlet és 
tájékoztató. 
3/A. § (1) Az eljáró hatóság egészeként a felügyeleti szerv által kizárt kormányhivatal helyett 
az 1/A. mellékletben meghatározott másik kormányhivatal jár el. 

(2) Az eljáró hatóság egészeként a felügyeleti szerv által kizárt járási hivatal helyett az 1/B. 
mellékletben meghatározott másik járási hivatal jár el. 

(3) Ha az 1/A., illetve 1/B. mellékletben meghatározott kormányhivatal, illetve járási hivatal 
nem járhat el hatóságként, vagy a felügyeleti szerv által kizárt hatóság feladat- és hatáskörét 
jogszabály alapján nem látja el, az eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
törvény alapján kijelölt hatóság jár el. 
 
6. § (1) A szakmai irányító miniszter a Kit. 40. § (2) bekezdése szerinti közreműködési 
jogosultságának gyakorlása során együttműködik a miniszterrel. 



(2) A szakmai irányító miniszter a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendeletben meghatározott ügyekért való felelőssége keretében írásban tájékoztatja a 
minisztert 

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő szakmai tervekről és a megvalósítás 
szervezeti és költségvetési feltételeire vonatkozó javaslatairól, 

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok költségvetését érintő, az éves költségvetési 
tervezés során nem érvényesített feladatokról, 

c) a 29.§ (1) bekezdés szerinti országos hatósági tervről és a végrehajtás tervezett 
költségéről, 

d) a fővárosi és megyei kormányhivatalok által használt informatikai rendszerek 
üzemeltetését és fejlesztését érintő változásokról. 

(3) A szakmai irányító miniszter módszertani támogatást biztosít a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok számára, amelyet a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett küld meg a 
kormánymegbízottnak. 

(4) A szakmai irányító miniszter előzetesen tájékoztatja a minisztert, ha a (3) bekezdés 
szerinti módszertani támogatás, vagy a fővárosi és megyei kormányhivataloktól történő 
adatkérés az 1. § (4) bekezdés szerinti funkcionális feladatokkal összefügg. 

(5) A miniszter módszertani útmutatóban határozhatja meg a szakmai irányító miniszterek 
és a fővárosi és megyei kormányhivatalok közötti kapcsolattartás részletes szabályait. 

(6) Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a szakmai irányító 
miniszter jogosult az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a 
továbbiakban: Ákr.) a felügyeleti szervre ruházott jogkörök gyakorlására, ha a döntés a 
fővárosi és megyei kormányhivatal hatáskörébe tartozik. 
 
9/B. § A miniszter a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi igazgatásának 
irányításával összefüggésben ellenőrzi a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi 
politikáját, amely különösen az alábbiakra terjed ki: 

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok közszolgálati alapnyilvántartásában lévő adatok 
megismerése, 

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok álláshelyeinek álláshely nyilvántartó rendszerben 
történő nyomon követése. 
 
10. § (1) A kormánymegbízott szabadsága tekintetében a Kit. szerinti munkáltatói jogköröket 
a miniszter által kijelölt politikai felsővezető gyakorolja. 

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett 
a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja. A fővárosi és megyei 
kormányhivatalnál szolgálatot teljesítő katonák, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai, illetve a honvédelemért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium, illetve a rendészetért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium állományába tartozó, de a fővárosi és megyei kormányhivatalnál munkát végző 
kormánytisztviselők esetében a munkáltatói jogok gyakorlásának szabályait jogszabály 
határozza meg. 

(3) A járási hivatal kormánytisztviselői felett a munkáltatói jogokat – a (4) és (5) 
bekezdésben foglaltak kivételével – a járási hivatalvezető (a továbbiakban: hivatalvezető) 
gyakorolja. A járási hivatal kormánytisztviselőjének kinevezni, illetve felmenteni javasolt 
személyről a hivatalvezető tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a kinevezni javasolt 
személlyel, illetve a felmentéssel szemben a tájékoztatást követő tizenöt napon belül 
kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki kormánytisztviselőnek, illetve nem 
kerülhet felmentésre. 



(4) A kormánymegbízott gyakorolja a járási hivatal vezetője helyett a járási hivatal 
kormánytisztviselői és munkavállalói tekintetében 
 
(5) A kormánymegbízott a járási hivatal kormánytisztviselői és munkavállalói tekintetében a 
(4) bekezdésben meghatározott munkáltatói jogokat célhoz kötötten, meghatározott esemény 
bekövetkezte esetén, továbbá a szakkérdések elbírálásával összefüggő feladatok hatékony 
ellátása érdekében gyakorolhatja. A kormánymegbízott az érintett hivatalvezetőket írásban 
tájékoztatja az általa elrendelt intézkedésekről. Ha az intézkedés elrendelése okafogyottá 
válik, a kormánymegbízott haladéktalanul írásban visszavonja a döntését. 

(6) A (3) bekezdésben foglaltakat a járási hivatal munkavállalójára megfelelően alkalmazni 
kell. 

(7) Ha a (3) bekezdés szerinti munkáltatói jogok gyakorlása a személyi juttatások 
előirányzatát érinti, a járási hivatalvezető a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott 
egyetértésével gyakorolja. 

(8) A kormánymegbízott az ellátandó feladatok jellege és a helyi munkaerőpiac helyzetének 
figyelembevételével szabályzatban állapítja meg a kormányhivatal álláshelyei betöltésének 
szakmai és képesítési feltételeit 

a) a jogszabályban előírt szakmai és képesítési feltételek, 
b) az álláshelyen ellátandó feladatok szakszerű és hatékony ellátásának biztosítása, valamint 
c) a miniszter által kiadott módszertani iránymutatás 
figyelembevételével. 

(5) A területi kormányzati igazgatási szerv által szervezett belső továbbképzés a területi 
kormányzati igazgatási szerv közszolgálati szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint 
jóváhagyott programokból állhat. 
(8) A jóváhagyási eljárásban részt vevő hivatali szervezeti egységeket a területi kormányzati 
igazgatási szerv közszolgálati szabályzata határozza meg. 
 
25. § (1) Ha a kormánytisztviselő számára kinevezésekor, vagy kinevezése módosításakor 
álláshelyen ellátandó feladatként kormányablak, vagy okmányirodai feladat került 
meghatározásra, kormányablak-ügyintézői vizsgát kell tennie. 

(2) A kormányablak-ügyintézői vizsgát – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a 
kinevezéstől vagy a kinevezés módosításától számított egy éven belül kell teljesíteni. 

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti határidő a kormányablak-ügyintézői képzés indulásának 
hiánya miatt nem teljesíthető, a kormányablak-ügyintézői vizsgát a képzés indulásától 
számított egy éven belül kell teljesíteni. 

(4) Ha a kormánytisztviselő a kormányablak-ügyintézői vizsgát a (2) és (3) bekezdésben 
foglalt határidőben nem teljesíti, álláshelyi feladatként kormányablak vagy okmányirodai 
feladatot nem láthat el. 
(7) A kormányablak-ügyintézői képzés és a kormányablak-ügyintézői vizsga esetében nem 
kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdésében foglaltakat. 
 
47/A. § (1) A kormányhivatal a járási hivatalokban Gépjármű ügyintézési pontot (a 
továbbiakban: GÜP) működtethet. A GÜP a gépjármű-kereskedéssel, fuvarozással és közúti 
áruszállítással foglalkozó vállalkozások számára a 11. mellékletben felsorolt ügyekben 
biztosít ügyintézési szolgáltatást. 

(2) A GÜP ügyfélfogadási rendjének a www.kormanyhivatal.hu honlapon történő 
közzétételéről a kormányhivatalok gondoskodnak. 

(3) A GÜP a járási hivatal vezetőjének döntése alapján egyes ügykörök intézését, vagy a 
teljes ügyfélfogadást előzetes időpontfoglaláshoz kötheti. Az erre vonatkozó információkat a 
(2) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell. 



A kormányablak által végzett kiegészítő szolgáltatások 
1. Ügyfélkapu-regisztráció 
2. Egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség és informatikai 

segítség nyújtása 
3. A Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásából az ügyfél részére a rá vonatkozó adatokról 

történő tájékoztatás 
11. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez 

Gépjármű Ügyintézési Pontban intézhető ügyek 
32 ügyet lehet intézni itt. 

 
2021-02-01 
7. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez 

A kormányablak által végzett kiegészítő szolgáltatások 
32. A magánútlevél iránti kérelmet előterjesztő Magyarországon élő magyar állampolgárként 
történő nyilvántartásba vételéhez szükséges adatlap továbbítása 
33. A magánútlevél iránti kérelmet előterjesztő külföldön élő magyar állampolgárként történő 
nyilvántartásba vételéhez szükséges adatlap továbbítása 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

671/2020. (XII. 28.) Korm. Rendelet egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével 
összefüggő módosításáról 
Megjelent: MK 294/2020. (XII.28.) Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
Többek között módosítja a 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendeletet  a vizek kártételei elleni 
védekezés szabályairól 
Megjelent: MK 294/2020. (XII.28.) Módosítja: 671/2020. (XII.28.) K r. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 
(6) Ha a veszély leküzdése a helyi polgári erők mozgósításával nem biztosítható, a vízügyi 
igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter kezdeményezi a katasztrófavédelemről, 
valamint a honvédelemről szóló törvény szerint – a honvédelemért felelős miniszter, a 
rendészetért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter útján – a 
honvédség, a rendvédelmi szervek hivatásos állománya és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottjai közreműködését. 
 
Többek között módosítja a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendeletet a felnőttképzésről szóló 
törvény végrehajtásáról 
Megjelent: MK 294/2020. (XII.28.) Módosítja: 675/2020. (XII.28.) K r. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 
19. § (4) A szakmai vezető a felnőttképzővel munkaviszonyban, honvédelmi alkalmazotti 
jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti 
szolgálati jogviszonyban, hivatásos szolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, 
közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, adó- és vámhatósági 
szolgálati jogviszonyban, egyházi szolgálati viszonyban vagy gazdasági társasággal tagsági 
jogviszonyban állhat. 
 
2021-04-01 



(7) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzés tekintetében 
a) a képzési program felnőttképzési szakértő általi előzetes minősítését az iparügyekért 

felelős miniszternek a Kormány adott ágazatért felelős tagja véleményének kikérésével 
meghozott döntése pótolja, 

b) a felnőttképzőnél szakmai vezetőként a képzéshez kapcsolódó szakirányú végzettséggel 
és ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező személy is kijelölhető, és a szakmai vezető 
megbízási jogviszonyban is foglalkoztatható, 

c)35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
677/2020. (XII. 28.) Korm. Rendelet egyes kormányrendeletek örökségvédelemmel 
összefüggő módosításáról 
Megjelent: MK 294/2020. (XII.28.) Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
Többek között módosítja a 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
Megjelent: MK 294/2020. (XII.28.) Módosítja: 677/2020. (XII.28.) K r. Hatályos: 2021. 
01. 01. 
 
(10) A környezetvédelmi hatóság az e rendelet szerinti hatósági eljárások tekintetében 
elektronikus űrlapot alkalmaz, amelyet a honlapján közzétesz. 
13. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez 

Adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához 
 
A tervezett tevékenység neve 
....................................................................................................................................................

................................................... 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 
A tevékenység(ek) 

megnevezése a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 
Khvr.) 3. számú melléklete 
szerint: 

..............................................
........…..... 

A tevékenység(ek) sorszáma 
a Khvr. 3. számú melléklete 
szerint: 

................................................
..........…… 

A tevékenység(ek) mérete (a 
Khvr. 3. számú melléklet 
szerinti mértékegységben 
meghatározva): 

..............................................
.................. 

Ha rendelkezik vele, környezetvédelmi     Ha rendelkezik vele, környezetvédelmi területi 
ügyféljel (KÜJ): …….    jel (KTJ): …….. 
 
A kérelmező azonosító adatai 
Kérelmező 
– neve: 
– elérhetősége (levélcím, telefon, fax, e-mail): 
– cégbírósági bejegyzés száma: 
– statisztikai számjele: 



I. A tevékenység bemutatása, jellemzői 
A tervezett tevékenység: 
1. új vagy meglévő tevékenység módosítása: 
2. megvalósításának, munkafolyamatainak (technológiájának) és a kapcsolódó 

tevékenységek rövid leírása: 
3. a felhasznált erőforrások (föld, víz, egyéb anyagok, energia – különösen nem megújuló 

forrásból): 
4. építési időtartama és az üzemeltetés várható kezdete: 
5. folytatására szolgáló építmények, területek, a közvetlen és a kapcsolódó létesítményeket, 

valamint a szükséges infrastruktúraelemeket is beleértve (felsorolás): 
6. funkcionális kapcsolata más meglévő vagy tervezett létesítménnyel, tevékenységgel 

(felsorolás): 
7. további fontosnak tartott jellemzői: 
II. A telepítési helyszín és környezetének bemutatása, jellemzői 
A tervezett tevékenység helye (címe, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma): 
III. A környezeti hatótényezők azonosítása 
A válasz igen vagy nem lehet. Amennyiben a válasz igen, akkor 
szükséges a környezeti hatás megnevezése is. 
Ha ismert, meg kell adni a környezeti hatások nagyságát, mértékét, és a 
kedvezőtlen hatások elhárítására tervezett intézkedéseket is. 

1. A tevékenység kiépítése és/vagy működtetése jelent-e fizikai változtatás(oka)t a 
megvalósítás helyszínén 
(a domborzaton, a földhasználatban, a lefolyási viszonyokban, a meder és partja 
morfológiájában, a felszín alatti víz szintjében, az élővilágban, a tájban stb.)? 
....................................................................................................................................
...........................………………………. 
2. A tevékenység működése közben felhasznál-e, illetve tárol-e, szállít-e, kezel-e, 
termel-e olyan veszélyes anyagokat, amelyek károsak, vagy kockázatot 
jelentenek az emberi egészségre vagy a környezetre, annak valamely elemére? 
....................................................................................................................................
............................……………………… 
3. Jár-e a tevékenység vízkivétellel felszíni, illetve felszín alatti vizekből? (A 
vízkivétel mennyiségének meghatározása.) 
....................................................................................................................................
.......................………………………..... 
4. A tevékenység kiépítése, illetve működtetése során keletkezik-e önálló kezelést 
igénylő szennyvíziszap, illetve 
a szokásos mértékű települési hulladéktól eltérő típusú hulladék? 
....................................................................................................................................
...........................……………………….. 
5. A tevékenység bocsát-e ki szennyező anyagokat vagy bármilyen veszélyes, 
mérgező vagy egészségre káros anyagot, üvegházhatású gázt (pl. CO2, CH4) a 
levegőbe? 
....................................................................................................................................
..........................………………………... 
6. Jellemző-e, hogy a tevékenység kiépítése, működtetése zajt, rezgést, bűzt 
okoz, illetve fényt, hőenergiát vagy elektromágneses sugárzást bocsát ki? 



....................................................................................................................................

..........................………………………... 
7. Lesz-e a tevékenységnek a talajba, felszíni vízbe vagy felszín alatti vizekbe 
történő kibocsátása? 
....................................................................................................................................
..........................………………………... 
8. Jár-e a tevékenység működtetése szennyvízgyűjtéssel, szennyvízkibocsátással 
vagy speciális kezelést, ipari előtisztítást igénylő szennyvizek keletkezésével? 
....................................................................................................................................
............................………………………. 
9. A környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére tervbe vett intézkedések, 
alkalmazni kívánt berendezések (beleértve a haváriák, balesetek megelőzését, 
elhárítását), az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás érdekében tervbe 
vett intézkedések: 
....................................................................................................................................
...........................……………………….. 
10. További fontosnak tartott jellemzők: 
....................................................................................................................................
.........………………………………….... 

 
IV. A telepítési hely környéke, a jelenlegi területhasználatok 
Amennyiben ismert, kérjük az alábbi adatok, információk megadását is. 
1. A szomszédos ingatlanok tényleges hasznosításának a 

kérelmező által ismert módja: 
2. A szomszédos ingatlanokon a kérelmező által tapasztalt 

ténylegesen folytatott tevékenységek megjelölése (amennyiben 
ismert, a Khvr. 1., 2. vagy 3. számú melléklete szerinti 
megnevezése): 

3. További fontosnak tartott jellemzők a szomszédos 
ingatlanokon: 
 
Amennyiben az adatlap bármely pontjára vonatkozóan az eljárásban egyébként benyújtott 
dokumentáció részletesebb információt tartalmaz, kérjük az adott pontban jelezni. 
 
 
Többek között módosítja a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletet az építésügyi bírság 
megállapításának részletes szabályairól 
Megjelent: MK 294/2020. (XII.28.) Módosítja: 677/2020. (XII.28.) K r. Hatályos: 2021. 
01. 01. 
 
A bírság mértéke és számítása 
2/A. §2 
megszűnt ez a pont, nevezetesen:2/A. §2 A nyilvántartott műemléki értéket, műemléket érintő 
és örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységet megvalósító, engedély nélkül vagy attól 
eltérően végzett építési és bontási tevékenység esetén az építésügyi bírság mértékét az 
örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet mérlegelési 
szempontrendszere szerint, annak megfelelő módon és mértékben kell megállapítani. 

 



Többek között módosítja a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a közlekedési igazgatási 
feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
Megjelent: MK 294/2020. (XII.28.) Módosítja: 677/2020. (XII.28.) K r. Hatályos: 2021. 
01. 01. 

 
2021-01-01 
(2a) Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a közlekedési hatósági ügyekért felelős 
helyettes államtitkár jár el: 
f) a vizsgálóállomások auditálását végző szervezet ellenőrzése, 
 

g) a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az 
autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási 
tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 
kormányrendelet szerinti elektronikus fuvarregisztrációs rendszer működtetése 

során. 
t) a légijárművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási 
eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő 
meghatározásáról szóló, 2012. október 5-i 965/2012/EU bizottsági rendelet 

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 
 

6. Ha az út a 
kulturális 
örökségvédelmi 
hatósági 
nyilvántartásban 
szereplő 
nyilvántartott 
vagy védetté 
nyilvánított 
régészeti 
lelőhelyen, 
régészeti 
védőövezet 
területén, 
műemléki 
területen vagy 
műemlék telkén 
valósul meg. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy 
a tervezett út, 
építmény, 
tevékenység a 
kulturális örökség 
védelme 
jogszabályban 
rögzített 
követelményeinek 
a kérelemben 
foglaltak szerint 
vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

 
4. melléklet a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 

1. A kikötő, valamint a komp- és révátkelőhely elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, 
fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint 
adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban 
közreműködő szakhatóságok 

2. A kikötő, valamint a komp- és révátkelőhely elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, 
fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint 
adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban 
a hajózási hatóság által vizsgált szakkérdések 

A B  



  A szakkérdés 
vizsgálatának feltétele 

Szakkérdés 

1
. 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Annak elbírálása kérdésében, 
hogy 

a) a tevékenység a természet 
védelmére vonatkozó nemzeti és 
közösségi jogi 
követelményeknek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e, 
b) a tevékenység alapján jelentős 
környezeti hatások 
feltételezhetők-e. 

2
. 

Minden esetben. Közegészség- és 
járványügyekkel kapcsolatosan 

3
. 

Ha a hajózási 
létesítmény 
nyilvántartott régészeti 
lelőhelyen, régészeti 
védőövezet területén, 
műemléki területen 
vagy műemlék telkén 
valósul meg. 

Annak elbírálása kérdésében, 
hogy a hajózási létesítmény a 
kulturális örökség védelme 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e. 

 
2021-05-01 
(4) Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el 
6. a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő 
címkézéséről, az (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az 1222/2009/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. május 25-i (EU) 2020/740 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben [a továbbiakban: (EU) 2020/740 európai parlamenti és tanácsi rendelet] 
meghatározott hitelesítési eljárás lefolytatása és a 4–7. cikkben foglalt kötelezettségek 
betartásának ellenőrzése; 

7. a (10) bekezdés szerinti szervezetek által felvett, jogsértést megállapító ellenőrzési 
jegyzőkönyv alapján kezdeményezett eljárás lefolytatása; 
 
(9a) Közlekedési hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala látja el az (EU) 2020/740 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (5) bekezdésében meghatározott, a 
gumiabroncs-beszállítók által bejelentett adatok és információk nyilvántartását, kezelését és 
az ehhez tartozó felügyeleti és ellenőrzési feladatokat. 

(9b) A (9) bekezdésben meghatározott éves piacfelügyeleti ellenőrzési tervet az (EU) 
2020/740 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (4) bekezdésének megfelelően kell 
kialakítani. 
 
w) a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő 
címkézéséről, az (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az 1222/2009/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. május 25-i (EU) 2020/740 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet, 
 

 



Többek között módosítja a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendeletet a veszélyes folyadékok 
vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági 
felügyeletéről 
Megjelent: MK 294/2020. (XII.28.) Módosítja: 677/2020. (XII.28.) BM r. Hatályos: 2021. 
01. 01. 
 
1. melléklet a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelethez 
A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek 
létesítési és üzembehelyezési engedélyezési eljárásában a műszaki biztonsági hatóság 
által vizsgált szakkérdések 
 

A B C  

1
. 

Szakkérdés 
vizsgálatának 
feltétele 

Szakkérd
és 

Másodfokú eljárásban 
szakértőként kirendelhető 
szerv 

 

4
. 

A kulturális 
örökségvédelmi 
hatósági 
nyilvántartásban 
szereplő nyilvántartott 
vagy védetté 
nyilvánított régészeti 
lelőhelyen, régészeti 
védőövezet területén 
megvalósuló létesítési 
vagy üzembehelyezési 
eljárás vagy műemléki 
területen megvalósuló 
vagy műemléket vagy 
műemlék telkét érintő 
tevékenység 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

Annak elbírálása kérdésében, 
hogy a tervezett tárolótartály a 
régészeti örökség védelme 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e. 

– 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
682/2020. (XII. 28.) Korm. Rendelet a bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) 
Korm. rendelet módosításáról 
Megjelent: MK 294/2020. (XII.28.) Hatályos: 2021. 01. 01. 

 
Többek között módosítja a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendeletet a bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról 
Megjelent: MK 294/2020. (XII.28.) Módosítja: 682/2020. (XII.28.) BM r. Hatályos: 2021. 
01. 01. 

 
1. § E rendelet alkalmazásában: 



7. biomassza-termelő: a biomasszát előállító egyéni vállalkozó, őstermelő, őstermelők családi 
gazdasága vagy gazdálkodó szervezet, valamint az előzőekben felsoroltakon túl az, aki 
továbbértékesítés céljából biomasszát térítésmentesen összegyűjt; 
6. § (1) Az üzemanyag-forgalmazó köteles a (3) bekezdésben meghatározott bioüzemanyag-
részarányra vonatkozó forgalmazási kötelezettségnek eleget tenni. 

(2) Több üzemanyag- vagy bioüzemanyag-típust tartalmazó üzemanyag esetében az 
üzemanyag teljes mennyiségére vonatkozó energiatartalmat az üzemanyagban legnagyobb 
térfogatarányt képviselő üzemanyag-típus 1. mellékletben meghatározott energiatartalmának 
figyelembevételével kell meghatározni. 

(3) A kötelező bioüzemanyag-részarány mértéke a 2021. január 1. és 2021. december 31. 
közötti időszakban 8,2%, ezen belül a 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin esetében a 
kötelező bioetanol-részarány mértéke 6,1%. 
(9a) A kötelező bioüzemanyag-részarányon belül a 2. melléklet A. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított fejlett bioüzemanyagok és biogázok részesedésének a 2022. évben 
a közlekedési ágazat teljes energiafogyasztása legalább 0,2%-nak, a 2025. évben legalább 
1%-nak, a 2030. évben pedig 3,5%-nak kell lennie. 
20. § (1) Ez a rendelet 
e) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 
2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikk (1) 
bekezdésének való megfelelést szolgálja. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
47/2020. (XII. 28.) BM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek 
nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló 
törvényhez kapcsolódó módosításáról 
Megjelent: MK 294/2020. (XII.28.) Hatályos: 2021. 01. 05. 

 
Többek között módosítja a 22/2012. (IV. 13.) BM rendeletet a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó 
egyes rendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 294/2020. (XII.28.) Módosítja: 472020. (XII.28.) BM r. Hatályos: 2021. 
01. 05. 

 
1. Hatásköri kérdések 

1. §1 
2. § Ha a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 40. § (2) bekezdése 
szerinti hatósághoz történő áttételre kerül sor, az áttételről mindazokat értesíteni kell, akiket 
az áttétel időpontjáig megtett eljárási cselekményekről értesítettek. Az áttétel 
megalapozottságát indokolni kell. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
701/2020. (XII. 29.) Korm. Rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 
szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (már volt,) és az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról 
Megjelent: MK 294/2020. (XII.29.) Hatályos: 2021. 01. 01. 

 



1b) A lejárt hatályú építési engedéllyel rendelkező, de használatbavételi engedéllyel vagy 
használatbavétel tudomásulvételével nem rendelkező építményen a tartószerkezetet vagy a 
hasznos alapterület érintő befejező építési munkák elvégzésére építési engedélyt kell kérni. 
18§ (4) Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a tervezett 
építési tevékenység 

a) az (1) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, vagy 
b) engedélyezését a kiemelt településképi vélemény nem javasolta. 
(4a) A polgármesternek a tervezett építési tevékenység vonatkozásában kiadott 

településképi véleményét a hatóság bizonyítékként veszi figyelembe. 
 
20. § (1) Az építési engedély iránti kérelemben hozott döntés szóban nem közölhető. 

(2) Az iratazonosítóval ellátott döntést közölni kell 
bc) a központi vagy a területi építészeti-műszaki tervtanáccsal, amennyiben az eljárást 
megelőzően véleményt adott, 
(3) A végleges döntést közölni kell 
b) az építésfelügyeleti hatósággal, 
21. § Ha az építésügyi hatóság rövidebb időtartamot nem állapít meg, az építési engedély a 
véglegessé válásának napjától számított négy évig hatályos. A hatályossága alatt, ha az építési 
tevékenységet – az építési napló megnyitásával igazoltan – megkezdték, akkor az építési 
tevékenység megkezdésétől számított hat éven belül az építménynek használatbavételi 
engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá kell válnia. Az 
építési engedély hatálya nem hosszabbítható meg. 
(3) Az építésügyi hatóság az elvi építési keretengedélyt nem adja meg, ha a tervezett építési 
tevékenység 

a) engedélyezését a kiemelt településképi vélemény nem javasolta, vagy 
b) az Étv. 19. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti, és a központi építészeti tervtanács 

szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta. 
(3a) A polgármesternek a tervezett építési tevékenység vonatkozásában kiadott 

településképi véleményét a hatóság bizonyítékként veszi figyelembe. 
(3) Az építésügyi hatóság az elvi építési keretengedélyt nem adja meg, ha a tervezett építési 
tevékenység 

a) engedélyezését a kiemelt településképi vélemény nem javasolta, vagy 
b) az Étv. 19. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti, és a központi építészeti tervtanács 

szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta. 
(3a) A polgármesternek a tervezett építési tevékenység vonatkozásában kiadott 

településképi véleményét a hatóság bizonyítékként veszi figyelembe. 
34. § (1) A telepítési engedély egy évig hatályos, kivéve, ha a hatályossága alatt az IÉSZ 
lefolytatását a mellékletek benyújtásával kezdeményezték. 
35. §(9) Az építésügyi hatóság az integrált építési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a 
tervezett építési tevékenység engedélyezését az Étv. 19. § (4) bekezdése szerinti esetben a 
központi építészeti tervtanács szakmai véleményében nem ajánlotta. 

(9a) A polgármesternek a tervezett építési tevékenység vonatkozásában kiadott 
településképi véleményét a hatóság bizonyítékként veszi figyelembe. 
49. § (1) A bontási engedély a véglegessé válásának napjától számított kettő évig hatályos. A 
bontási engedély hatálya meghosszabbodik, ha a hatályossága alatt a tényleges bontási 
tevékenységet megkezdték, azt folyamatosan végzik, és a bontási tevékenység megkezdésétől 
számított négy éven belül befejezik. 
 
1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez 
Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek 



5. Kizárólag az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, 
elhelyezése. 
8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, amelynek mérete az építési 
tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot. 

9. Önálló reklámtartó építmény, valamint gépjármű-üzemanyag egységárának feltüntetésére 
szolgáló oszlop vagy tábla építése, elhelyezése. 

15. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése. 
16. Növénytermesztésre és gombatermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése. 
17. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, 

ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot 
tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló 
elhelyezéséhez szükséges építmény építése, bővítése. 

 
2021-01-06 
77/E. § (1) A 40. § (3) bekezdés d) pontjában, a 40. § (5) bekezdés b) pontjában és az 54. § 
(6) bekezdés d) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az építészeti-műszaki 
dokumentáció alapján az épület kialakítása nem közel nulla vagy annál kedvezőbb 
energiaigényű, és a használatbavételre 2020. december 31. napját követően kerül sor. Ezen 
épületek esetében a 19. § (4) bekezdés i) pont ib) alpontjában foglaltaknak 2021. június 30. 
napja utáni használatbavétel esetén kell megfelelni. 

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 701/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
2021-03-01 
56. § (1) Az építésügyi hatóság az Étv. 34. § (5) bekezdés b) pontja szerinti célból – építmény, 
építményrész bontása, valamint az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy 
örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött építmény felépítésének, meglétének igazolása 
céljából – kérelemre vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető ingatlanügyi hatóság hivatalból 
folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot vagy szükség esetén 
helyszíni szemle alapján, a (2)–(4) bekezdés figyelembevételével – hatósági bizonyítványt 
állít ki. Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetés céljából benyújtott 
hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez – kivéve, ha a földrészleten valamennyi épületet 
elbontották – mellékelni kell a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban 
előírt változási vázrajzot. A bontási engedélyhez nem kötött lakóépület bontása esetén a 
kérelemhez mellékelni kell a 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7/2020. (XII. 29.) ITM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 
szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról 
Megjelent: MK 294/2020. (XII.29.) Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
2. § E rendelet alkalmazásában 

1. alternatív rendszer: a megújuló energiaforrásokon alapuló decentralizált energiaellátási 
rendszer, a kapcsolt energiatermelés, a táv- vagy tömbfűtés és -hűtés vagy a hőszivattyús 
rendszer; 



2. effektív névleges teljesítmény: a gyártó által előírt és garantált maximális leadott 
hőteljesítmény (kW-ban kifejezve), amely a folyamatos működés során átadható, ugyanakkor 
megfelel a gyártó által megjelölt hasznos teljesítménynek; 

3. elektromos töltőpont: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 45/B. § 6. pontja 
szerinti fogalom; 

4. energiamegtakarítási célú felújítás: a meglévő épület energiahatékonyságát befolyásoló 
épületelem utólagos beépítése, cseréje, kiegészítése vagy az épületelem alapvető 
jellemzőjének megváltoztatása, vagy a meglévő épület eredeti állapotának fenntartását célzó 
azon állagmegóvási, javítási, karbantartási munka, amely gazdaságossági szempontból 
megvalósítható, ideértve a szakaszos felújítást is; 

5. épületautomatizálási és -szabályozási rendszer: olyan rendszer, amely magában foglalja 
mindazon termékeket, szoftvereket és mérnöki szolgáltatásokat, amelyek automatikus 
vezérlés révén és a kézi működtetés megkönnyítésével elősegíthetik az épülettechnikai 
rendszerek energiahatékony, gazdaságos és biztonságos üzemeltetését; 

6. épületelem: a határoló szerkezetek vagy az épülettechnikai rendszerek valamely eleme; 
7. épülettechnikai rendszer: az épület vagy önálló rendeltetési egysége helyiségfűtésére, 

helyiséghűtésére, szellőztetésére, használati melegvíz-ellátására, beépített világítására, 
épületautomatizálására és szabályozására, helyszíni villamosenergia-termelésre szolgáló 
műszaki berendezések, vagy ezek kombinációi, ideértve a megújuló energiaforrásokat 
használó rendszereket is; 

8. fűtési rendszer: a beltéri légkezelés egy adott formájához szükséges komponensek olyan 
kombinációja, melynek révén növelhető a hőmérséklet; 

9. hasznos alapterület: az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 
kormányrendelet szerinti alapterület; 

10. határoló szerkezet: az épület fűtött, szellőztetett, hűtött belső helyiségeit a külső 
környezettől vagy az épület fűtetlen, szellőzés nélküli helyiségétől elválasztó épületszerkezet; 

11. hőfejlesztő berendezés: a fűtési rendszer azon része, amely hasznos hőt állít elő 
fűtőanyagok kazánban történő elégetésével, vagy az elektromos ellenállásos fűtőrendszer 
fűtőelemeiben fellépő hőhatás (Joule-hatás) alkalmazásával, valamint a környezeti levegőből, 
szellőzőberendezésből távozó használt levegőből, vízből vagy talajbeli hőforrásból való, 
hőszivattyúval történő hőelvonás révén; 

12. hőszivattyú: olyan gép, készülék vagy berendezés, amely a természetes közegekből – 
különösen a levegőből, a vízből vagy a talajból – hőt vezet át az épületbe vagy az ipari 
alkalmazásba azáltal, hogy megfordítja a hő természetes áramlásának irányát, és így az az 
alacsonyabb hőmérséklettől a magasabb hőmérséklet felé áramlik, továbbá amely képes a hőt 
az épületből kivonni és a környezetnek átadni; 

13. jelentős felújítás: a határoló szerkezetek összes felületének legalább a 25%-át érintő 
felújítás; 

14. kapcsolt energiatermelés: hő- és villamos vagy mozgási energia egyetlen folyamat 
során, egyidejűleg történő előállítása; 

15. kazán: kazántest-tüzelőegység kombináció, amely az égés során felszabaduló hőt a 
fűtőközegnek adja át; 

16. közel nulla energiaigényű épület: a 6. melléklet követelményeinek megfelelő épület; 
17. lakóépület: jellemzően lakást és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeket magába foglaló 

épület; 
18. légkondicionáló rendszer: a beltéri légkezelés egy adott formájához szükséges 

komponensek olyan kombinációja, amely által szabályozható vagy csökkenthető a 
hőmérséklet; 

19. meglévő épület: a felújítási munkák megkezdését megelőzően hatósági döntés vagy 
tudomásulvétel alapján használatba vett, vagy legalább 10 éve használatban lévő épület; 



20. nem lakáscélú épület: a hivatali vagy irodaépület, az ellenérték fejében várakozó- vagy 
parkolóhely értékesítésére szolgáló építmény, a fedett piacot kivéve a kereskedelmi épület, 
így különösen a bevásárlóközpont, önálló üzlet, lakossági fogyasztásicikk-javító hely, 
szervizállomás, a tábort kivéve a szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület, az oktatási, 
egészségügyi ellátást szolgáló, valamint szórakoztatásra, sportra és közművelődésre használt 
épület; 

21. összesített energetikai jellemző: az épület energiafelhasználásának hatékonyságát 
jellemző számszerű mutató, amelynek kiszámítása során figyelembe veszik az épület 
telepítését, a homlokzatok benapozottságát, a szomszédos épületek hatását, valamint más 
klimatikus tényezőket, az épület hőszigetelő képességét, épületszerkezeti és más műszaki 
tulajdonságait, az épülettechnikai berendezések és rendszerek jellemzőit, a felhasznált energia 
fajtáját, az előírt beltéri légállapot követelményeiből származó energiaigényt, továbbá a 
sajátenergia-előállítást; 

22. primerenergia: az a megújuló és nem megújuló energiaforrásból származó energia, 
amely nem esett át átalakításon vagy feldolgozási eljáráson; 

23. szellőző rendszer: a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a 
szellőztetőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében 
történő végrehajtásáról szóló, 2014. július 7-i 1253/2014/EU bizottsági rendelet szerinti 
berendezés; 

24. távfűtés vagy távhűtés: a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti távhőszolgáltatás, 
vagy gőz, meleg víz vagy hűtött folyadék formájában, egy központi termelési egységből, 
vezetéken keresztül történő hőenergia-szolgáltatás légterek vagy ipari folyamatok fűtése vagy 
hűtése céljából. 
(3) Meglévő épületek jelentős felújítása esetén az építészeti-műszaki tervdokumentációban 
vizsgálni kell a nagy hatékonyságú alternatív rendszerek alkalmazásának lehetőségét a (2) 
bekezdés szerint, és ennek eredményét ismertetni kell a műszaki leírásban. A vizsgálatnak a 
tűzbiztonsági követelményeknek való megfelelésre, az egészséges beltéri légállapotra 
vonatkozó, valamint a földrengésállósági követelmények teljesülésére is ki kell terjednie. 
(3) Meglévő épületek jelentős felújítása esetén az építészeti-műszaki tervdokumentációban 
vizsgálni kell a nagy hatékonyságú alternatív rendszerek alkalmazásának lehetőségét a (2) 
bekezdés szerint, és ennek eredményét ismertetni kell a műszaki leírásban. A vizsgálatnak a 
tűzbiztonsági követelményeknek való megfelelésre, az egészséges beltéri légállapotra 
vonatkozó, valamint a földrengésállósági követelmények teljesülésére is ki kell terjednie. 
(4) Meglévő épület bővítése vagy energiamegtakarítási célú felújítása esetén az építési-
szerelési munkával érintett épülettechnikai rendszereknek meg kell felelniük az 1. melléklet 
V. részében foglalt követelményeknek. 
(6a) Meglévő épületek esetén a több mint húsz parkolóhellyel rendelkező, nem lakáscélú 
épületeknek meg kell felelnie a 8. mellékletben meghatározott követelményeknek. 
6/C. § E rendeletnek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 
24.) TNM rendelet és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 
26.) NFM rendelet módosításáról szóló 
61/2020. (XII. 30.) ITM rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 8. melléklet 1. és 
2. pontját a MódR. hatálybalépéskor27 folyamatban levő új épület létesítése során, valamint 
meglévő épület jelentős felújítása vagy olyan bővítése esetén, ahol a bővítés mértéke 
meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, 
a 2020. december 31-ét követően megnyitott az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
kormányrendelet szerinti építési naplóval rendelkező építkezéseknél kell alkalmazni 
Légtechnikai rendszerrel az alábbi helyiségekben a tartózkodási zónába minimálisan 
bejuttatandó friss levegő mennyiséget a 2. táblázat szerint lehet megállapítani 

2. táblázat: Friss levegő igény 



 
  (1.) (2.) (3.) 
  átlagos 

légmennyiség 
m2-re vetítve 

napp
ali 
fő-re 

hálószo
ba 
m2-re 
vetítve 

  m3/h, m3/h/
fő m3/h, 

  1,5 25,2 3,6 
 
2.4. Az épület 2.1. vagy 2.2. alpontban meghatározott, a tartózkodási zónába minimálisan 
bejuttatandó friss levegő mennyiséget és az elvezetésre kerülő szennyezett levegőt, így a 
légcserét, csak szabályozott működésű hővisszanyerős szellőztetőrendszer vagy központi 
elszívásos szellőzés kiépítésével lehet biztosítani, mely a belső páratartalom és CO2-szint 
alapján automatikusan és folyamatosan, igény szerint üzemel. A rendszer részeként és 
kialakításánál figyelembe vehetők a friss levegő bevezetésére alkalmas passzív, automatikus 
működésű páraszabályozású légbevezető elemek. Az épület külső nyílászáróinak teljes vagy 
részleges nyitásával történő friss levegő bejutást a 2.1. és 2.2. alpontban meghatározott érték 
számításnál nem szabad figyelembe venni. 
Új fűtési és hűtési rendszer létesítésekor az új épületeket olyan önszabályozó készülékekkel 
kell felszerelni, amelyekkel minden egyes 12 m2-nél nagyobb alapterületű helyiségben 
önállóan szabályozható a hőmérséklet. Meglévő épületek esetében az ilyen önszabályozó 
készülékeket a hőtermelők cseréjekor kell beszerelni, ha azok a hőszállító és hőleadó rendszer 
átalakítása nélkül beépíthetők. Ha az épületben több eltérő tulajdonú épületrész található, 
javasolt az épületrészenkénti hőmennyiségmérés vagy költségmegosztó készülékek 
alkalmazása. 
 
8. melléklet a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez 
Az elektromobilitás elősegítése 
 

1. Az új építésű vagy jelentős felújítás alá vont és tíznél több parkolóhellyel rendelkező, 
nem lakáscélú épületek esetében az 1.1. és 1.2. alpontban foglaltak szerint legalább egy 
elektromos töltőpontot, továbbá minden ötödik parkolóhelyen olyan elektromos csatlakozást 
biztosító létesítményt (az elektromos kábelek továbbvezetésére szolgáló szerkezetet) kell 
telepíteni, amely lehetővé teszi elektromos járművek részére alkalmas töltőpontok későbbi 
időpontban való telepítését, ha 

1.1. a parkoló az épületen belül helyezkedik el, és – a jelentős felújítás alá vont épületek 
esetében – a felújítási munkálatok a parkolóra vagy az épület elektromos infrastruktúrájára is 
kiterjednek; vagy 

1.2. a parkoló közvetlenül az épület mellett helyezkedik el, és – a jelentős felújítás alá vont 
épületek esetében – a felújítási munkálatok a parkolóra vagy a parkoló elektromos 
infrastruktúrájára is kiterjednek. 

2. Az új építésű és a jelentős felújítás alá vont, tíznél több parkolóhellyel rendelkező 
lakóépületek esetében a 3.1. és 3.2. alpontban foglaltak szerint minden parkolóhelyen olyan 
elektromos fogadócsatlakozást biztosító létesítményt (az elektromos kábelek továbbvezetésére 
szolgáló szerkezetet) kell telepíteni, amely lehetővé teszi elektromos járművek részére 
alkalmas töltőpontok későbbi időpontban való telepítését, ha 



2.1. a parkoló az épületen belül helyezkedik el, és – a jelentős felújítás alá vont épületek 
esetében – a felújítási munkálatok a parkolóra vagy az épület elektromos infrastruktúrájára is 
kiterjednek; vagy 

2.2. a parkoló közvetlenül az épület mellett helyezkedik el, és – a jelentős felújítás alá vont 
épületek esetében – a felújítási munkálatok a parkolóra vagy a parkoló elektromos 
infrastruktúrájára is kiterjednek. 

3. Meglévő épületek esetén a több mint húsz parkolóhellyel rendelkező, nem lakáscélú 
épületek esetében 
2025. január 1-jétől legalább egy elektromos töltőpontot kell telepíteni, ha a parkoló az 
épületen belül helyezkedik el, vagy a parkoló közvetlenül az épület mellett helyezkedik el. 
 
2022-01-01 
9. Épületfelügyelet 

9.1. Ha a műszaki feltételek lehetővé teszik, a nem lakáscélú épületekben a 290 kW-nál 
nagyobb effektív névleges teljesítményű fűtési rendszereket, kombináltan helyiségfűtési és 
szellőző rendszereket, légkondicionáló, valamint kombináltan légkondicionáló és szellőző 
rendszereket 2025. január 1-jéig fel kell szerelni épületautomatizálási és -szabályozási 
rendszerrel, amely alkalmas 

9.1.1. az energiafelhasználás folyamatos ellenőrzésére, regisztrálására, korrekciójára, és 
elemzésére; 

9.1.2. az épület energiahatékonyságának értékelésére, az épülettechnikai rendszerek 
hatékonyságcsökkenésének jelzésére, a kezelőszemélyzet tájékoztatására, az 
energiahatékonyság javításának lehetőségeire; 

9.1.3. összekapcsolt épülettechnikai rendszerek esetében a kommunikációra, és 
épülettechnikai rendszerekkel való átjárhatóságra, a különböző típusú jogvédett 
technológiáktól, berendezésektől és gyártóktól függetlenül. 

9.2. Abban a lakóépületben, amelyben a 9.1. alpont szerinti teljesítményű fűtési rendszer, 
kombináltan helyiségfűtési és szellőző rendszer, légkondicionáló rendszer, valamint 
kombináltan légkondicionáló és szellőző rendszer működik, a rendszer soron következő 
jelentős felújítása alkalmával olyan épületautomatizálási és -szabályozási rendszert kell 
létesíteni, amely 

9.2.1. biztosítja a folyamatos épületfelügyeletet, méri az épület rendszerhatékonyságát, jelzi 
a kezelő személyzetnek a rendszer jelentős hatékonyság csökkenését és a karbantartásigényt, 
valamint 

9.2.2. ellenőrzi és optimalizálja az energiatermelést, -tárolást, -elosztást és -felhasználást. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

712/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 296/2020. (XII.30.) Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
Többek között módosítja a 387/2016. (XII. 2.) Korm. Rendeletet a fogyasztóvédelmi 
hatóság kijelöléséről 
Megjelent: MK 296/2020. (XII.30.) Módosítja: 712/2020. (XII.30.) ITM r. Hatályos: 2021. 
01. 01. 
 
2021-01-01 
/A. § A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre indult eljárásában az azonos hatáskörű 
hatóságok közül az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén 



a) az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe (a 
továbbiakban együtt: lakcím), vagy székhelye, telephelye, fióktelepe (a továbbiakban együtt: 
székhely) van, 

b) az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik, 
c) a tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy 
d) a jogellenes magatartást elkövették. 

4f) A Kormány a vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet 
18/A. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a 
kormányhivatalt jelöli ki. 

   2021-07-16 
1. § Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány – a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével 
kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével – közigazgatási hatósági ügyekben 

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal), 
b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban: 

katasztrófavédelmi főigazgatóság), 
c) a Pest Megyei Kormányhivatalt, 
d) a Szerencsejáték Felügyeletet (a továbbiakban: Felügyelet), valamint 
e) a fogyasztóvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) 
jelöli ki. 

 
(4c) A Kormány a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdésében és 21. §-ában foglaltak tekintetében 
fogyasztóvédelmi hatóságként a Felügyeletet jelöli ki. 
j) ellátja a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, 
továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i 
(EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (2) bekezdése alapján 
kialakított elektronikus, archiválást és információcserét biztosító rendszer (Information and 
Communication System for Market Surveillance) nemzeti kapcsolattartói feladatait; 

k) ellátja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázatok 
kezelésével összefüggő feladatokat. 

 
3. A szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter feladatai a 

Szerencsejáték Felügyelet tevékenységével összefüggésben 
6. § (1) A Felügyelet fogyasztóvédelmi hatósági feladatkörének gyakorlásával 

összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-ában meghatározott, 
valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító 
miniszterként a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja. 

(2) A szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter az (1) bekezdésben 
meghatározott szakmai irányítása keretében 

a) a Felügyeletet érintően eseti vizsgálatokat rendelhet el; 
b) a Felügyeletet fogyasztóvédelmi feladatköréhez kapcsolódóan – a Felügyelet 

közigazgatási hatósági eljárása kivételével – konkrét feladat elvégzésére, mulasztás pótlására 
utasíthatja; 

c) évente beszámoltatja a Felügyeletet a fogyasztóvédelmi feladatkörébe tartozó 
tevékenységéről. 

(3) A szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter 
a) véleményezi a Felügyelet fogyasztóvédelmi hatósági feladatkörét érintő 

jogszabálytervezeteket, ha azok elkészítése nem a miniszter feladatkörébe tartozik; 
b) szükség szerint javaslatot tesz az illetékes miniszternek a Felügyelet fogyasztóvédelmi 

feladatkörét érintő jogszabályok módosítására; 



c) együttműködési megállapodást köthet a Felügyelet fogyasztóvédelmi hatósági 
tevékenységéhez kapcsolódó állami szervekkel. 
10. § A Felügyelet fogyasztóvédelmi hatóságként történő kijelölését a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését55 követően indult 
eljárásokban kell alkalmazni. 
 
 
713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 
törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 297/2020. (XII.31.) Hatályos: 2021. 01. 01. 

 
Többek között módosítja a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendeletet az építésfelügyeleti 
bírságról 
Megjelent: MK 297/2020. (XII.31.) Módosítja: 713/2020. (XII.30.) ITM r. Hatályos: 2021. 
01. 01. 
 
1/A. § (1) Az építésfelügyeleti hatóság jogosulatlan, szakszerűtlen tevékenység folytatása 
esetén az építési folyamat résztvevőjével szemben – a (2) bekezdés kivételével – a 1/A–2/A. § 
szerint megállapított építésfelügyeleti bírságot alkalmazza. 

(2) Az építésfelügyeleti hatóság – az 1. mellékletben foglalt táblázat 13. pontjában 
meghatározott jogsértések kivételével – az építésfelügyeleti bírság megállapítását mellőzi, ha 
a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény szerinti figyelmeztetés feltételei 
fennállnak. 
 
Többek között módosítja a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletet a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről 
Megjelent: MK 297/2020. (XII.31.) Módosítja: 713/2020. (XII.30.) ITM r. Hatályos: 2021. 
01. 01. 
 
6. § (1) A kereskedő a Kertv. 3. § (1) bekezdése szerinti bejelentésének az 1. melléklet A) 
pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A bejelentést a 2. § a) és b) pontjában 
meghatározott hatóság (a továbbiakban: jegyző) a 2. melléklet A) pontjában meghatározott 
adattartalommal nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás a 2. melléklet A) pontjában 
meghatározott adatok tekintetében – azon adatok kivételével, amelyet jogszabály más 
nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. 
9. § (1) A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a 2. melléklet B) 
pontja szerinti adattartalommal nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás a 2. melléklet B) 
pontjában meghatározott adatok tekintetében – azon adatok kivételével, amelyet jogszabály 
más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági nyilvántartásnak 
minősül. 
 
Statisztikai adatok nyilvántartásból történő lekérdezésének rendje 

10/B. § A kereskedelemért felelős miniszter, valamint a közigazgatás-szervezésért felelős 
miniszter törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából a 6. § (1) bekezdésében és a 9. 
§ (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásokból közvetlenül kérdezhet le statisztikai 
adatokat. 
15. § (1) Az alkalmi rendezvényen történő árusítás a termékre vonatkozó jogszabály által 
előírt feltételek teljesítése mellett történhet, továbbá a kereskedő jól látható módon köteles 
feltüntetni nevét, székhelyét az értékesítés helyszínén. 



(2) A jegyző 
a) a rendezvénytartási engedélyköteles, vagy 
b) – a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények, a választási 

eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlések, a vallási közösségek vallásos szertartásai 
és rendezvényei és a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények kivételével – a 
közterületen rendezett 

olyan alkalmi rendezvényről, amelyen szeszes ital forgalmazása történik, a rendezvény 
megkezdését megelőző napig tájékoztatja az állami adó- és vámhatóságot. 
(5) A kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok három évre visszamenőleg 
vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra 
adott válasz másodpéldányát. 
27. § (1) Ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a kereskedő, illetve az üzletként 
szolgáló épület a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés másként 
nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem 
biztosítható, a jegyző – a (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés szerinti eset kivételével – az 
észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a tevékenységet 
megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja. 
31. § A 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 4. melléklet szerinti 
vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni a 
jegyzőnek. 
2. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez 
4. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez 

Vendéglátóhely üzlettípusok és azok jellemzői 
1.    Étterem 
2.    Büfé 
3.    Cukrászda 
4.    Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely 
5.    Italüzlet, bár 
6.    Zenés-táncos szórakozóhely 
7.    Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely 
8.    Gyorsétterem 
9.    Rendezvényi étkeztetés 
10.    Alkalmi vendéglátóhely 
11.    Mozgó vendéglátóhely 

 
Többek között módosítja a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendeletet a kedvtelésből tartott 
állatok tartásáról és forgalmazásáról 
Megjelent: MK 297/2020. (XII.31.) Módosítja: 713/2020. (XII.30.) ITM r. Hatályos: 2021. 
01. 01. 
 
17/C. § (1) Amennyiben a települési, fővárosban a kerület önkormányzat jegyzője, a Fővárosi 
Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző arról 
értesül, hogy eb a 4. számú melléklet szerinti sérülést okozott, arról köteles írásban értesíteni a 
sérülés keletkezésének helye szerint illetékes járási állat-egészségügyi hatóságot. 

(2) Eb okozta sérülés esetén a járási állat-egészségügyi hatóság a közigazgatási 
szabályszegések szankcióiról szóló törvényben foglaltakon túl az Ávtv. 42/D. § (1) bekezdése 
szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja a 4. számú mellékletben foglaltak szerint. 

(3)68 
(4)69 



(5) A sérülés keletkezésének kivizsgálása során vizsgálni kell az eb által okozott sérülés 
bekövetkezésének körülményeit, különösen a sérült ember vagy állat magatartását. 

(6) Amennyiben ebek falkában okoznak sérülést, a falka összes tagja tekintetében 
jogkövetkezményeket kell megállapítani és alkalmazni. 

(7)71 
(8)72 

4. számú melléklet a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelethez 
 

Többek között módosítja a 208/2011. (X. 12.) Korm. rendeletet a katasztrófavédelmi 
bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és 
visszatérítéséről 
Megjelent: MK 297/2020. (XII.31.) Módosítja: 713/2020. (XII.30.) ITM r. Hatályos: 2021. 
01. 01. 
 
5. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv (a továbbiakban: hatóság) a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény IV. fejezete hatálya alá tartozó eljárásban a 2. mellékletben szereplő 
szabályszegések esetén az ott meghatározott összegű katasztrófavédelmi bírság kiszabására 
jogosult. 

(2) Több különböző szabályszegés megállapítása esetén a katasztrófavédelmi bírság összege 
az egyes bírságtételek egyesített összege, amely legfeljebb 5 000 000 forint lehet. 
(3)5 
2. melléklet a 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelethez 
 
 
Többek között módosítja a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletet a tűzvédelmi hatósági 
feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel 
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 
Megjelent: MK 297/2020. (XII.31.) Módosítja: 713/2020. (XII.30.) ITM r. Hatályos: 2021. 
01. 01. 
 
1. § (1) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként – a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban 
és más kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – a katasztrófavédelmi kirendeltséget 
jelöli ki, amely 
f) az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig, de legalább a 
szabályszegés megállapításától számított 24 órára megtilthatja, ha 
o) eljár a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 
13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (10) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott 
eljárásokban. 
n) eljár az R. 2. § (10) bekezdés a) pontjában, valamint az R. 3. § (7) és (8) bekezdésében 
meghatározott eljárásokban. 
(3) Több szabályszegés együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes 
szabályszegésekért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint. 

8. § (1) A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon – az 1. melléklet 43. sorában rögzített 
esetet kivéve – a szabályszegést észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az 
észlelt szabályszegés a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a 
szabályszegés helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkezik. Az 1. melléklet 43. sorában rögzített esetben a központi szerv jogosult a bírság 
kiszabására. 



16. § A tűzvédelmi bírságot a szabályszegés észlelésekor hatályos rendelet alapján kell 
kiszabni. Amennyiben a szabályszegés észlelésének, illetve a bírság kiszabásának 
időpontjában különböző szabályozás volt érvényben a tűzvédelmi bírság kiszabására, úgy a 
szabályszegést elkövető számára kedvezőbb jogi szabályozást kell alkalmazni a tűzvédelmi 
bírságra vonatkozó rendelkezések közül. 
 
1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez 
 

 A B C 

1. A tűzvédelmi szabályszegés 
megnevezése 

A 
tűzvédelmi 
bírság 
legkisebb 
mértéke 
(Ft) 

A 
tűzvédelmi 
bírság 
legnagyobb 
mértéke 
(Ft) 

2. 
tűzvédelmi szabály megszegése, 

ha az tüzet vagy robbanást idézett 
elő 

10 000 1 000 
000 

3. 

tűzvédelmi szabály megszegése, 
ha az tüzet vagy robbanást idézett 
elő, és 
az oltási tevékenységben a 
tűzoltóság beavatkozása is 
szükséges 

20 000 3 000 
000 

4. 
tűzvédelmi szabály megszegése, 

ha azzal közvetlen tűz- vagy 
robbanásveszélyt idéztek elő 

20 000 1 000 
000 

5. 

kiürítésre szolgáló nyílászáró 
lezárása, üzemszerű zárva tartása 
a nyílászáró vészeseti 
nyithatóságának biztosítása nélkül, 
ha a nyílászáró tömegtartózkodásra 
szolgáló helyiségben tartózkodók 
kiürítésére szolgál 

40 000 1 500 
000 

6. 

kiürítésre szolgáló nyílászáró 
lezárása, üzemszerű zárva tartása a 
nyílászáró vészeseti nyithatóságának 
biztosítása nélkül, az 5. sortól eltérő 
egyéb esetben 

30 000 1 200 
000 

7. 

épületek menekülési útvonalain és 
azokkal egy légteret alkotó 
helyiségrészben szabálytalan tárolás, 
a rendeltetéssel nem összefüggő 
elektromos berendezés felügyelet 
nélküli üzemeltetése, továbbá a 
menekülési útvonalnak, kiürítésre 
szolgáló nyílászáró nyílásának a 
kiürítéshez szükséges 

30 000 1 000 
000 



átbocsátóképesség mértékén túli 
leszűkítése, ha a menekülési 
útvonal, a nyílászáró 
tömegtartózkodásra szolgáló 
helyiségben tartózkodók kiürítésére 
szolgál 

8. 

épületek menekülési útvonalain és 
azokkal egy légteret alkotó 
helyiségrészben szabálytalan tárolás, 
a rendeltetéssel nem összefüggő 
elektromos berendezés felügyelet 
nélküli üzemeltetése, továbbá a 
menekülési útvonalnak, kiürítésre 
szolgáló nyílászáró nyílásának a 
kiürítéshez szükséges 
átbocsátóképesség mértékén túli 
leszűkítése a 7. sortól eltérő egyéb 
esetben 

20 000 800 000 

9. 

az épületek menekülési útvonalain 
éghető anyagú installációk, 
dekorációk, szőnyegek, falikárpitok 
és egyéb, nem tárolásra szolgáló, 
valamint a helyiség rendeltetésével 
összefüggő tárgyak az elhelyezéssel 
érintett fal vagy 
a padló felületének 15%-ánál 
nagyobb mértékű részét borító 
elhelyezése 
(a beépített építési termékek és a 
biztonsági jelek kivételével) 

20 000 500 000 

10. 
a kiürítési számítással vagy azzal 

egyenértékű módon igazolt vagy 
igazolható létszám túllépése 

30 000 3 000 
000 

11. 

jogszabály vagy hatóság által 
előírt tűz- vagy füstgátló műszaki 
megoldás megszüntetése, 
eltávolítása, működésének 
akadályoztatása 

30 000 200 000 

12. 

a létesítési eljárás során 
jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, 
terület maradéktalanul nem 
biztosított 

30 000 1 000 
000 

13. 

szükséges oltóvíz-intenzitás, 
kifolyási nyomás hiánya, 
oltóvízkivétel vagy oltóvíz-
felhasználás akadályozása 

30 000 1 000 
000 

14. a tűzoltóság beavatkozásának 
akadályozása 20 000 2 000 

000 
15. a létesítményi, továbbá az 50 000 2 000 



önkormányzati tűzoltóságra 
vonatkozó jogszabályban vagy 
hatósági határozatban rögzített, a 
létszámra, felszerelésre, illetve a 
képzésre vonatkozó előírások 
megszegése 

000 

16. 
tűzoltókészülék készenlétben 

tartásának hiánya (a veszélyes árut 
szállító járművek kivételével) 

20 000 50 000 

17. 

tűzoltókészülék karbantartásának 
hiánya (a veszélyes árut szállító 
járművek kivételével) 
alapkarbantartás elmulasztása esetén 

10 000 20 000 

18
. 

tűzoltókészülék karbantartásának 
hiánya (a veszélyes árut szállító 
járművek kivételével) közép- vagy 
teljes körű karbantartás elmulasztása 
esetén 

20 000 30 000 

19
. 

a jogszabály vagy hatóság által 
előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó 
berendezés készenlétben tartásának, 
üzemeltetésének, karbantartásának, 
felülvizsgálatának hiánya, 
működésének akadályozása, ha a 
védett tér legfeljebb 100 
m2 alapterületű 

50 000 400 000 

20. 

a jogszabály vagy hatóság által 
előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó 
berendezés készenlétben tartásának, 
üzemeltetésének, karbantartásának, 
felülvizsgálatának hiánya, 
működésének akadályozása, ha a 
védett tér 
101–500 m2 alapterületű 

100 000 1 000 
000 

21. 

a jogszabály vagy hatóság által 
előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó 
berendezés készenlétben tartásának, 
üzemeltetésének, karbantartásának, 
felülvizsgálatának hiánya, 
működésének akadályozása, ha a 
védett tér 
500 m2 feletti alapterületű 

200 000 2 000 
000 

22. 

tűzjelző vagy tűzoltó berendezés 
központjának jogszabály vagy 
hatóság által előírt állandó 
felügyeletének, tűzátjelzés hiánya 

100 000 1 500 
000 

23. jogszabály vagy hatóság által 
előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó 50 000 1 000 

000 



eszköz, felszerelés, készülék, 
berendezés hibái igazolt 
megszüntetésének, 
vagy a megszüntetésre tett 
intézkedés kezdeményezésének 
hiánya, 
ha a hiba észlelése óta több mint 8 
nap eltelt 

24. 

jogszabály vagy hatóság által 
előírt, az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott érintett 
műszaki megoldás létesítésének, 
készenlétben tartásának, 
üzemeltetésének, karbantartásának, 
ellenőrzésének, felülvizsgálatának, 
nyomáspróbájának, a feltárt hibák 
igazolt javításának hiánya, 
működésének akadályozása, ha az 
nem tartozik más tűzvédelmi 
bírságtétel alá 

30 000 1 000 
000 

25. 

jogszabály vagy hatóság által 
előírt oltóanyag beszerzésének, 
készenlétben tartásának 
elmulasztása 

30 000 1 000 
000 

26. 

tűzvédelmi szakvizsgára 
kötelezett tevékenység érvényes 
tűzvédelmi szakvizsga nélküli 
végzése, közvetlen irányítása 

50 000 500 000 

27. 

hatósági eltiltás ellenére végzett 
tűzvédelmi szakvizsga 
oktatásszervezői tevékenység, 
illetve tűzvédelmi 
szakvizsgabizottságban tagként, 
elnökként való közreműködés 

50 000 500 000 

28. 

tűzvédelmi szakvizsgára 
kötelezett tevékenység műszaki 
követelménytől eltérő végzése 
(természetes személy vagy 
gazdasági társaság) 

50 000 1 000 
000 

29. tűzvédelmi dokumentáció 
jogosultság nélküli készítése 50 000 1 000 

000 

30. 

a felelős tervező, a tűzvédelmi 
szakértő vagy a tűzvédelmi tervező 
nem 
a vonatkozó jogszabályoknak, 
hatósági előírásoknak megfelelően 
tervezte meg az építményt 

30 000 1 000 
000 



31. 

a kivitelező vagy a felelős műszaki 
vezető valótlan nyilatkozatot adott 
a tűzvédelmi dokumentáció 
készítése során 

30 000 1 000 
000 

32. 

a munkáltató az új munkavállalók 
tűzvédelmi oktatásáról, illetve a 
tűzvédelmi szabályzat készítésére 
kötelezett a tűzvédelmi szabályzat 
megismertetéséről a munkába 
lépéskor – igazolt módon – nem 
gondoskodott, és a munkavállaló 
belépése óta több mint 15 nap eltelt 

30 000 1 500 
000 

33. 

a munkáltató a munkavállalók 
ismétlődő vagy a tűzvédelmi 
hatóság által előírt soron kívüli 
tűzvédelmi oktatásáról, illetve a 
tűzvédelmi szabályzat 
megismertetéséről a jogszabályban 
vagy a tűzvédelmi szabályzatában, 
a soron kívüli oktatást előíró 
határozatban rögzített határidőre – 
igazolt módon – 
nem gondoskodott, és a határidő 
lejárta óta több mint 15 nap eltelt 

30 000 1 000 
000 

34. 

az üzemeltető – aláírt 
megállapodással, megbízással 
dokumentálva – megfelelő 
szervezettel, illetve tűzvédelmi 
szakképesítéssel rendelkező 
személlyel vagy szolgáltatás 
igénybevételével nem gondoskodik 
a tűzvédelemről ott, ahol ezt 
jogszabály előírja 

50 000 500 000 

35. 

a jogszabály alapján kötelezettek a 
jogszabály által előírt tűzvédelmi 
szabályzatot nem készítik, 
készíttetik el 

50 000 250 000 

36. 

a jogszabályban kötelezettek 
tűzvédelmi szabályzatából a 
jogszabályban előírt kötelező 
tartalmi elem hiányzik, vagy az a 
tűzvédelmi helyzetre kiható 
változást nem tartalmazza 

50 000 200 000 

37. 

az építményben, építményrészben 
raktározott, tárolt anyag, termék 
mennyisége meghaladja az építmény 
létesítésekor, átalakításakor 
hatályban lévő jogszabály szerinti 
tűzterhelési értékeket, és a 

30 000 2 000 
000 



megnövelt tűzterheléshez 
kapcsolódó, a jogszabály által előírt 
követelményeket nem 
érvényesítették 

38. 

a kötelező időszakos villamos- 
vagy villámvédelmi felülvizsgálati 
minősítő iratban feltárt – 
tűzveszélyes vagy soron kívüli, 
javítandó jelzéssel ellátott – hibák 
igazolt megszüntetésének hiánya 

40 000 300 000 

39. 

az erdőgazdálkodó a jogszabály 
által előírt erdő-tűzvédelmi tervet 
vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi 
tervet nem készíti, készítteti el 

50 000 200 000 

40. 

a településen vagy a 
létesítményben a tűzoltást 
befolyásoló változások 
bejelentésének elmulasztása az 
állandó készenléti jellegű 
szolgálatot ellátó hivatásos 
tűzoltóság vagy önkormányzati 
tűzoltóság, illetve az érintett 
létesítményi tűzoltóság felé 

30 000 1 000 
000 

41. 

a tűzvédelmi szolgáltatási 
tevékenységet a szolgáltató nem az 
adott jogszabályi előírásoknak 
megfelelően végezte 

50 000 1 000 
000 

42. 

a tűzoltótechnikai termék, építési 
termék tűzvédelmi célú 
ellenőrzésének, felülvizsgálatának, 
karbantartásának, javításának a 
műszaki előírásokban, vagy a 
tűzvédelmi hatósági engedélyben 
foglaltaktól eltérő módon történő 
végzése, vagy ezen tevékenység 
során a termék 
működőképességének 
veszélyeztetése, ha az nem tartozik 
más tűzvédelmi bírságtétel alá 

50 000 1 000 
000 

43. 

a jogszabály által forgalmazási 
engedélyhez kötött tűzoltótechnikai 
termék forgalmazásához nem kérték 
meg a hatóság engedélyét 

200 000 3 000 
000 

44. 

a tűzvédelmi jogszabályban vagy a 
tűzvédelmi szabályzatokban foglalt 
egyéb előírások megszegése, ha az 
nem tartozik más tűzvédelmi 
bírságtétel alá 

20 000 60 000 



45. 

a pirotechnikai termékek 
előállítására, forgalmazására, 
tárolására, szállítására, 
felhasználására, 
megsemmisítésére, birtoklására 
vonatkozó tűzvédelemmel 
összefüggő előírások megszegése 

20 000 1 000 
000 

46. 

az építményszerkezetek 
tűzvédelmi tulajdonságait igazoló 
tűzvédelmi szakértői 
nyilatkozatnak a tűzvédelmi 
hatósághoz történő megküldésének 
elmulasztása 

30 000 100 000 

47. 

ha a tűzvédelmi szakértő az 
építményszerkezetek tűzvédelmi 
tulajdonságairól valótlan 
nyilatkozatot tesz 

50 000 1 000 
000 

48. 

szabadtéri égetés során az 
alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenységre és 
az irányított égetésre vonatkozó 
tűzvédelmi előírások be nem tartása 

20 000 400 000 

49. 

eltérés a nemzeti szabványok 
tűzvédelmi előírásaitól és a 
tűzvédelmi műszaki irányelvek 
rendelkezéseitől a tűzvédelmi 
hatóság jóváhagyása nélkül 

50 000 1 000 
000 

50. 

eltérés a tűzvédelmi hatóság által 
jóváhagyott eltérő műszaki 
megoldástól, kivéve, ha a 
jogszabályban, nemzeti 
szabványban vagy tűzvédelmi 
műszaki irányelvben foglalt 
műszaki megoldást alkalmazzák 

50 000 1 000 
000 

 
 

Többek között módosítja a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendeletet az üvegházhatású 
gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának 
egyes szabályairól 
Megjelent: MK 297/2020. (XII.31.) Módosítja: 713/2020. (XII.30.) ITM r. Hatályos: 2021. 
01. 01. 
 
1. § (1) Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-
megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a 
továbbiakban: Ügkr. tv.) szerinti kibocsátási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit 
az 1. melléklet állapítja meg. 



(1c) Az üzemeltető, a hitelesítő és azon gazdasági társaság, egyéb szerv vagy szervezet, amely 
számlavezetési díj fizetésére kötelezett, az e célra rendszeresített elektronikus űrlap 
kitöltésével és megküldésével kezdeményezi regisztrációját a hatóságnál az ETS rendszerben. 
(5) A hatóság a kibocsátási engedélyt a környezethasználat feltételeit megállapító hatósági 
határozat alapján adja ki, ha megállapítja, hogy az üzemeltető megfelel az Ügkr. tv.-ben 
foglalt feltételeknek. A kibocsátási engedély tartalmi követelményeit a 3. melléklet állapítja 
meg. 

(6) Az üzemeltető a kibocsátások nyomonkövetését a (EU) 2018/2066 bizottsági 
végrehajtási rendeletben meghatározottak szerint végzi az 5. mellékletben meghatározottakkal 
összhangban. 
3. § (1)42 Az üzemeltető a harmadik kereskedési időszakban minden tárgyévet követő év 
január 20-ig 

a) a létesítmény kapacitásával, tevékenységi szintjével és működésével kapcsolatos, az 
Ügkr. tv. 2. § 13., 40. és 41. pontjában foglaltaknak megfelelő jelentős, a tárgyévben 
bekövetkezett tényleges változásról akkreditált hitelesítő szervezet által hitelesített, 

b) az Ügkr. tv. 2. § 12., 13., 40. és 41. pontjában foglaltaknak megfelelő, továbbá a 12. § (1) 
bekezdése, valamint a 8/H. § (2)–(5) bekezdése szerinti, a tárgyévet követő évre vonatkozó 
bármely tervezett változásról 
3/A. § (1) A légi jármű üzembentartó 

a) az Ügkr. tv. 1. mellékletében foglalt táblázat 37. sora szerinti tevékenysége, valamint az 
(EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikke szerinti repülések során 
keletkező szén-dioxid kibocsátása, és 

b) ha térítésmentesen kiosztandó légiközlekedési kibocsátási egységek kiosztását kérelmezi, 
a tonnakilométer adatai 

nyomon követésére és jelentésére vonatkozóan nyomonkövetési tervet készít, és azt a 
hatóság részére jóváhagyás céljából megküldi az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási 
rendelet 52. cikkében meghatározott határidők betartásával. 

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti nyomonkövetési terv megfelel az (EU) 2018/2066 bizottsági 
végrehajtási rendelet, valamint e kormányrendeletben foglaltaknak, a hatóság a 
nyomonkövetési tervet jóváhagyja. 

(3) A kis kibocsátású létesítmények üzemeltetője és a kis kibocsátónak minősülő légi jármű 
üzembentartó az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet 47. cikkében meghatározott 
egyszerűsített nyomonkövetési terv tervezetet nyújthat be. A kibocsátási engedély iránti 
kérelemhez és a nyomonkövetési terv tervezetéhez mellékelni kell az egyszerűsített 
nyomonkövetési terv elkészítése feltételeinek való megfelelést igazoló dokumentumokat. Ha 
a benyújtott terv megfelel az egyszerűsített nyomonkövetési terv feltételeinek, a hatóság a 
tervet jóváhagyja és a kibocsátási engedélyt kiadja. 

(4) Ha az egyszerűsített nyomon követést alkalmazó üzemeltető vagy légi jármű 
üzembentartó egy jelentési évben túllépi a kis kibocsátók számára megállapított 
küszöbértéket, e tényről a bejelentés alapjául szolgáló esemény napját követő 8 napon belül 
értesíti a hatóságot, és megküldi a nyomonkövetési terv módosítására vonatkozó javaslatát, és 
kéri a kibocsátási engedélye módosítását. 

3/B. § (1) A nyomonkövetési terv jelentős – az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási 
rendelet 15. cikk (3) és (4) bekezdése szerinti – módosítását eredményező változásokat az 
üzemeltető és a légi jármű üzembentartó a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül 
bejelenti a hatóságnak. A nyomonkövetési terv jelentős módosításához a hatóság engedélye 
szükséges. 

(2) A nyomonkövetési terv jelentősnek nem minősülő módosítását az üzemeltető és a légi 
jármű üzembentartó hatósági jóváhagyás nélkül is elvégezheti. A nyomonkövetési terv naptári 
évben végrehajtott jelentősnek nem minősülő módosításairól az üzemeltető és a légi jármű 



üzembentartó minden év december 31-ig értesíti a hatóságot. Ha a hatóság megállapítja, hogy 
a nyomonkövetési terv nincs összhangban az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet, 
az Ügkr. tv., valamint e kormányrendelet rendelkezéseivel, felszólítja az üzemeltetőt és a légi 
jármű üzembentartót a nyomonkövetési terv módosítására és a kibocsátási engedély 
módosítására irányuló kérelem benyújtására. 

3/C. § (1) A légi jármű üzembentartó az Ügkr. tv. 1. mellékletében foglalt táblázat 37. sora 
szerinti, az üzemeltető a kibocsátási engedély hatálya alá tartozó tevékenységből származó 
üvegházhatású gáz kibocsátását – az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet, az 
Ügkr. tv. és a végrehajtására kiadott jogszabályok, a jóváhagyott nyomonkövetési terv, a légi 
jármű üzembentartó, valamint az üzemeltető belső eljárásrendje szerint – nyomon követi, és a 
jelentési időszak (tárgyév) éves kibocsátását tartalmazó hitelesített kibocsátási jelentését a 
hatóság részére a tárgyévet követő év március 31-ig benyújtja. 

(2) A légi jármű üzembentartó az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet 2. cikke szerinti repülésekből származó – az (1) bekezdésben meghatározott 
jelentéstől független – hitelesített kibocsátási jelentést készít az (EU) 2018/2066 bizottsági 
végrehajtási rendelet, az Ügkr. tv. és a végrehajtására kiadott jogszabályok, a hatóság által 
jóváhagyott nyomonkövetési terv, valamint a légi jármű üzembentartó belső eljárásrendje 
szerint, és azt a hatóság részére a tárgyévet követő év április 30-ig benyújtja. 

(3) Ha a légi jármű üzembentartó térítésmentesen kiosztandó légiközlekedési kibocsátási 
egységek kiosztását kérelmezi, az (1) bekezdésben foglaltakon túl a tonnakilométer-adatokat 
is nyomon követi az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet, az Ügkr. tv. és a 
végrehajtására kiadott jogszabályok, a jóváhagyott nyomonkövetési terv, valamint a légi 
jármű üzembentartó belső eljárásrendje szerint, és arról a hatóság részére – a (3) bekezdésben 
foglalt kivétellel – hitelesített tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentést tesz az ellenőrzési 
évet követő év március 31-ig. 

(4) Ha a légi jármű üzembentartó előre nem látható körülmények miatt, önhibáján kívül a 
(2) bekezdés szerinti hitelesített jelentését nem tudja a hatóság rendelkezésére bocsátani, az 
(EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet 68. cikk (1) bekezdése szerinti rendelkezésre 
álló legpontosabb tonnakilométer-adatokat adja át a hatóság részére az ellenőrzési évet követő 
év március 31-ig, majd biztosítja a benyújtott tonnakilométer-adatok hitelesítését, és benyújtja 
hitelesített jelentését a hatóságnak. 

4. § (1) A kis kibocsátónak minősülő légi jármű üzembentartó által a hatóságnak 
jóváhagyásra benyújtott egyszerűsített nyomonkövetési terv a (EU) 2018/2066 bizottsági 
végrehajtási rendelet 55. cikk (3) bekezdésében, illetve az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendeletben foglaltakat tartalmazza. 

(2) A légi jármű üzembentartó a nyomonkövetési tervet a hatóság honlapján közzétett 
nyomtatványok alkalmazásával, elektronikus úton nyújtja be jóváhagyásra a hatóság részére. 
A nyomtatványok kitöltését segítő útmutatókat a hatóság a honlapján minden év december 31. 
napjáig közzéteszi. 

(3) A hatóság 
a) jóváhagyja a nyomonkövetési tervet, ha az megfelel az (EU) 2018/2066 bizottsági 

végrehajtási rendelet és e kormányrendeletben foglaltaknak, 
b) elutasítja a nyomonkövetési terv jóváhagyására vonatkozó kérelmet, ha a 

nyomonkövetési terv nem felel meg az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet és e 
kormányrendeletben foglaltaknak. 
5. § (1) A forgalmi jegyzékben vezetett magyar nemzeti folyószámlán lévő ÜHG-egységeket 
a miniszter a nemzeti tisztviselő útján tartja nyilván. 
8/B. § (1) Az üzemeltető a 8/A. § (1) bekezdése szerinti Nemzeti Végrehajtási Intézkedés 
alapjául szolgáló adatszolgáltatás részeként kérheti a tartalék és készenléti egység működése 
általi kibocsátás nyomonkövetési kötelezettség alóli mentesítését. Az üzemeltető berendezés 



mentesítésére vonatkozó kérelme a következő Nemzeti Végrehajtási Intézkedéshez tartozó 
kiosztási időszakra vonatkozik. 

(2) Az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti mentesítést az alábbi feltételek teljesülése esetén 
kérheti: 

a) a tartalék és készenléti egység a 8/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatást megelőző 
három év mindegyikében legfeljebb 300 órát működött, és 

b) a tartalék és készenléti egység egységenkénti kibocsátása az 1000 t CO2-értéket nem éri 
el a 8/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatást megelőző három év egyikében sem. 

(3) Ha egy berendezés egy kiosztási időszak teljes időtartamában mentesítés hatálya alatt 
állt, akkor a következő kiosztási időszak Nemzeti Végrehajtási Intézkedését megalapozó 
adatszolgáltatás során nem kell igazolni a (2) bekezdés b) pontja szerinti feltételnek való 
megfelelést. 

(4) A Nemzeti Végrehajtási Intézkedés 8/A. § (2) bekezdése szerinti, az Európai Bizottság 
általi jóváhagyásáról a hatóság tájékoztatást küld az (1) bekezdés szerinti kérelmet benyújtó 
üzemeltetőnek. Az üzemeltető a tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül 
engedélymódosítási kérelmet nyújt be a hatóságnak az (1) bekezdés szerinti mentesítés 
átvezetése érdekében. 
(4) Nem kell benyújtani a (2) bekezdés szerinti jelentést 

a) annak a létesítménynek, amely az összes hőjét exportálja egy vagy több, az Ügkr. tv. 
hatálya alá tartozó létesítmény számára, valamint 

b) a 8/D. § (1) bekezdésében foglalt kiosztásban nem részesülő létesítménynek. 
(5) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség határidőben történő teljesítéséhez szükséges 

követelményeket a hatóság a jelentési kötelezettség teljesítését megelőző év december 31. 
napjáig köteles a honlapján közzétenni.  
5. A létesítmény működésében bekövetkező változások 
5/A. A légi jármű üzembentartó működésében bekövetkező változások 
6/A. ÜHG-egységek visszaadása 
8. Számlavezetési díj 
(3) Ha az üzemeltető vagy a légi jármű üzembentartó az üvegházhatású gázok nyomon 
követését és jelentését nem a az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendeletben, az Ügkr. 
tv.-ben, e rendeletben, valamint a kibocsátási engedélynek vagy a nyomon követési tervnek 
megfelelően végzi, a hatóság – az Ügkr. tv. 33. § (2) bekezdésében rögzítetteket figyelembe 
véve – az üzemeltetőt vagy a légi jármű üzembentartót 50 000-től 500 000 forintig terjedő 
egyszeri bírság megfizetésére kötelezi. 
A kibocsátási engedély iránti kérelem tartalmi követelményei 
 
 
Többek között módosítja az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletet a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 297/2020. (XII.31.) Módosítja: 713/2020. (XII.30.) ITM r. Hatályos: 2021. 
01. 01. 
11/A. A víziközmű-felügyeleti bírság 

35. § (1) A kiszabható víziközmű-felügyeleti bírság összege 
a) az ellátásért felelős vonatkozásában legalább 200 000 forint és legfeljebb 10 millió forint, 
b) a víziközmű-szolgáltató vonatkozásában legalább 500 000 forint és legfeljebb 25 millió 

forint, 
c) az 52/A. § szerinti projekttársaság esetében legalább 100 000 forint és legfeljebb 1 millió 

forint. 



(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti víziközmű-felügyeleti bírság szabható ki azzal a 
gazdálkodó szervezettel szemben is, amely víziközmű-szolgáltatási tevékenységet a Hivatal 
engedélye nélkül végzi. 
 
Többek között módosítja a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletet az állami 
foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e 
szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 
Megjelent: MK 297/2020. (XII.31.) Módosítja: 713/2020. (XII.30.) ITM r. Hatályos: 2021. 
01. 01. 
 
(4a) Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal át nem ruházható 
hatáskörben a jogszabályban meghatározott illetékességi területén hatósági jogkört gyakorol a 
közigazgatási bírsággal kapcsolatos ügyben, ha a közigazgatási bírságot megalapozó 
mulasztás olyan kötelezettséggel függ össze, amelyet külön jogszabály szerint részére kell 
teljesíteni, vagy olyan hatósági ügyet érint, amelynek elbírálása a hatáskörébe tartozik. 
o) hatósági jogkört gyakorol a közigazgatási bírsággal kapcsolatos ügyben, ha a közigazgatási 
bírságot megalapozó mulasztás olyan kötelezettséggel függ össze, amelyet külön jogszabály 
szerint részére kell teljesíteni, vagy olyan hatósági ügyet érint, amelynek elbírálása a 
hatáskörébe tartozik. 
 
Többek között módosítja az 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet a közúti közlekedésre 
vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról 
Megjelent: MK 297/2020. (XII.31.) Módosítja: 713/2020. (XII.30.) ITM r. Hatályos: 2021. 
01. 01. 
 
(1a) A járműhonosítási eljárás alkalmazásának további feltétele, hogy 

a) a jármű – a külföldi hatóság által kiállított forgalmi engedély alapján – az ER. 2. § (9) 
bekezdésében, a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről 
szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben, vagy a két- vagy 
háromkerekű járművek, vagy a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és 
piacfelügyeletéről szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott járműkategóriák – ideértve a G betűjelzéssel kiegészített alkategóriákat is – 
egyikébe tartozik, 

b) a jármű megfelel – az Európai Unió területén történő első forgalomba helyezés 
időpontjában hatályos – adott járműkategóriára vonatkozó forgalomba helyezési 
követelmények és 

c) az 1999. december 31. után nyilvántartásba vett M1 és N1 járműkategóriába tartozó 
járművek esetében a jármű rendelkezik megfelelőségi nyilatkozattal (COC okmánnyal) vagy a 
járműgyártó által a járművön elhelyezett adattáblával, amely igazolja a járműgyártó teljes 
járműre vonatkozó EK típus jóváhagyási eljárásának való megfelelőséget. 

(2) A járműhonosítási eljárás során vizsgálni kell, a jármű azonosító adatait, valamint az (1) 
bekezdés a) pontjában említett okmányait, továbbá meg kell állapítani és elektronikusan 
rögzíteni a jármű nyilvántartásba vételéhez szükséges – az ER. 1. számú melléklet II. 
részében foglalt „Műszaki adatlap”-on meghatározott – adatokat. A „Műszaki adatlap”-on fel 
kell tüntetni a (2) bekezdésben említett, a járműhonosítási eljárás alapjául szolgáló okmányok 
azonosítóit, valamint – gépjárművek esetén – a „Műszaki adatlapon” fel kell tüntetni a 
kilométer számláló műszer által jelzett értéket és a rögzítés időpontját (dátumát) is. 
Amennyiben a jármű által futott kilométerek száma meghaladja a 160 000 km-t, a gyártási 
évétől számított életkora meghaladja a 6 évet vagy szemmel láthatóan füstöl, a közúti 



járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló rendeletben meghatározott 
emissziómérés alapján ellenőrizni kell, hogy a jármű megfelel-e a gyári előírásoknak. 

(3) Ha megállapításra kerül, hogy a jármű nem üzemképes, vagy az ER. 5. számú 
mellékletében meghatározott veszélyes hiba található rajta, valamint az emissziómérés során a 
járműgyártó által meghatározott határértékeket túllépi, vagy az Euro VI és Euro 6 (15-ös, 16-
os környezetvédelmi osztályú, vagy magasabb benzin vagy dízel üzemű) vagy jobb 
besorolású motorral felszerelt gépkocsi esetén az OBD kiolvasás eredménye a jármű 
környezetterhelésére nézve a gyártó ajánlása alapján nem megfelelő, és a környezetet 
szennyezi, a közlekedési hatóság a „Műszaki adatlap” időbeli hatályaként a „Műszaki 
adatlap” kiadásának napját tünteti fel. 
7/A. § (1) Vizsgabiztosi tevékenységet a közlekedési hatóság kormánytisztviselője vagy a 
tanúsító vizsgáló állomással foglalkoztatási jogviszonyban álló személy (a tanúsító 
vizsgálóállomás vizsgabiztosa) végezhet, aki megfelel a (2) bekezdésben meghatározott 
követelményeknek. Az engedély határozatlan időre szól. 
7/B. § (1) A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás során vizsgabiztosi tevékenységet a 
közlekedési hatóság kormánytisztviselője vagy a vizsgáló állomással foglalkoztatási 
jogviszonyban álló személy végezhet, aki megfelel az ER.-ben meghatározott 
követelményeknek. 
7/C. § Ha a közlekedési hatóság a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi 
feltételeiről szóló miniszteri rendeletben foglalt rendelkezések megszegését megállapítja, 
megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását az arra való jogosultság igazolásáig. 
 
8/A. § A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 
miniszteri rendelet szerinti felhatalmazott autóbusz-fenntartó tevékenységét a közlekedési 
hatóság rendszeresen ellenőrzi. Ha az ellenőrzés során a közlekedési hatóság megállapítja, 
hogy a vizsgálat elvégzésekor a jogszabályban előírt feltételeket a felhatalmazott autóbusz-
fenntartó megsértette, a felhatalmazást a feltételek teljesítésig felfüggeszti vagy visszavonja. 
15/A. § A közlekedési hatóság a műhelyengedélyt visszavonja – az f) pont szerinti esetben 
közigazgatási szankcióként  
16/A. § Ha a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás 
(ADR Szabályzat) szerinti oktató a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó, az oktatni 
kívánt áruosztályokra érvényes veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvánnyal 
nem rendelkezik, illetve ha a közlekedési hatóság által meghirdetett továbbképzésen nem vett 
részt vagy – ha a már elismert oktató – a továbbképzést követő ismeretfelújító vizsgát nem 
teljesítette, továbbá ha a szakfelügyeleti ellenőrzés megállapítása szerint a foglalkozásvezető 
szakmai tevékenységének színvonala nem kielégítő, a közlekedési hatóság az oktatót a 
tevékenység gyakorlásától a hiányosság megszüntetéséig eltiltja. 

 
 

Többek között módosítja a 29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv 
hatáskörében kiszabható bírságról 
Megjelent: MK 297/2020. (XII.31.) Módosítja: 713/2020. (XII.30.) ITM r. Hatályos: 2021. 
01. 01. 

 
1. § Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a 
továbbiakban: kormányhivatal) közigazgatási bírság fizetésére kötelezi 
2. § A kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala közigazgatási bírság fizetésére 
kötelezi 
3. § (1) Egy eljárásban elbírált több kötelezettségszegés esetén a közigazgatási bírságot a 
kötelezettségszegés előfordulási gyakoriságának figyelembevételével 



kötelezettségszegésenként kell kiszabni. Ebben az esetben a közigazgatási bírságnak az Flt. 
56/A. § (2) bekezdésében meghatározott mértékét kötelezettségszegésenként kell alkalmazni. 

(2) A rendbírság alapjául szolgáló kötelezettségek ismételt elmulasztása esetén a 
közigazgatási bírság újból kiszabható. 

 
 
Többek között módosítja a 12/2007. (III. 13.) IRM rendeletet a megkülönböztető és 
figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól 
 
Megjelent: MK 297/2020. (XII.31.) Módosítja: 713/2020. (XII.30.) ITM r. Hatályos: 2021. 
01. 01. 
Megszűnt két pont, vagyis az összes az alábbi alcímek alatt 
Az engedély visszavonása 

13. §58 
A megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzést adó készülékek leszerelésére kötelezés 
14. §59 
 

Többek között módosítja a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet az országos 
településrendezési és építési követelményekről 
Megjelent: MK 297/2020. (XII.31.) Módosítja: 715/2020. (XII.30.) ITM r. Hatályos: 2021. 
01. 01. 

 
9/B. § A műanyag gyepráccsal kialakított felület összterületének 30%-a számítható be a 
telekre, építési telekre előírt zöldfelületbe. 
13. § (1) A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló 
rendeltetési egységet magába foglaló, 8 m-es beépítési magasságot meg nem haladó 
elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. 
14. § (1) A falusias lakóterület legfeljebb 8 m-es beépítési magasságú lakóépületek, a mező- 
és az erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást 
nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál. 
42. § (1) Az új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű 
használatához – a helyi építési szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában a (10) és a (11) 
bekezdésben foglaltak kivételével – legalább a (2) és a (4) bekezdésben előírt mennyiségű és 
fajtájú gépjármű elhelyezési lehetőségét, továbbá rendszeres teherszállítás esetén 
rakodóhelyet kell biztosítani. Meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük 
módosítása esetében – a (10) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a bővítésből, az 
átalakításból, vagy az új rendeltetésből eredő többlet gépjármű elhelyezéséről kell 
gondoskodni, a meglévők megtartása mellett. Védett épületek (műemlék, helyi egyedi 
védelem) bővítéssel nem járó átalakítása, rendeltetésmódosítása esetében – a (10) 
bekezdésben foglaltak kivételével – nem kell a gépjárművek elhelyezését biztosítani. 

(2) Az egyes telkek és építmények rendeltetésszerű használatához a telken – a helyi építési 
szabályzatnak a terület településen belüli elhelyezkedése, tömegközlekedési ellátottsága és 
forgalmi terheltsége és az építmény rendeltetése alapján, a (10) bekezdésben foglaltak 
figyelembe vételével meghozott eltérő rendelkezése hiányában – a 4. számú melléklet szerint 
meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani azzal, hogyha egy építési 
telken négy vagy több lakás vagy üdülő önálló rendeltetési egységet helyeznek el, önálló 
rendeltetési egységenként 1,5 személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani. 
62§ (9) A bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, óvodai nevelési, 
alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egységek helyiségeiben, tereiben 



forgó- és billenőablak nem alkalmazható. Mélyen üvegezett ajtó és üvegfal csak biztonsági 
üvegből készített biztonságos szerkezeti kialakítással alkalmazható. 
111§ (2a) Meglévő építmény bővítése, átalakítása, rendeltetésének módosítása esetében – az 
építmény fekvése szerinti telek tömegközlekedési ellátottságára, településen belüli 
elhelyezkedésére és beépítési módjára tekintettel – a 42. § (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott követelményeknél megengedőbb követelmények is megállapíthatók azzal, 
hogy a többlet gépjármű tekintetében a 4. melléklet szerint számított személygépkocsi 
számának 50%-ánál kevesebbet a helyi építési szabályzat nem írhat elő. 
119. § E rendeletnek az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 
700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR6.) megállapított 9/B. §-át, 13. 
§ (1) és (3) bekezdését, 14. § (1) bekezdését, 42. § (2) bekezdését, 111. § (2a) bekezdését és 2. 
számú mellékletében foglalt táblázat 5. sorát a MódR6. hatálybalépésekor419 folyamatban 
lévő településrendezési eszköz készítése és módosítása során is alkalmazni kell. 
 
2. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez 

A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső határértékei 
 

 A B C D E F 
1

. 
A területfelhasználási egységekre 

meghatározandó Az építési telekre meghatározandó 

2
. 

Általán
os 
használat 
szerinti 
terület 

Sajátos 
használat 
szerinti 
terület 

Megenged
ett 
legnagyobb 
beépítési 
sűrűség 
(m2/m2) 

Megenged
ett 
legnagyobb 
beépítettség 
(%) 

Megenged
ett 
legnagyobb 
beépítési 
magasság 
(m) 

Legkise
bb 
zöldfelület 
(%) 

3
. 

lakó 

nagyvárosi
as 3,0 80 12,5< 10 

4
. kisvárosias 1,5 60 <12,5 20 

5
. 

kertvárosia
s 0,8 35 <8 45 

 
4. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez 

Az elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása 
Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani: 

 
5.    bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, óvodai nevelési, alap- 
és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy 
tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m2-e után, 
 
2025-01-01 
csak megszűnik két pont 
42.§ (15)177 
(17)179 

 
 



Többek között módosítja a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletet az épületek energetikai 
jellemzőinek tanúsításáról 
Megjelent: MK 297/2020. (XII.31.) Módosítja: 715/2020. (XII.30.) ITM r. Hatályos: 2021. 
01. 01. 
 
(6) A kifüggesztett tanúsítvány mellett feltüntethető az előírt vagy ajánlott belső hőmérséklet 
és a tényleges belső hőmérséklet értéke, illetve további energetikai adatok, így különösen a 
megújuló energia felhasználása, valamint a Rend. szerinti összesített energetikai jellemző. 
 
5. § (1) A tanúsítást 

a) ha a felelős műszaki vezető igazolja, hogy az épület a kivitelezési dokumentáció és a 
hozzá tartozó energetikai számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és 
anyagjellemzőnek 

megfelelően valósult meg és a tervezett műszaki jellemzőjű épülettechnikai berendezéseket 
szerelték be, az 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kivitelezési dokumentáció és az 
építési napló részét képező felelős műszaki vezetői nyilatkozat alapján kell végezni; 
 
(3) Ha az épületben meglévő fűtési és légkondicionáló rendszerre felülvizsgálati jelentés 
készült, a tanúsítás során annak eredményét tényként kell figyelembe venni. 
 
7. § (1) A 6. § (4) bekezdésében meghatározott javaslatban fel kell tüntetni 

a) a határoló szerkezetek jelentős felújításával vagy az épülettechnikai rendszerek 
korszerűsítésével járó műszakilag megvalósítható intézkedéseket, 

b) a határoló szerkezetek vagy az épülettechnikai rendszerek kisebb felújításával járó 
műszakilag megvalósítható intézkedéseket, és 
(1a) Az Országos Építésügyi Nyilvántartás üzemeltetéséért felelős szerv lehetővé teszi a 
bekerült energetikai tanúsítványok mért vagy számított energiafelhasználására vonatkozó 
adatok gyűjtését, továbbá kérelemre statisztikai és kutatási célból, valamint az épület 
tulajdonosa részére rendelkezésre bocsátja legalább az uniós és nemzeti adatvédelmi 
követelményeknek megfelelő aggregált és anonimizált adatokat. 

(2) A tanúsítvány utóellenőrzése során 
a) a megjelölt határoló szerkezetek és épülettechnikai rendszerek jellemzőinek megfelelő 

megállapítása, az energetikai minőségtanúsítványban feltüntetett részeredmények és 
végeredmény igazolása, az ezek alapján megfogalmazott javaslat indokoltsága, 
 
(3) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: 
d) az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv és az 
energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 
2018/844 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 6. pontja. 
 
1. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez 

Energetikai minőségtanúsítvány minta 

9. 
Az épületben hasznosított megújuló energia 

részaránya vagy az épület összesített energetikai 
jellemzője (1)(2)(3): 

 
5. Javasolt korszerűsítési megoldás, megoldások [a helyszíni szemle alapján a tanúsító 
megállapítja, hogy az adott épület(rész) primer energiafogyasztásának csökkentésére milyen 
ésszerű lehetőség kínálkozik; a mérlegelendő lehetőségek körébe tartozik pl. az utólagos 
hőszigetelés, a nyílászárók tömítése vagy cseréje, társított szerkezetek alkalmazása, a 



hőtermelő készülék vagy az ahhoz tartozó egyes elemek (égő, szabályozók) cseréje, elosztó 
hálózatok és szerelvények hőszigetelése, hőleadók, ventillátorok, szivattyúk, fényforrások 
cseréje, energiahordozók cseréje; homlokzati-, tetőszerkezeten kialakított vagy a 
benapozottságot módosító növényzet alkalmazása; a javasolt felújítás nem vezethet 
állagkárosodási és egészségkárosodási kockázathoz és az épület, valamint az épülettechnikai 
rendszerek várható élettartamának figyelembevételével kell ésszerűnek lennie; továbbá 
műemlék esetében a javaslatnak a műemléki érték fizikai valójában történő megőrzését kell 
szolgálnia, valamint előnyben kell részesíteni az ezt elősegítő, az érték anyagi megőrzését 
biztosító építészeti-műszaki megoldásokat, illetve a műemléki érték megjelenését és 
érvényesülését nem sértő megoldásokat kell alkalmazni]: 
2021. 01. 06. 
1. § (1) E rendeletet a (3) bekezdésben meghatározott esetekben – a (2) bekezdés szerinti 
kivételekkel – épületek és az épület önálló rendeltetési egységei energetikai jellemzőinek 
tanúsítási eljárására kell alkalmazni. 
e) a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági, logisztikai és 
ipari épületre és épületrészre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje 
alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két 
hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre; 
 
Többek között módosítja a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletetet a földgázellátásról szóló 
2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 
Megjelent: MK 297/2020. (XII.31.) Módosítja: 715/2020. (XII.30.) ITM r. Hatályos: 2021. 
01. 01. 

 
Vhr. 168. § (1) Ez a rendelet a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 
1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló 
intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. október 
25-i (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapítja meg. 

(2) E rendelet 
a) 23/A. §-a, 54. § (5) bekezdése, 115/A. § (1) és (3)–(6) bekezdése, 115/C–115/E. §-a az 

energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 
2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. cikkének, valamint VII. 
mellékletének, 

b) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek, 

c) az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. 
december 11-i (EU) 2018/2002 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 5., 7., 9. 
pontjának és Melléklet 3. pontjának, 

d) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv 
módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelv 
70. cikk 1., 3. és 6. pontjának 

való megfelelést szolgálja. 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



61/2020. (XII. 30.) ITM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 
Megjelent: MK 297/2020. (XII.31.) Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
Többek között módosítja a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletet az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról 
Megjelent: MK 297/2020. (XII.31.) Módosítja: 61/2020. (XII.30.) ITM r. Hatályos: 2021. 
01. 01. 

 
2021-01-01 
2. § E rendelet alkalmazásában 

1. alternatív rendszer: a megújuló energiaforrásokon alapuló decentralizált energiaellátási 
rendszer, a kapcsolt energiatermelés, a táv- vagy tömbfűtés és -hűtés vagy a hőszivattyús 
rendszer; 

2. effektív névleges teljesítmény: a gyártó által előírt és garantált maximális leadott 
hőteljesítmény (kW-ban kifejezve), amely a folyamatos működés során átadható, ugyanakkor 
megfelel a gyártó által megjelölt hasznos teljesítménynek; 

3. elektromos töltőpont: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 45/B. § 6. pontja 
szerinti fogalom; 

4. energiamegtakarítási célú felújítás: a meglévő épület energiahatékonyságát befolyásoló 
épületelem utólagos beépítése, cseréje, kiegészítése vagy az épületelem alapvető 
jellemzőjének megváltoztatása, vagy a meglévő épület eredeti állapotának fenntartását célzó 
azon állagmegóvási, javítási, karbantartási munka, amely gazdaságossági szempontból 
megvalósítható, ideértve a szakaszos felújítást is; 

5. épületautomatizálási és -szabályozási rendszer: olyan rendszer, amely magában foglalja 
mindazon termékeket, szoftvereket és mérnöki szolgáltatásokat, amelyek automatikus 
vezérlés révén és a kézi működtetés megkönnyítésével elősegíthetik az épülettechnikai 
rendszerek energiahatékony, gazdaságos és biztonságos üzemeltetését; 

6. épületelem: a határoló szerkezetek vagy az épülettechnikai rendszerek valamely eleme; 
7. épülettechnikai rendszer: az épület vagy önálló rendeltetési egysége helyiségfűtésére, 

helyiséghűtésére, szellőztetésére, használati melegvíz-ellátására, beépített világítására, 
épületautomatizálására és szabályozására, helyszíni villamosenergia-termelésre szolgáló 
műszaki berendezések, vagy ezek kombinációi, ideértve a megújuló energiaforrásokat 
használó rendszereket is; 

8. fűtési rendszer: a beltéri légkezelés egy adott formájához szükséges komponensek olyan 
kombinációja, melynek révén növelhető a hőmérséklet; 

9. hasznos alapterület: az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 
kormányrendelet szerinti alapterület; 

10. határoló szerkezet: az épület fűtött, szellőztetett, hűtött belső helyiségeit a külső 
környezettől vagy az épület fűtetlen, szellőzés nélküli helyiségétől elválasztó épületszerkezet; 

11. hőfejlesztő berendezés: a fűtési rendszer azon része, amely hasznos hőt állít elő 
fűtőanyagok kazánban történő elégetésével, vagy az elektromos ellenállásos fűtőrendszer 
fűtőelemeiben fellépő hőhatás (Joule-hatás) alkalmazásával, valamint a környezeti levegőből, 
szellőzőberendezésből távozó használt levegőből, vízből vagy talajbeli hőforrásból való, 
hőszivattyúval történő hőelvonás révén; 

12. hőszivattyú: olyan gép, készülék vagy berendezés, amely a természetes közegekből – 
különösen a levegőből, a vízből vagy a talajból – hőt vezet át az épületbe vagy az ipari 
alkalmazásba azáltal, hogy megfordítja a hő természetes áramlásának irányát, és így az az 
alacsonyabb hőmérséklettől a magasabb hőmérséklet felé áramlik, továbbá amely képes a hőt 
az épületből kivonni és a környezetnek átadni; 



13. jelentős felújítás: a határoló szerkezetek összes felületének legalább a 25%-át érintő 
felújítás; 

14. kapcsolt energiatermelés: hő- és villamos vagy mozgási energia egyetlen folyamat 
során, egyidejűleg történő előállítása; 

15. kazán: kazántest-tüzelőegység kombináció, amely az égés során felszabaduló hőt a 
fűtőközegnek adja át; 

16. közel nulla energiaigényű épület: a 6. melléklet követelményeinek megfelelő épület; 
17. lakóépület: jellemzően lakást és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeket magába foglaló 

épület; 
18. légkondicionáló rendszer: a beltéri légkezelés egy adott formájához szükséges 

komponensek olyan kombinációja, amely által szabályozható vagy csökkenthető a 
hőmérséklet; 

19. meglévő épület: a felújítási munkák megkezdését megelőzően hatósági döntés vagy 
tudomásulvétel alapján használatba vett, vagy legalább 10 éve használatban lévő épület; 

20. nem lakáscélú épület: a hivatali vagy irodaépület, az ellenérték fejében várakozó- vagy 
parkolóhely értékesítésére szolgáló építmény, a fedett piacot kivéve a kereskedelmi épület, 
így különösen a bevásárlóközpont, önálló üzlet, lakossági fogyasztásicikk-javító hely, 
szervizállomás, a tábort kivéve a szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület, az oktatási, 
egészségügyi ellátást szolgáló, valamint szórakoztatásra, sportra és közművelődésre használt 
épület; 

21. összesített energetikai jellemző: az épület energiafelhasználásának hatékonyságát 
jellemző számszerű mutató, amelynek kiszámítása során figyelembe veszik az épület 
telepítését, a homlokzatok benapozottságát, a szomszédos épületek hatását, valamint más 
klimatikus tényezőket, az épület hőszigetelő képességét, épületszerkezeti és más műszaki 
tulajdonságait, az épülettechnikai berendezések és rendszerek jellemzőit, a felhasznált energia 
fajtáját, az előírt beltéri légállapot követelményeiből származó energiaigényt, továbbá a 
sajátenergia-előállítást; 

22. primerenergia: az a megújuló és nem megújuló energiaforrásból származó energia, 
amely nem esett át átalakításon vagy feldolgozási eljáráson; 

23. szellőző rendszer: a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a 
szellőztetőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében 
történő végrehajtásáról szóló, 2014. július 7-i 1253/2014/EU bizottsági rendelet szerinti 
berendezés; 

24. távfűtés vagy távhűtés: a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti távhőszolgáltatás, 
vagy gőz, meleg víz vagy hűtött folyadék formájában, egy központi termelési egységből, 
vezetéken keresztül történő hőenergia-szolgáltatás légterek vagy ipari folyamatok fűtése vagy 
hűtése céljából. 
 
(3) Meglévő épületek jelentős felújítása esetén az építészeti-műszaki tervdokumentációban 
vizsgálni kell a nagy hatékonyságú alternatív rendszerek alkalmazásának lehetőségét a (2) 
bekezdés szerint, és ennek eredményét ismertetni kell a műszaki leírásban. A vizsgálatnak a 
tűzbiztonsági követelményeknek való megfelelésre, az egészséges beltéri légállapotra 
vonatkozó, valamint a földrengésállósági követelmények teljesülésére is ki kell terjednie. 
(4) Meglévő épület bővítése vagy energiamegtakarítási célú felújítása esetén az építési-
szerelési munkával érintett épülettechnikai rendszereknek meg kell felelniük az 1. melléklet 
V. részében foglalt követelményeknek. 
(6a) Meglévő épületek esetén a több mint húsz parkolóhellyel rendelkező, nem lakáscélú 
épületeknek meg kell felelnie a 8. mellékletben meghatározott követelményeknek. 
6/C. § E rendeletnek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 
24.) TNM rendelet és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 



26.) NFM rendelet módosításáról szóló 
61/2020. (XII. 30.) ITM rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 8. melléklet 1. és 
2. pontját a MódR. hatálybalépéskor27 folyamatban levő új épület létesítése során, valamint 
meglévő épület jelentős felújítása vagy olyan bővítése esetén, ahol a bővítés mértéke 
meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, a 2020. december 31-ét 
követően megnyitott az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti 
építési naplóval rendelkező építkezéseknél kell alkalmazni. 
(4) A 2. §, az 5. § (3) bekezdése, a 6. § (2) bekezdés d) pontja, a 6. § (6) bekezdés b) pontja, a 
6. § (6a) bekezdése, a 6/A. §, az 1. melléklet V. pont 8. és 9. alpontja, a 3. melléklet V. pontja, 
a 6. melléklet IV. pont 
3. és 4. alpontja, a 7. melléklet és a 8. melléklet az épületek energiahatékonyságáról szóló 
2010/31/EU irányelv és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról 
szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/844 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 5. pontjának, valamint Mellékletének való 
megfelelést szolgálja. 
1. táblázat: Az épülettechnikai rendszer tervezéséhez figyelembe vehető légállapot adatok 
Légtechnikai rendszerrel az alábbi helyiségekben a tartózkodási zónába minimálisan 
bejuttatandó friss levegő mennyiséget a 2. táblázat szerint lehet megállapítani 
2.4. Az épület 2.1. vagy 2.2. alpontban meghatározott, a tartózkodási zónába minimálisan 
bejuttatandó friss levegő mennyiséget és az elvezetésre kerülő szennyezett levegőt, így a 
légcserét, csak szabályozott működésű hővisszanyerős szellőztetőrendszer vagy központi 
elszívásos szellőzés kiépítésével lehet biztosítani, mely a belső páratartalom és CO2-szint 
alapján automatikusan és folyamatosan, igény szerint üzemel. A rendszer részeként és 
kialakításánál figyelembe vehetők a friss levegő bevezetésére alkalmas passzív, automatikus 
működésű páraszabályozású légbevezető elemek. Az épület külső nyílászáróinak teljes vagy 
részleges nyitásával történő friss levegő bejutást a 2.1. és 2.2. alpontban meghatározott érték 
számításnál nem szabad figyelembe venni. 
4.1. Helyiségenkénti hőmérséklet-szabályozás 

Új fűtési és hűtési rendszer létesítésekor az új épületeket olyan önszabályozó készülékekkel 
kell felszerelni, amelyekkel minden egyes 12 m2-nél nagyobb alapterületű helyiségben 
önállóan szabályozható a hőmérséklet. Meglévő épületek esetében az ilyen önszabályozó 
készülékeket a hőtermelők cseréjekor kell beszerelni, ha azok a hőszállító és hőleadó rendszer 
átalakítása nélkül beépíthetők. Ha az épületben több eltérő tulajdonú épületrész található, 
javasolt az épületrészenkénti hőmennyiségmérés vagy költségmegosztó készülékek 
alkalmazása. 

8. Épülettechnikai rendszerek értékelése 
Épülettechnikai rendszernek, mint az energiafogyasztást befolyásoló termékek 

összességének a telepítésekor, cseréjekor vagy korszerűsítésekor a megváltoztatott résznek, az 
épület jelentős felújításával együtt járó telepítése, cseréje vagy korszerűsítése esetén a 
rendszer egészének általános energiahatékonyságát az energiafogyasztást befolyásoló termék 
energiacímkézéséről és termékismertetővel való ellátásáról szóló 210/2018. (XI. 20.) Korm. 
rendeletnek, valamint az energiacímkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. július 4-i (EU) 2017/1369 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet és más, a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
rendelkezéseinek megfelelően értékelni kell. Az értékelés eredményét a beszállító vagy a 
kereskedő a termékre vonatkozó adatlappal és a termékre helyezett címkével, távértékesítés 
esetén az épülettechnikai rendszerre vonatkozó adatlap és a címke elektronikus változatának 
rendelkezésre bocsátásával dokumentálja és továbbítja az épület tulajdonosának, hogy azok az 
e fejezetben előírtaknak való megfelelés ellenőrzése során, valamint az épületek energetikai 
jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott 



energiahatékonysági tanúsítványok kiállítása céljából rendelkezésre álljanak és 
felhasználhatók legyenek. 

3. A fajlagos hőveszteségtényező határértékének meghatározása a felület/térfogatarány 
függvényében. 

3.1. A fajlagos hőveszteségtényező tervezett értékének megállapítása. 
Ez a határértéknél semmiképpen sem lehet magasabb, de magas primer energiatartalmú 

energiahordozók és/vagy kevésbé energiatakarékos épülettechnikai rendszerek alkalmazása 
esetén a határértéknél alacsonyabbnak kell lennie. 

7. A fajlagos hőveszteségtényező (q) 
A fajlagos hőveszteségtényező a transzmissziós hőáramok és a fűtési idény átlagos 

feltételei mellett kialakuló (passzív) sugárzási hőnyereség hasznosított hányadának algebrai 
összege egységnyi belső - külső hőmérsékletkülönbségre és egységnyi fűtött térfogatra 
vetítve. Amennyiben a II.5.a) pont szerint részletes módszerrel kerülnek számításra a talajjal 
érintkező szerkezetek veszteség áramai, akkor a 7.a) és a 7.b) pont szerinti képletben 
szereplő Slř szorzatban a labazat és a pincefal vonalmenti adatai helyébe az MSZ EN ISO 
13370 szabvány módszertanában leírt tényezők lépnek. 

1. Abban az esetben, ha a 4. melléklet szerinti kötelező alternatív rendszerek vizsgálata 
szerint a műszaki, gazdasági feltételek arra adottak, az épület energiaigényét az összesített 
energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben olyan 
megújuló energiaforrásból kell biztosítani, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról 
származik, a közelben előállított vagy az országos hálózatból vett elektromos áram 
összetevője. 

A III. rész 2. pontjában meghatározott egyéb rendeltetésű épületeknél minimálisan 
alkalmazandó megújuló energia részarány legfeljebb 25 kWh/m2-év lehet. A minimálisan 
alkalmazandó megújuló energiaigény mértéke a következő képlettel határozható meg: 

Esus min = 0,25 × EP méretezett 
ahol 
Esus min: a minimálisan alkalmazandó megújuló energiaigény mértéke, 
EP méretezett: a 2. melléklet XII. része szerint meghatározott, az épület számított összesített 

energetikai jellemzője. 
4.3. Az épület hűtésére felhasznált megújuló hőmennyiség a hűtés üzemideje alatt, de 

legfeljebb április 15-e és október 15-e között vehető figyelembe. Hőszivattyú esetén hűtési 
üzemmódban a helyiségből elvont, a külső légtérbe leadott hő nem vehető figyelembe 
megújuló energiaforrásként. 

5. Abban az esetben, ha a 4. melléklet szerinti kötelező alternatív rendszerek vizsgálata 
szerint a műszaki, gazdasági feltételek az 1. pont szerinti minimális megújuló energia 
részarány teljesítésére nem adottak, a minimális megújuló energiára vonatkozó követelmény 
megnövelt energiahatékonysággal is teljesíthető. A minimálisan elvárt megnövelt 
energiahatékonyság-szintet a IV. 2. táblázat szerint kell biztosítani. 

 
IV.2. táblázat: A megnövelt költség-hatékonyság követelményértékei 
 
  A B 

1. Rendeltetés 

EP méretezett 
összesített 
energetikai 
jellemző 
követelményértéke 
(kWh/m2/a) 

2. Lakó- és szállás jellegű épületek (nem 76 



tartalmazza a világítási energiaigényt) 

3. 

Iroda és legfeljebb 1000 m2 hasznos 
alapterületű helységet magukba foglaló 
kereskedelmi épületek (világítási 
energiaigényt is beleértve)1) 
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4. 

Oktatási épületek és előadótermet, 
kiállítótermet jellemzően magukba foglaló 
épületek (világítási energiaigényt is 
beleértve) 
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1) Az épület 1. melléklet V. részében meghatározottak szerint hűtött helyiségéinek a hűtéssel 
ellátott hasznos alapterület hányadában további 10 kWh/m2/a-val való megnövelése 
megengedett. 

A III. rész 2. pontja szerinti egyéb rendeltetésű épületek esetében a megnövelt költség-
hatékonyság követelmény akkor tekinthető teljesítettnek, ha a következő feltétel teljesül: 

EP méretezett < 0,76 × EP referencia 
ahol 
EP referencia: A III. rész 2. pont 2.1–2.3 alpontja szerint meghatározott referencia épület 

összesített energetikai követelményértéke. 
 
8. melléklet a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez 
Az elektromobilitás elősegítése 

 
2022-01-01 
9. Épületfelügyelet 

9.1. Ha a műszaki feltételek lehetővé teszik, a nem lakáscélú épületekben a 290 kW-nál 
nagyobb effektív névleges teljesítményű fűtési rendszereket, kombináltan helyiségfűtési és 
szellőző rendszereket, légkondicionáló, valamint kombináltan légkondicionáló és szellőző 
rendszereket 2025. január 1-jéig fel kell szerelni épületautomatizálási és -szabályozási 
rendszerrel, amely alkalmas 

9.1.1. az energiafelhasználás folyamatos ellenőrzésére, regisztrálására, korrekciójára, és 
elemzésére; 

9.1.2. az épület energiahatékonyságának értékelésére, az épülettechnikai rendszerek 
hatékonyságcsökkenésének jelzésére, a kezelőszemélyzet tájékoztatására, az 
energiahatékonyság javításának lehetőségeire; 

9.1.3. összekapcsolt épülettechnikai rendszerek esetében a kommunikációra, és 
épülettechnikai rendszerekkel való átjárhatóságra, a különböző típusú jogvédett 
technológiáktól, berendezésektől és gyártóktól függetlenül. 

9.2. Abban a lakóépületben, amelyben a 9.1. alpont szerinti teljesítményű fűtési rendszer, 
kombináltan helyiségfűtési és szellőző rendszer, légkondicionáló rendszer, valamint 
kombináltan légkondicionáló és szellőző rendszer működik, a rendszer soron következő 
jelentős felújítása alkalmával olyan épületautomatizálási és -szabályozási rendszert kell 
létesíteni, amely 

9.2.1. biztosítja a folyamatos épületfelügyeletet, méri az épület rendszerhatékonyságát, jelzi 
a kezelő személyzetnek a rendszer jelentős hatékonyság csökkenését és a karbantartásigényt, 
valamint 

9.2.2. ellenőrzi és optimalizálja az energiatermelést, -tárolást, -elosztást és -felhasználást. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



721/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet egyes villamosenergetikai tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 297/2020. (XII.31.) Hatályos: 2021. 01. 01. 

 
Többek között módosítja a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet a megújuló 
energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint 
a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról 
Megjelent: MK 297/2020. (XII.31.) Módosítja: 721/2020. (XII.31.) K.r. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 

(17) Ha a kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energia a VET 5. §-ának 
megfelelően az átviteli rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához 
igényelt villamosenergia-termelés során az átviteli rendszerirányító részére kerül értékesítésre, 
vagy elosztói rugalmassági szolgáltatások keretében az elosztó hálózati engedélyes részére 
kerül értékesítésre, akkor a villamosenergia-termeléssel összefüggő költségeket a kötelező 
átvételű villamos energia külön jogszabályban szabályozott átvétele rendszerén kívül, az 
átviteli rendszerirányítónak a villamosenergia-rendszer szabályozásával vagy az elosztónak az 
elosztói rugalmassági szolgáltatás igénybevételével összefüggő költségei között kell 
elszámolni, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottak szerint. 

 
(12) Az e rendelet szerinti kötelező átvételre jogosult termelő kérheti, hogy a kötelező átvétel 
keretében történő támogatás helyett a a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia 
kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: METÁR rendelet) szerinti prémium típusú támogatásban részesüljön. Ebben az 
esetben az alkalmazandó támogatott ár a termelőre vonatkozó aktuális kötelező átvételi árak 
időben egyenletes termelés melletti átlagával egyezik meg és a támogatás időtartama 
változatlan marad. A kötelező átvételi rendszerbe való visszalépésre nincs lehetőség. 
 

(13) Ha a kötelező átvételre jogosult erőműegység a közcélú hálózaton piaci alapon is 
értékesít vagy kíván értékesíteni villamos energiát, akkor át kell lépnie a METÁR rendelet 
szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe. Ebben az esetben a (12) bekezdésben 
meghatározott támogatott árat és időtartamot kell alkalmazni. A KÁT termelőnek nem kell 
átlépnie a METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe, ha a kötelező 
átvételi rendszerben értékesíthető villamos energia a VET 5. §-ának megfelelően az átviteli 
rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-
termelés során az átviteli rendszerirányító részére kerül értékesítésre vagy az elosztói 
rugalmassági szolgáltatás keretében az elosztó hálózati engedélyes részére kerül értékesítésre. 
 
(2c) A (2a) bekezdés szerinti villamosenergia-termelés megkezdésére vonatkozó határidő-
hosszabbítás kérelmezése esetén a KÁT termelőre METÁR rendelet szerinti menetrendadási 
és menetrendtartási szabályok alkalmazandóak. 
 
14. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez 
 
Nem ismert 
6. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

A kapcsoltan termelt villamos energia átvételi árainak meghatározása 
Az 5. § (1)–(4) bekezdései szerinti csúcs és völgyidőszaki árakat az alábbi képlet 

figyelembevételével kell meghatározni: 



 
ahol: 

K: az újonnan érvényesítendő csúcs és 
völgyidőszaki árak; 

K0: az aktuális árváltozást megelőzően érvényes 
csúcs és völgyidőszaki árak; 

INF: A Magyar Nemzeti Bank által a tárgyévet 
megelőzően november 30-ig utoljára közzé tett, 
a tárgyévre vonatkozó fogyasztói árindex 
előrejelzés 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról 
Megjelent: MK 298/2020. (XII.31.) Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
Többek között módosítja a 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletet a Veszélyes Áruk 
Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt 
Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről 
Megjelent: MK 298/2020. (XII.31.) Módosítja: 722/2020. (XII.31.) K.r. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 
4. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ellátja a Szabályzatban meghatározott, a 8.2. fejezet szerinti vizsgáztatással és képesítő 
bizonyítványokkal kapcsolatos feladatokat. 
 
Többek között módosítja a 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendeletet a Közlekedési 
Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról 
Megjelent: MK 298/2020. (XII.31.) Módosítja: 722/2020. (XII.31.) K.r. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 
(3) A vizsgaközpont 2021. december 31. napjáig jogosult a központosított informatikai és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti szolgáltatások 
igénybevételére. 
 
2021-02-01 
(2a) A vizsgaközpont elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett a közúti közlekedési 
nyilvántartás engedély-nyilvántartásával való kapcsolattartása és a vizsgára, vizsgálatra és 
utánképzésre jelentkezők adatainak ellenőrzése során a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti 
közfeladatai ellátása keretében. 
 
Többek között módosítja a 30/2003. (III. 18.) Korm. rendeletet a víziközlekedés egyes 
belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső 
területeken kiadható üzemeltetési engedélyről 
Megjelent: MK 298/2020. (XII.31.) Módosítja: 722/2020. (XII.31.) K.r. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 

1. Közforgalmú személyszállítás esetében: 
a)28 



b) a tevékenység végzéséhez a hajózási hatóság által utasok rendeltetésszerű szállítására 
alkalmasnak nyilvánított, legalább 9 méter testhosszúságú hajót lehet használni, 

c) menetrendben, meghatározott útvonalon és időtartamban, legalább június 30-tól 
augusztus 31-ig, heti 5 napon át, napi 8 óra közforgalmú személyszállítási szolgáltatást valósít 
meg. 

d) nyilatkozat arról, hogy nem képezi a személyszállítási szolgáltatás részét a hajóval 
végrehajtott, közlekedésbiztonsági vagy forgalmi okból nem indokolt – hirtelen, a 
megszokottnál gyorsabban végrehajtott fordulási, megállási, kitérési, irány- vagy 
sebességváltoztató – manőverek bemutatása. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi 
LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. Rendelet valamint a 
csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról 
Megjelent: MK 298/2020. (12.31.) Hatályos: 2021. 01. 01. 

 
Többek között módosítja a 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet a csomagolásról és a 
csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 
 
Megjelent: MK 298/2020. (XII.31.) Módosítja: 724/2020. (XII.31.) K.r. Hatályos: 2021. 01. 
01. 
 
2021-01-01 
4a. csomagolások újrahasználatát célzó rendszer: olyan szervezési, műszaki vagy pénzügyi 
jellegű intézkedések, amelyek biztosítják, hogy az újrahasználható csomagolás több forgási 
ciklust teljesítsen; 

5. csomagolószer: a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ktdt.) 2. § 8–10. pontjában meghatározott csomagolóanyag, csomagolóeszköz 
és a csomagolási segédanyag; 

5a forgási ciklus: az újrahasználható csomagolás útja attól az időponttól, amikor forgalomba 
hozzák azon áruval együtt, amelynek tárolására, védelmére, kezelésére, szállítására vagy 
prezentálására szánják, addig az időpontig, amikor olyan csomagolások újrahasználatát célzó 
rendszerbe kerül, amelynek célja újra forgalomba hozni a csomagolást az áruval együtt; 

5b. könnyű műanyag zacskó: olyan műanyag zacskó, amelynek falvastagsága 50 mikronnál 
kevesebb; 

5c. műanyag: 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 3. cikk 5. pontja értelmében vett 
polimer, amely alkalmas a műanyag zacskók fő szerkezeti alkotóelemeként való 
felhasználásra, és amelyhez esetleg adalékanyagokat vagy egyéb anyagokat is adtak; 

5d. műanyag zacskó: olyan fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli, műanyagból készült 
hordozható zacskó, amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a 
fogyasztók részére; 

5e. nagyon könnyű műanyag zacskó: olyan műanyag zacskó, amelynek falvastagsága 15 
mikronnál kevesebb, és amelynek felhasználása higiéniai célokat szolgál, vagy amelyet 



ömlesztett élelmiszerek elsődleges csomagolására használnak azokban az esetekben, amikor 
az segít megelőzni az élelmiszer-pazarlást; 
10. újrahasználható csomagolás: olyan csomagolás, amelyet arra szántak, úgy terveztek és 
azzal a céllal helyeztek forgalomba, hogy életciklusa alatt több utat vagy forgási ciklust 
teljesítsen azáltal, hogy az eredeti célra újratöltik vagy újrafelhasználják. 
b) az első alkalommal Magyarországon forgalomba hozott újrahasználható csomagolás és 
újrahasználható fogyasztói csomagolás anyagkategória és típus szerinti mennyisége (kg), az 
újrahasználható csomagolás és újrahasználható fogyasztói csomagolás éves forgási 
ciklusainak anyagkategória és típus szerinti száma (db), az első alkalommal Magyarországon 
forgalomba hozott újrahasználható könnyű műanyag zacskó és újrahasználható nagyon 
könnyű műanyag zacskó mennyisége (kg és db), az újrahasználatra került újrahasználható 
csomagolás és újrahasználható fogyasztói csomagolás forgási ciklusának és tömegének 
szorzata anyagkategória és típus szerint (kg); 

c) a visszavett, felhasznált, újrahasznált csomagolás anyagkategória szerinti mennyisége 
(kg); 

d) az átvett és a gyűjtött csomagolási hulladék fajtája, mennyisége (kg) és 
e) az alapanyagként, anyagában, energetikailag vagy egyéb módon hasznosított csomagolási 

hulladék fajtája, mennyisége (kg). 
(6) A gyártó, a forgalmazó az e § szerinti nyilvántartást legalább 5 éven keresztül megőrzi. 

(7)35 
 
12. § (1) A gyártó a 11. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartás adatairól az országos 

környezetvédelmi hatóságnak a tárgyévet követő év január 31. napjáig adatot szolgáltat. 
(4) Az adatszolgáltatási kötelezettséget formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell 
teljesíteni. A formanyomtatványt és az elektronikus űrlapot az országos környezetvédelmi 
hatóság honlapján és a kormányzati portálon kell közzétenni, továbbá az országos 
környezetvédelmi hatóság vagy a környezetvédelmi hatóság kérelemre a gyártó 
rendelkezésére bocsátja. 
h) a könnyű műanyag hordtasakok éves felhasználásának számítási módszeréről és a 
2005/270/EK határozat módosításáról szóló, 2018. június 19-i (EU) 2018/896 bizottsági 
végrehajtási határozat; 

i) az Európai Parlament és a Tanács csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 
94/62/EK irányelve szerinti adatbázisrendszerre vonatkozó formátumok létrehozásáról szóló 
2005/270/EK határozat módosításáról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/665 bizottsági 
végrehajtási határozat 

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 
 

2021-07-01 
2. § (1) E rendelet alkalmazásában 
5b. könnyű műanyag hordtasak: a Ktdt. szerinti fogalom; 

5c. műanyag: a Ktdt. szerinti fogalom; 
5d. műanyag hordtasak: olyan, műanyagból készült, fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli, 

hordtasak, amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók 
részére; 

5e. nagyon könnyű műanyag hordtasak: a Ktdt. szerinti fogalom; 
9.8 oxidatív úton aprózódó műanyag hordtasak: olyan, az áruk vagy termékek értékesítési 
pontján a fogyasztók részére biztosított, adalékanyagokat tartalmazó, műanyagból készült 
hordtasak, amely elősegíti a műanyag mikroméretű műanyagrészecskékre történő 
széttöredezését. 



11. § (1) Az a gyártó, akit a Ktdt. szerint a csomagolás létrehozására felhasznált 
csomagolószer tekintetében termékdíj-kötelezettség vagy termékdíj-fizetési kötelezettség nem 
terhel, a (2) bekezdés szerinti nyilvántartást vezet. 

(2) A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia: 
a) a csomagolás létrehozására felhasznált csomagolószer jellege, fajtája és mennyisége (kg); 
b) az első alkalommal Magyarországon forgalomba hozott újrahasználható csomagolás és 

újrahasználható fogyasztói csomagolás anyagkategória és típus szerinti mennyisége (kg), az 
újrahasználható csomagolás és újrahasználható fogyasztói csomagolás éves forgási 
ciklusainak anyagkategória és típus szerinti száma (db), az első alkalommal Magyarországon 
forgalomba hozott újrahasználható könnyű műanyag hordtasak és újrahasználható nagyon 
könnyű műanyag hordtasak mennyisége (kg és db), az újrahasználatra került újrahasználható 
csomagolás és újrahasználható fogyasztói csomagolás forgási ciklusának és tömegének 
szorzata anyagkategória és típus szerint (kg); 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
730/2020. (XII. 31.) Korm. Rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó 
szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és 
baleset-biztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról 
Megjelent: MK 298/2020. (12.31.) Hatályos: 2021. 01. 01. 
 
 
 
Emlékeztető!! 
 
Megszűnt szabvány 
MSZ EN ISO/IEC 17011:2004 Megfelelőség értékelés. 
Megfelelőség értékelést végző szervezeteket akkreditáló 
testületekre vonatkozó általános követelmények. szabvány helyett, 
amely azonban 2020. 12. 31-ig még érvényes volt. 
 
 
Magyarul is megjelent szabványváltozások 
 
Általános 
 
MSZ IEC 60050-541:2021 EV 
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 541. rész: Nyomtatott áramkörök EGYESÍTETT 
VÁLTOZAT 
 
Molekuláris 
 
MSZ EN ISO 6887-5:2020 
Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A vizsgálati minták, az alapszuszpenzió és a decimális 
hígítások elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz. 5. rész: A tej és tejtermékek 
előkészítésének specifikus szabályai (ISO 6887-5:2020) 
 
Környezet, egvéd., biztonságtech. 
 



MSZ CEN/TS 15937:2021 
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. A fajlagos elektromos vezetőképesség meghatározása 
 
MSZ EN 1363-1:2020 
Tűzállósági vizsgálatok. 1. rész: Általános követelmények 
 
Mezőgazdaság 
 
MSZ EN 1482-2:2007 
Műtrágyák és meszezőanyagok. Mintavétel és minta-előkészítés. 2. rész: Minta-előkészítés 
 
Építőanyag, építés 
 
MSZ EN 14688:2015+A1:2019 
Egészségügyi berendezések. Mosdók. Működési követelmények és vizsgálati módszerek 
 
MSZ EN 16954:2018 
Műkövek. Lapok és méretre vágott termékek padlók és lépcsők burkolásához, kül- és beltéren 
 
Visszavont magyar szabványok 
 
MSZ EN 122003:2001 Visszavont! 
Termékelőírás-űrlap a részletes vevői előírásokhoz (CDS) és a képesség-jóváhagyással 
rendelkező szabványos termékek termékelőírásaihoz 
 
MSZ EN 122002:2001  Visszavont! 
Termékelőírás-űrlap: Rádiófrekvenciás koaxiális csatlakozók 
 
MSZ EN 107:1992 Visszavont! 
Ablakok mechanikai vizsgálatai 
 
Nemzeti szabványnak számító megjelent szabványaink 
 
MSZ EN IEC 60730-2-9:2019/A2:2021 Angol nyelvű! 
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-9. rész: Hőmérséklet-érzékelő, -
szabályozó és -vezérlő készülékek kiegészítő követelményei (IEC 60730-2-9:2015/A2:2020) 
2020 módosítása 
 
MSZ EN ISO 20127:2021 Angol nyelvű! 
Fogászat. Az elektromos fogkefék fizikai tulajdonságai (ISO 20127:2020) 
2015 helyett 
 
MSZ EN ISO 11073-10101:2021 Angol nyelvű! 
Egészségügyi informatika. Az eszközök interoperabilitása. 10101. rész: Az ellátás helyén 
használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. Nómenklatúra (ISO/IEEE 11073-
10101:2020) 
 
MSZ EN ISO 41014:2021 Angol nyelvű! 
Létesítménygazdálkodás. A létesítménygazdálkodási stratégia kidolgozása (ISO 41014:2020) 
 



MSZ EN ISO 14002-1:2021 Angol nyelvű! 
Környezetközpontú irányítási rendszerek. Útmutató az ISO 14001 alkalmazásához a 
környezeti tényezők és körülmények kezelésére egy környezeti témakörön belül. 1. rész: 
Általános előírások (ISO 14002-1:2019) 
 
MSZ EN ISO 17200:2021 Angol nyelvű! 
Nanotechnológia. Nanorészecskék por alakban. Jellemzők és mérések (ISO 17200:2020) 
 
MSZ EN ISO 7376:2021 Angol nyelvű! 
Altató- és lélegeztetőkészülékek. Gégetükrök légcsőbe való bevezetéshez (ISO 7376:2020) 
2009 helyett 
 
MSZ EN ISO 81060-2:2019/A1:2021 Angol nyelvű! 
Nem invazív vérnyomásmérők. 2. rész: A szakaszos automatizált mérési típus klinikai 
vizsgálata. 1. módosítás (ISO 81060-2:2018/Amd 1:2020) 
2020 módosítása 
 
MSZ EN ISO 10271:2021 Angol nyelvű! 
Fogászat. Fémek korrózióvizsgálati módszerei (ISO 10271:2020) 
2012 helyett 
 
MSZ EN ISO 3630-5:2021 Angol nyelvű! 
Fogászat. Endodonciai eszközök. 5. rész: Formázó- és tisztítóeszközök (ISO 3630-5:2020) 
2012 helyett 
 
MSZ EN 81-40:2021 Angol nyelvű! 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Különleges személy- és 
teherfelvonók. 40. rész: Lépcsőfelvonók és ferdepályás emelőlapok mozgáskorlátozott 
személyek számára 
2009 helyett, de az még 2022. 09. 30-ig érvényes 
 
MSZ CEN/TS 15937:2021 
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. A fajlagos elektromos vezetőképesség meghatározása 
MSZ CEN/TS 15937:2021 Angol nyelvű! 
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. A fajlagos elektromos vezetőképesség meghatározása 
2018 helyett 
 
MSZ EN IEC 61496-1:2021 Angol nyelvű! 
Gépek biztonsága. Elektromosan érzékelő védőszerkezetek. 1. rész: Általános követelmények 
és vizsgálatok (IEC 61496-1:2020) 
2014 helyett, de az még 2023. 08. 19-ig érvényes 
 
MSZ EN ISO 19085-10:2019/A11:2021 Angol nyelvű! 
Famegmunkáló gépek. Biztonság. 10. rész: (Kültéri) asztali körfűrészgépek (ISO 19085-
10:2018, tartalmazza a 2019. decemberi helyesbített változatot) 
2019 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60839-11-5:2021 Angol nyelvű! 
Riasztórendszerek és elektronikus biztonsági rendszerek. 11-5. rész: Elektronikus 
beléptetőrendszerek. Nyílt felügyelt eszközprotokoll (OSDP) (IEC 60839-11-5:2020) 



 
MSZ EN IEC 63045:2021 Angol nyelvű! 
Ultrahang. Nem fókuszáló, rövid nyomásimpulzusos források, beleértve a ballisztikus 
nyomásimpulzusos forrásokat. A terek jellemzői (IEC 63045:2020) 
 
MSZ EN IEC 62828-4:2021 Angol nyelvű! 
Referenciafeltételek és -eljárások az ipari és folyamatmérő távadók vizsgálatához. 4. rész: 
Különleges eljárások szinttávadókhoz (IEC 62828-4:2020) 
 
MSZ EN IEC 62828-5:2021 Angol nyelvű! 
Referenciafeltételek és -eljárások az ipari és folyamatmérő távadók vizsgálatához. 5. rész: 
Különleges eljárások áramlástávadókhoz (IEC 62828-5:2020) 
 
MSZ EN IEC 62056-8-8:2021 Angol nyelvű! 
Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 8-8. rész: Kommunikációs 
profil az ISO/IEC 14908 szabványsorozat szerinti hálózatokhoz (IEC 62056-8-8:2020) 
 
MSZ EN IEC 63086-1:2021 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos légtisztító készülékek. A működési jellemzők mérési 
módszerei. 1. rész: Általános követelmények (IEC 63086-1:2020) 
 
MSZ EN IEC 62890:2021 Angol nyelvű! 
Ipari folyamatok mérése, irányítása és automatizálása. Rendszerek és részegységek 
életciklusának kezelése (IEC 62890:2020) 
 
MSZ EN IEC 62841-3-9:2021 Angol nyelvű! 

Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, 
valamint pázsit- és kertművelő gépek. Biztonság. 3-9. rész: 
Hordozható gérvágó fűrészek kiegészítő követelményei (IEC 62841-
3-9:2020) 

2016 és 2018 helyett, de ezek még 2024. 04. 20-ig érvényesek 
 
MSZ EN IEC 62841-3-9:2020/A11:2021 Angol nyelvű! 
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő 
gépek. Biztonság. 3-9. rész: Hordozható gérvágó fűrészek kiegészítő követelményei 
2021 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60519-1:2021 Angol nyelvű! 
Villamos fűtés és elektromágneses feldolgozás céljára alkalmazott berendezések biztonsága. 
1. rész: Általános követelmények (IEC 60519-1:2020) 
2015 helyett, de az még 2023. 04. 15-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60519-8:2021 Angol nyelvű! 
Villamos fűtés és elektromágneses feldolgozás céljára alkalmazott berendezések biztonsága. 
8. rész: Elektrosalakos átolvasztókemencék kiegészítő követelményei (IEC 60519-8:2020) 
2006 helyett, de az még 2023. 06. 11-ig érvényes 
 
MSZ EN ISO 1460:2021 Angol nyelvű! 
Fémbevonatok. Tűzihorganyzással előállított bevonatok vastartalmú anyagokon. Az 
egységnyi területre eső tömeg gravimetriás meghatározása (ISO 1460:2020) 



1999 helyett 
 
MSZ EN IEC 62282-2-100:2021 Angol nyelvű! 
Tüzelőanyagcella-technológia. 2-100. rész: Tüzelőanyagcella-modulok. Biztonság (IEC 
62282-2-100:2020) 
2013 helyett, de az még 2023. 06. 15-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 61400-27-1:2021 Angol nyelvű! 
Szélenergia-termelő rendszerek. 27-1. rész: Villamos szimulációs modellek. Általános 
modellek (IEC 61400-27-1:2020) 
2016 helyett, de az még 2023. 09. 03-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 61400-27-2:2021 Angol nyelvű! 
Szélenergia-termelő rendszerek. 27-2. rész: Villamos szimulációs modellek. Modellvalidálás 
(IEC 61400-27-2:2020) 
 
MSZ EN IEC 60667-1:2021 Angol nyelvű! 
Vulkánfíber villamos ipari célokra. 1. rész: Fogalommeghatározások és általános 
követelmények (IEC 60667-1:2020) 
2000 helyett, 
 
MSZ EN IEC 60667-2:2021 Angol nyelvű! 
Vulkánfíber villamos ipari célokra. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 60667-2:2020) 
2000 helyett, de az még 2023. 06. 17-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60317-0-4:2021 Angol nyelvű! 
Tekercselőhuzalok egyedi típusainak előírásai. 0-4. rész: Általános követelmények. Üvegszál 
fonású, gyanta- vagy lakkimpregnálású, csupasz vagy zománcozott, négyszög szelvényű 
rézhuzal (IEC 60317-0-4:2020) 
2016 helyett, de az még 2023. 06. 01-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60664-1:2021 Angol nyelvű! 
Kisfeszültségű tápellátó rendszerek villamos szerkezeteinek szigeteléskoordinációja. 1. rész: 
Alapelvek, követelmények és vizsgálatok (IEC 60664-1:2020) 
2008 helyett, de az még 2023. 06. 30-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60282-1:2021 Angol nyelvű! 
Nagyfeszültségű biztosítók. 1. rész: Áramkorlátozó biztosítók (IEC 60282-1:2020) 
2011 és 2015 helyett, de ezek még 2023. 05. 19-ig érvényesek 
 
MSZ EN IEC 60282-4:2021 Angol nyelvű! 
Nagyfeszültségű biztosítók. 4. rész: Polimer szigetelőket alkalmazó nagyfeszültségű kifúvós 
biztosítók kiegészítő vizsgálati követelményei (IEC 60282-4:2020) 
 
MSZ EN IEC 63129:2021 Angol nyelvű! 
Világítástechnikai termékek bekapcsolási túlárama (áramlökése) jellemzőinek meghatározása 
(IEC 63129:2020) 
 



MSZ EN 60061-2:1993/A56:2021 Angol nyelvű! 
Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző 
idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A56:2020) 
1997 módosítása 
 
MSZ EN 60061-3:1993/A58:2021 Angol nyelvű! 
Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző 
idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A58:2020) 
1997 módosítása 
 
MSZ EN IEC 62384:2021 Angol nyelvű! 
LED-modulok egyenárammal vagy váltakozó árammal táplált elektronikus 
működtetőeszközei. Működőképességi követelmények (IEC 62384:2020) 
2007 és 2010 helyett, de ezek még 2023. 06. 17-ig érvényesek 
 
MSZ EN IEC 60034-3:2021 Angol nyelvű! 
Villamos forgógépek. 3. rész: Szinkronkompenzátorok és gőzturbinával vagy gázturbinával 
hajtott szinkrongenerátorok kiegészítő követelményei (IEC 60034-3:2020) 
2009 helyett, de az még 2023. 06. 30-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60034-5:2021 Angol nyelvű! 
Villamos forgógépek. 5. rész: A villamos forgógépek kialakítása által nyújtott védettségi 
fokozatok (IP-kód). Osztályozás (IEC 60034-5:2020) 
2001 és 2007 helyett, de azok még 2023. 06. 03-ig érvényesek 
 
MSZ EN IEC 60076-22-7:2021 Angol nyelvű! 
Teljesítménytranszformátorok. 22-7. rész: Teljesítménytranszformátorok és fojtótekercsek 
szerelvényei. Tartozékok és szerelvények (IEC 60076-22-7:2020) 
 
MSZ EN IEC 62984-3:2021 Angol nyelvű! 
Magas hőmérsékletű akkumulátorok. 3. rész: Nátriumalapú akkumulátorok. 
Működőképességi követelmények és vizsgálatok (IEC 62984-3:2020) 
 
MSZ EN IEC 61960-4:2021 Angol nyelvű! 
Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitot tartalmazó akkumulátorcellák és -telepek. 
Lítiumakkumulátor-cellák és -telepek hordozható alkalmazásokhoz. 3. rész: Érme alakú 
(gomb) lítiumakkumulátor-cellák és azokból készült telepek (IEC 61960-4:2020) 
 
MSZ EN IEC 60747-5-5:2021 Angol nyelvű! 
Félvezető eszközök. 5-5. rész: Optoelektronikai eszközök. Optocsatolók (IEC 60747-5-
5:2020) 
2011 és 2015 helyett, de azok még 2023. 08. 24-ig érvényesek 
 
MSZ EN IEC 61643-341:2021 Angol nyelvű! 
Kisfeszültségű túlfeszültség-védelem alkatrészei. 341. rész: Tirisztoros túlfeszültség-
levezetők (TSS) működőképességi követelményei és vizsgálóáramkörei (IEC 61643-
341:2020) 
2002 helyett, de az még 2023. 06. 17-ig érvényes 
 



MSZ EN 60747-16-5:2013/A1:2021 Angol nyelvű! 
Félvezető eszközök. 16-5. rész: Mikrohullámú integrált áramkörök. Oszcillátorok (IEC 
60747-16-5:2013/A1:2020 + COR1:2020) 
2014 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60352-5:2021 Angol nyelvű! 
Forrasztás nélküli huzalkötések. 5. rész: Besajtolt huzalkötések. Általános követelmények, 
vizsgálati módszerek és gyakorlati útmutató (IEC 60352-5:2020) 
2013 helyett, de az még 2023. 08. 26-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 61076-2-012:2021 Angol nyelvű! 
Csatlakozók villamos és elektronikus berendezésekhez. Termékkövetelmények. 2-012. rész: 
Kerek csatlakozók. Belső push-pull reteszelésű csatlakozók termékelőírása az IEC 61076-2-
101, az IEC 61076-2-109, az IEC 61076-2-111 és az IEC 61076-2-113 szerinti M12-es 
csatlakozófelületek alapján (IEC 61076-2-012:2020) 
 
MSZ EN IEC 61076-2-012:2021 Angol nyelvű! 
Csatlakozók villamos és elektronikus berendezésekhez. Termékkövetelmények. 2-012. rész: 
Kerek csatlakozók. Belső push-pull reteszelésű csatlakozók termékelőírása az IEC 61076-2-
101, az IEC 61076-2-109, az IEC 61076-2-111 és az IEC 61076-2-113 szerinti M12-es 
csatlakozófelületek alapján (IEC 61076-2-012:2020) 
2006 helyett, de az még 2023. 08. 18-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 62966-2:2021 Angol nyelvű! 
Elektronikus és villamos berendezések vázszerkezete. Folyosórendszerű informatikai 
szekrények. 2. rész: A légáramlás, a légelválasztás és a léghűtés követelményei (IEC 62966-
2:2020) 
 
MSZ EN IEC 62966-2:2021 Angol nyelvű! 
Elektronikus és villamos berendezések vázszerkezete. Folyosórendszerű informatikai 
szekrények. 2. rész: A légáramlás, a légelválasztás és a léghűtés követelményei (IEC 62966-
2:2020) 
 
MSZ EN IEC 61000-6-8:2021 Angol nyelvű! 
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-8. rész: Általános szabványok. A kereskedelmi és 
könnyűipari területeken használatos professzionális berendezések zavarkibocsátási szabványa 
(IEC 61000-6-8:2020) 
 
MSZ EN 50128:2011/A2:2021 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. 
Szoftverek vasúti vezérlő- és védelmi rendszerekhez 
2011 módosítása 
 
MSZ EN ISO 15118-8:2021 Angol nyelvű! 
Közúti járművek. A jármű és a villamos hálózat közötti kommunikációs interfész. 8. rész: A 
vezeték nélküli kommunikáció fizikai és adatátviteli rétegekkel kapcsolatos követelményei 
(ISO 15118-8:2020) 
2019 helyett 
 



MSZ EN ISO 18243:2019/A1:2021 Angol nyelvű! 
Elektromos meghajtású mopedek és motorkerékpárok. Lítiumion akkumulátor-rendszerekre 
vonatkozó vizsgálati előírások 
2019 módosítása 
 
MSZ EN ISO 22744-2:2021 Angol nyelvű! 
Textíliák és textiltermékek. Szerves ónvegyületek meghatározása. 2. rész: 
Folyadékkromatográfiás közvetlen módszer (ISO 22744-2:2020) 
 
MSZ EN ISO 17234-1:2021 Angol nyelvű! 
Készbőr. Vegyi vizsgálatok bizonyos azoszínezékek meghatározására színezett készbőrökben. 
1. rész: Az azoszínezékekből származó bizonyos szerves aminok meghatározása (ISO 17234-
1:2020) 
 
MSZ EN 12042:2014+A1:2021 Angol nyelvű! 
Élelmiszeripari gépek. Automata tésztaosztók. Biztonsági és higiéniai követelmények 
2014 helyett 
 
MSZ EN ISO 15761:2021 Angol nyelvű! 
Kőolaj- és földgázipari acél elzárószerelvények, legfeljebb DN 100-as golyós és visszacsapó 
szelepek (ISO 15761:2020) 
2003 helyett 
 
MSZ EN ISO 16486-3:2021 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek éghető gázok szállítására. Kemény poliamid (PA-U) 
csővezetékrendszerek hegesztett és mechanikus csatlakozással. 3. rész: Csőidomok (ISO 
16486-3:2020) 
 
MSZ EN IEC 61591:2021 Angol nyelvű! 
Konyhai páraelszívók. A működési jellemzők mérési módszerei (IEC 61591:2019) 
1999, 2006, 2011, 2014 és 2015 helyett, de azok még 2023. 07. 10-ig érvényesek 
 
 


