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Jogszabály- és szabványváltozások: 2021. április 

 
 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások 
 

Nemzeti Jogszabálytár felhasználási feltételeinek változása miatt ezentúl ebben a „legfrissebb 
változások jegyzéke” című összefoglalóban nem fog szerepelni a megváltozott jogszabályok teljes 
szövege, csak a jogszabály száma-címe és kiemelve a legfontosabb változások. Akit bővebben érdekel 
valamelyik jogszabályváltozás, a Nemzeti Jogszabálytárban, a https://njt.hu oldalon tud utánanézni, ill. 
onnan saját magának kinyomtatni vagy pdf-ként a számítógépére elmenteni.  

 
A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki 

 
 

15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 61/2021 (IV.07.) Hatályos: 2021. 04. 14 

 
 

Többek között módosítja a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletet a közúti járművezetők és a közúti 
közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 

 
Megjelent: MK 61/2021 (IV.07.) Módosítja: 15/2021. (IV. 09.) ITM r. Hatályos: 2021. 04. 14.-05. 22. 

 
10. § (1) Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 

g) *  a meglévő vezetői engedélyét - figyelembe véve a (3) bekezdésben foglaltakat - (vagy a 
közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem 
adatlapot, annak adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül) a vizsgán bemutatja. 

11. § (1) Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki 

g) *  a meglévő vezetői engedélyét - figyelembe véve a (6) bekezdésben foglaltakat - (vagy a 
közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem 
adatlapot, annak adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül) a vizsgán bemutatja. 

14. § (1) *  A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga - a 11. § (1) bekezdésének c) pontja tekin-
tetében - két évig érvényes. *  

 
(8) *  Nem kell a (6) bekezdésben megfogalmazott körülményt feltüntetni azon kombinált kategóriára 
vonatkozó vizsgaigazoláson, amellyel kapcsolatos vonó járműre a vizsgázónak korlátozás nélküli 
(mechanikus váltós) vezetői engedélye van. Nem kell a (6) bekezdésben megfogalmazott körülményt 
feltüntetni akkor sem, ha a vizsgázó már rendelkezik kézi sebességváltóval rendelkező jármű vezeté-
sére jogosító engedéllyel a következő kategóriák legalább egyikében: „B”, „BE”, „C”, „CE”, „C1”, „C1E”, 
„D”, „DE”, „D1”, „D1E 

18. § *  (1) *  A szakoktatók képzését a Kkt. 18. § (1) bekezdése alapján a KTI Közlekedéstudományi 
Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi.. 

bc) *  „D” kategóriás kiegészítő képzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes „C” kategóriás 
és legalább két éve érvényes „D” kategóriás vezetői engedély, 

be) *  Trolibusz kategóriás kiegészítő képzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes „D” ka-
tegóriás és legalább két éve érvényes „Tr” kategóriás vezetői engedély, 

c) *  2. alkalmassági csoportra vonatkozó egészségi alkalmassági kategória megléte, 
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d) *  az alapképzésre vagy kiegészítő képzésre jelentkező rendelkezik valamely - közúti járművezető 
képzésre vonatkozó érvényes képzési engedéllyel rendelkező - képző szerv által kiadott „Befogadó 
nyilatkozattal”, amelyben a képző szerv vállalja a szakoktatói képzésre jelentkező tekintetében a 
szakoktatóik szaktanfolyam „Hospitálási és tanítási gyakorlat - HOSP” tantárgyában nevesített köve-
telmények teljesítésére vonatkozó lehetőség biztosítását. 

23. § (1) *  A szakoktató oktatás, valamint járműkezelési, rutin és forgalmi vizsgáztatás közben köteles 
magánál tartani 

a) *  a vezetői engedélyét (vagy a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély 

kiállítására irányuló kérelem adatlapot, annak adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül), és a 

szakoktatói igazolványát, ez utóbbit köteles jól láthatóan magán viselni, 

 
28. § (1) *  A vizsgabiztos vizsgáztatás közben köteles magánál tartani a vezetői engedélyét (vagy a 
közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapot, 
annak adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül) és a vizsgabiztosi igazolványát, ez utóbbit 
köteles jól láthatóan magán viselni. 

33/D. § *  (2) *  Az alapképesítés és a továbbképzési képesítés megszerzésével kapcsolatos vizsgán 
a vizsgaközpont által kijelölt vizsgabiztosok vizsgáztatnak. A vizsgák lebonyolításával kapcsolatos 
szakmai követelményeket e rendelet alapján a közlekedési hatóság határozza meg. A sikeres vizsgá-
zók részére - érvényes vezetői engedély megléte esetén - a vizsgaközpont a 95. harmonizált uniós 
kódot tartalmazó, öt évre érvényes, a 14. mellékletben meghatározott „Gépjárművezetői képesítési 
igazolvány” -t ad ki. 

5. számú melléklet a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelethez *  

A 2003. év december 1-jét követően oktatásba bevont járművekre vonatkozó előírások 
1. *  A járművek követelményei kategóriánként 
„A1” kategória 
Olyan kétkerekű motorkerékpár, amelynek teljesítménye a 11 kW-ot és teljesítmény/tömeg aránya a 
0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá legalább 90 km/h sebesség elérésére alkalmas. 

A belsőégésű motor hengerűrtartalma legalább 120 cm3, elektromos meghajtás esetében a telje-
sítmény/tömeg arány legalább 0,08 kW/kg. 

„AM” kategória 

„AM” kategóriába tartozó kétkerekű jármű, amelynek tervezési sebessége nem több mint 45 km/h 
(kivéve azokat a kétkerekű járműveket, amelyek tervezési sebessége 25 km/h-t nem haladja meg), a 
motor hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél vagy a motor legnagyobb hasznos motorteljesítmé-
nye nem több 4 kW-nál. 

„A” kategória 

2018. december 31-éig: „A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 
595 cm3 hengerűrtartalommal és legalább 40 kW motorteljesítménnyel. 

2019. január 1-jétől: „A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 595 
cm3 hengerűrtartalommal (amennyiben elektromos motorral van felszerelve, teljesítmény/tömeg ará-
nya legalább 0,25 kW/kg), legalább 180 kg terheletlen tömeggel és legalább 50 kW motorteljesítmény-
nyel. 

„A2” kategória 

Oldalkocsi nélküli motorkerékpár, amelynek hengerűrtartalma legalább 245 cm3, a motor teljesítmé-
nye legalább 20 kW, de nem több 35 kW-nál, a motorkerékpár teljesítmény/tömeg aránya nem haladja 
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meg a 0,2 kW/kg-ot. Amennyiben a motorkerékpár elektromos motorral van felszerelve, a motor telje-
sítménye legalább 20 kW, de nem több 35 kW-nál, a motorkerékpár teljesítmény/tömeg aránya lega-
lább 0,15 kW/kg. 

 
Új jogszabályok: 

10/2021. (IV. 1.) BM rendelet a belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi 
feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet módosításáról  
 
Megjelent: MK 56/2021 (IV.01.) Hatályos: 2021. 04. 02 
 
6. § A hivatásos katasztrófavédelmi szervek honvédelmi feladataik teljesítése során 

e) *  közreműködnek a lakosság túléléséhez szükséges nélkülözhetetlen létesítmények 
működőképességének fenntartásában, készenlétbe helyezésének feladataiban, 

f) részt vesznek a hadműveleti területről kimenekített lakosság regisztrálásában, 
g) *  a honvédelmi intézkedési terv alapján végzik a polgári védelmi szervezetek létrehozásával, 

mozgósításával, alkalmazásával kapcsolatos tervezési, szervezési feladatokat, valamint végzik a polgári 
védelmi szervezetek irányítását, továbbá 

h) *  az éves költségvetési tervezéssel együtt éves készletképzési tervet készítenek. 
 
II/A. FEJEZET *  
A POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK HONVÉDELMI FELADATAI ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS 
KÉSZLETKÉPZÉS SZABÁLYAI *  

8/A. § *  (1) A polgári védelmi szervezeteket úgy kell létrehozni, hogy a fegyveres összeütközések 
időszakában alkalmasak legyenek a lakosság életének megóvására, az életben maradás feltételeinek 
biztosítására, a speciális polgári védelmi feladatok végrehajtására. 

(2) A polgári védelmi szervezetek létszámát a fegyveres összeütközések időszakában az ország 
fegyveres védelmi tervével összhangban - a település lakosságszámának függvényében - 
ki kell egészíteni 

a) 250 000 lakos felett legalább 7000 fővel, 
b) 100 001-250 000 lakos esetén legalább 750 fővel, 
c) 50 001-100 000 lakos esetén legalább 500 fővel, 
d) 10 001-50 000 lakos esetén legalább 300 fővel, 
e) 2001-10 000 lakos esetén legalább 60 fővel. 
(4) Honvédelmi érdekből kijelölt létfontosságú rendszerelemek esetében fegyveres összeütközések 

időszakára a kijelölt létfontosságú rendszerelemet üzemeltető gazdálkodó szervezet székhelyén vagy 
telephelyén munkahelyi polgári védelmi szervezetet kell létrehozni. 

 
(5) Csak a felkészített, megfelelő védőfelszereléssel és munkaeszközzel ellátott sze-

mély kötelezhető polgári védelmi szolgálat ellátására. 
 

(2) Az általános polgári védelmi tervek elkészítése során biztosítani kell, hogy azok összhangban le-
gyenek a veszélyelhárítási tervekkel, valamint a fővárosi, megyei védelmi bizottságok honvédelmi in-
tézkedési terveivel. 

(3) A polgári védelmi szervezet mozgósítási készenléti ideje lehet 
a) gyors készenlétű (12 órán belül), 
b) rövid készenlétű (24 órán belül) vagy 
c) hosszú készenlétű (72 órán belül). 
(4) A polgári védelmi szervezetek mozgósítása, valamint a meghatározott feladatok végrehajtása 

érdekében biztosítani kell a polgári védelmi szervezetek személyi állományát, technikai eszközeit, 
anyagi ellátását. 

(3) *  A hivatásos katasztrófavédelmi szerv vezetője a honvédelmi intézkedési tervét a belügyminisz-
ter feladatkörét érintő honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet módosításáról szóló 
10/2021. (IV. 1.) BM rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül felülvizsgálja, szükség szerint 
módosítja, és jóváhagyásra felterjeszti a belügyminiszternek. 

(4) *  A hivatásos katasztrófavédelmi szerv a 8/B. § (1) bekezdése szerinti általános polgári védelmi 
tervet és mozgósítási tervet, valamint a 8/C. § szerinti készletképzési tervet 2022. április 1-jéig készíti 
el. 
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10. § *  Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, a fegyveres összeütközések időszakában végrehaj-
tandó polgári védelmi feladatokkal összefüggő felkészítés és a polgári védelmi szervezetek alkalmazá-
sa során a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 
23-45. §-át és 47-54. §-át kell megfelelően alkalmazni. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Változások 
 

15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
 

Megjelent: MK 61/2021 (IV.07.) Hatályos: 2021. 04. 14 
 
 
Többek között módosítja az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet a közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról 
 
Megjelent: MK 61/2021 (IV.07.) Módosítja: 15/2021. (IV. 09.) ITM r. Hatályos: 2021. 04. 14 
 
(2a) *  A jármű-honosítási eljárás alkalmazásának további feltétele - ide nem értve az (1a) és (1b) bekezdés-
ben felsorolt szervek és személyek járműveit - M1 és N1 járműkategóriába tartozó, 1999. december 31. 
után nyilvántartásba vett járművek esetében a járműgyártó EK típusjóváhagyásnak való megfelelőséget 
igazoló okmányának (a továbbiakban: COC okmány) benyújtása. 
 
Többek között módosítja a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet a közúti járművek forgalomba 
helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 
 
Megjelent: MK 61/2021 (IV.07.) Módosítja: 15/2021. (IV. 09.) ITM r. Hatályos: 2021. 04. 14 
 
97. § (3) bekezdésében a „27., 67. és 103. §-okban említetteket, továbbá a veszélyes áruk” szöveg-
rész helyébe a „27., 67. és 103. §-okban említetteket, a közúti ellenőrzést végző hatósági járművek 
feliratait és jelöléseit, továbbá a veszélyes áruk” szöveg lép 

 
Többek között módosítja a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletet a közúti járművezetők és a közúti 
közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 

 
Megjelent: MK 61/2021 (IV.07.) Módosítja: 15/2021. (IV. 09.) ITM r. Hatályos: 2021. 04. 14.-05. 22. 

 
10. § (1) Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 

g) *  a meglévő vezetői engedélyét - figyelembe véve a (3) bekezdésben foglaltakat - (vagy a közleke-
dési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapot, annak 
adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül) a vizsgán bemutatja. 

11. § (1) Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki 

g) *  a meglévő vezetői engedélyét - figyelembe véve a (6) bekezdésben foglaltakat - (vagy a közleke-
dési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapot, annak 
adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül) a vizsgán bemutatja. 

14. § (1) *  A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga - a 11. § (1) bekezdésének c) pontja tekinteté-
ben - két évig érvényes. *  

 
(8) *  Nem kell a (6) bekezdésben megfogalmazott körülményt feltüntetni azon kombinált kategóriára 
vonatkozó vizsgaigazoláson, amellyel kapcsolatos vonó járműre a vizsgázónak korlátozás nélküli 
(mechanikus váltós) vezetői engedélye van. Nem kell a (6) bekezdésben megfogalmazott körülményt 
feltüntetni akkor sem, ha a vizsgázó már rendelkezik kézi sebességváltóval rendelkező jármű vezeté-
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sére jogosító engedéllyel a következő kategóriák legalább egyikében: „B”, „BE”, „C”, „CE”, „C1”, „C1E”, 
„D”, „DE”, „D1”, „D1E 

18. § *  (1) *  A szakoktatók képzését a Kkt. 18. § (1) bekezdése alapján a KTI Közlekedéstudományi 
Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi.. 

bc) *  „D” kategóriás kiegészítő képzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes „C” kategóriás 
és legalább két éve érvényes „D” kategóriás vezetői engedély, 

be) *  Trolibusz kategóriás kiegészítő képzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes „D” ka-
tegóriás és legalább két éve érvényes „Tr” kategóriás vezetői engedély, 

c) *  2. alkalmassági csoportra vonatkozó egészségi alkalmassági kategória megléte, 

d) *  az alapképzésre vagy kiegészítő képzésre jelentkező rendelkezik valamely - közúti járművezető 
képzésre vonatkozó érvényes képzési engedéllyel rendelkező - képző szerv által kiadott „Befogadó 
nyilatkozattal”, amelyben a képző szerv vállalja a szakoktatói képzésre jelentkező tekintetében a 
szakoktatóik szaktanfolyam „Hospitálási és tanítási gyakorlat - HOSP” tantárgyában nevesített köve-
telmények teljesítésére vonatkozó lehetőség biztosítását. 

23. § (1) *  A szakoktató oktatás, valamint járműkezelési, rutin és forgalmi vizsgáztatás közben köteles 
magánál tartani 

a) *  a vezetői engedélyét (vagy a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély 

kiállítására irányuló kérelem adatlapot, annak adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül), és a 

szakoktatói igazolványát, ez utóbbit köteles jól láthatóan magán viselni, 

 
28. § (1) *  A vizsgabiztos vizsgáztatás közben köteles magánál tartani a vezetői engedélyét (vagy a 
közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapot, 
annak adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül) és a vizsgabiztosi igazolványát, ez utóbbit 
köteles jól láthatóan magán viselni. 

33/D. § *  (2) *  Az alapképesítés és a továbbképzési képesítés megszerzésével kapcsolatos vizsgán 
a vizsgaközpont által kijelölt vizsgabiztosok vizsgáztatnak. A vizsgák lebonyolításával kapcsolatos 
szakmai követelményeket e rendelet alapján a közlekedési hatóság határozza meg. A sikeres vizsgá-
zók részére - érvényes vezetői engedély megléte esetén - a vizsgaközpont a 95. harmonizált uniós 
kódot tartalmazó, öt évre érvényes, a 14. mellékletben meghatározott „Gépjárművezetői képesítési 
igazolvány” -t ad ki. 

5. számú melléklet a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelethez *  

A 2003. év december 1-jét követően oktatásba bevont járművekre vonatkozó előírások 
1. *  A járművek követelményei kategóriánként 
„A1” kategória 
Olyan kétkerekű motorkerékpár, amelynek teljesítménye a 11 kW-ot és teljesítmény/tömeg aránya a 
0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá legalább 90 km/h sebesség elérésére alkalmas. 

A belsőégésű motor hengerűrtartalma legalább 120 cm3, elektromos meghajtás esetében a teljesít-
mény/tömeg arány legalább 0,08 kW/kg. 

„AM” kategória 

„AM” kategóriába tartozó kétkerekű jármű, amelynek tervezési sebessége nem több mint 45 km/h 
(kivéve azokat a kétkerekű járműveket, amelyek tervezési sebessége 25 km/h-t nem haladja meg), a 
motor hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél vagy a motor legnagyobb hasznos motorteljesítmé-
nye nem több 4 kW-nál. 
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„A” kategória 

2018. december 31-éig: „A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 
595 cm3 hengerűrtartalommal és legalább 40 kW motorteljesítménnyel. 

2019. január 1-jétől: „A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 595 
cm3 hengerűrtartalommal (amennyiben elektromos motorral van felszerelve, teljesítmény/tömeg ará-
nya legalább 0,25 kW/kg), legalább 180 kg terheletlen tömeggel és legalább 50 kW motorteljesítmény-
nyel. 

„A2” kategória 

Oldalkocsi nélküli motorkerékpár, amelynek hengerűrtartalma legalább 245 cm3, a motor teljesítmé-
nye legalább 20 kW, de nem több 35 kW-nál, a motorkerékpár teljesítmény/tömeg aránya nem haladja 
meg a 0,2 kW/kg-ot. Amennyiben a motorkerékpár elektromos motorral van felszerelve, a motor telje-
sítménye legalább 20 kW, de nem több 35 kW-nál, a motorkerékpár teljesítmény/tömeg aránya lega-
lább 0,15 kW/kg. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
16/2021. (IV. 9.) ITM rendelet egyes miniszteri rendeletek körforgásos gazdaságra történő 
átállás érdekében szükséges módosításáról 
 
Megjelent: MK 61/2021 (IV.09.) Hatályos: 2021. 04. 24. 
 
 
Többek között módosítja a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletet a hulladéklerakással, valamint a 
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 

 

Megjelent: MK 61/2021 (IV.09.) Módosítja: 16/2021. (IV. 09.) ITM r. Hatályos: 2021. 04. 24. 
 
A körforgásos gazdaság követelményei *  
2/A. § *  (1) A körforgásos gazdaságra való átállás támogatása és különösen a hulladékhierarchia 
érvényesítése, valamint a hulladék megfelelő ártalmatlanítása követelményének teljesítése érdekében 
csökkenteni kell 
a) a hulladék és különösen az újrafeldolgozásra vagy egyéb hasznosításra alkalmas hulladék 
hulladéklerakóban való lerakását és 
b) a hulladéklerakó teljes életciklusa alatt a lerakás környezetet, valamint az emberi egészséget 
veszélyeztető hatását. 
(2) Az e rendeletben és különösen az (1) bekezdésben foglaltak érdekében a hulladékhierarchia 
alkalmazását szolgáló gazdasági és egyéb intézkedéseket, illetve az azokkal egyenértékű 
megoldásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 5. melléklete szerint kell meghatározni. 
(3) 2030-tól a hulladéklerakókban nem lehet újrafeldolgozásra vagy egyéb hasznosításra alkalmas 
hulladékot, különösen települési hulladékot elhelyezni, azon hulladék kivételével, amelynek esetében 
a hulladékhierarchiával összhangban a hulladéklerakóban való lerakás biztosítja a legjobb környezeti 
eredményt. 
5. § (1) *  Lerakással kizárólag előkezelt hulladék ártalmatlanítható, kivéve a 2. számú melléklet 2.1.-1. 
táblázatában felsorolt inert hulladékot, valamint azt a hulladékot, amelynek előkezelés nélkül történő 
lerakását - olyan kezelési technika hiányában, amely csökkentené a hulladék mennyiségét vagy 
annak az emberi egészségre vagy a környezetre való veszélyességét - a környezetvédelmi hatóság 
engedélyezte. 
(1a) *  Az (1) bekezdés szerinti engedélyezés nem veszélyeztetheti a hulladékhierarchia 
érvényesülését, illetve az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás célkitűzéseinek 
elérését. 
 
(3) Tilos hulladéklerakóban lerakni: 
d) *  hulladékká vált gumiabroncsot, kivéve a kerékpár-gumiabroncsot és az 1400 mm külső átmérőnél 
nagyobb gumiabroncsot, továbbá tilos lerakni az aprított hulladék gumiabroncsot; 
e) előkezelés nélküli szennyvíziszapot; 
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f) bármely hulladékot, amely nem felel meg az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott 
átvételi követelményeknek; 
g) *  olyan vegyi anyagokat, amelyek kutatási és fejlesztési vagy oktatási tevékenységből származnak, 
amelyek nem azonosítottak, illetőleg újak, és amelyek emberre, illetőleg környezetre gyakorolt hatása 
nem ismert (pl. laboratóriumi maradék); 
h) *  az újrahasználatra való előkészítés és újrafeldolgozás céljából elkülönítve gyűjtött hulladékot, 
kivéve az elkülönítve gyűjtött hulladék későbbi kezelési műveleteiből származó hulladékot, amelynek 
esetében a hulladékhierarchiával összhangban a hulladéklerakóban való lerakás biztosítja a legjobb 
környezeti eredményt. 

 

Többek között módosítja a 145/2012. (XII. 27.) VM rendeletet a hulladékolajjal kapcsolatos hulla-
dékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól 
Megjelent: MK 61/2021 (IV.09.) Módosítja: 16/2021. (IV. 09.) K r. Hatályos: 2021. 04. 24. 
 
3. § A hulladékolaj talajra és talajba, a felszíni és felszín alatti vizekbe, valamint a 
csatornarendszerekbe juttatása tilos. 
4. § (1) A háztartásban képződő hulladékolajat az ingatlantulajdonos 
a) a hulladékolaj kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 
hulladékkezelőnek átadja, vagy 
b) *  olyan speciális gyűjtőhelyre, hulladékgyűjtő udvarba vagy átvételi helyre szállítja, ahol a 
hulladékolaj átvételét és gyűjtését jogszerűen végzik. 
(2) A hulladékolaj gyűjtése, tárolása, szállítása, kereskedelme, közvetítése, előkezelése, hasznosítása 
és ártalmatlanítása - az e rendeletben foglalt eltérésekkel - a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerint végezhető. 
3. A hulladékolaj hasznosítása 
4. A hulladékolaj ártalmatlanítása 
8. § (1) *  Ha a hulladékolaj hasznosítása nem lehetséges, a hulladékolajat a miniszteri rendelet 1. 
mellékletében meghatározott ártalmatlanítási műveletek közül a D9, a D10, a D13, a D14 és a D15 
azonosító kóddal jelölt művelet útján ártalmatlanítani kell. 
(2) A hulladékolaj regenerálása vagy energetikai hasznosítása során képződő maradék anyagok 
ártalmatlanítását a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
kormányrendelet szerint kell végezni. 
 
 
Többek között módosítja a 43/2016. (VI. 28.) FM rendeletet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról 
 
Megjelent: MK 61/2021 (IV.09.) Módosítja: 16/2021. (IV. 09.) K r. Hatályos: 2021. 04. 24. 

 

3. § *  Ez a rendelet 
a) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 
2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, 
b) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló, 2015. július 10-i 2015/1127/EU 
bizottsági irányelvnek, 
c) a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/851 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
való megfelelést szolgálja. 
4. § *  Ez a rendelet a hulladékokkal kapcsolatos adatoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek megfelelően való kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó 
szabályok megállapításáról és a C(2012) 2384 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2019. június 7-i (EU) 2019/1004 bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapít meg. 

2. melléklet a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelethez 

Hasznosítási műveletek 
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1. *  A hasznosítási műveletek listája: 
 

A 
B   

1 Kód Meghatározás   

2 R1 Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon 
energia előállítása 

  

3 R1a Elsődleges tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás, amely során az 
energiatartalmat kinyerik 

  

4 R1b Olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként 
használnak fel 

  

5 R2 Oldószerek visszanyerése, regenerálása   

6 R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése 
(ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez 
a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket 
vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok 
feltöltés formájában történő visszanyerését) 

  

7 R3a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése   

8 R3b Szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése   

9 R3c Komposztálás   

10 R3d Gázosítás és pirolízis   

11 R4 Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése 
(Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.) 

  

12 R5 Egyéb szervetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése 
(Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szervetlen 
építőanyagok újrafeldolgozását, a szervetlen anyagok feltöltés formájában történő 
visszanyerését, 
valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.) 

  

13 R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok 
újrafeldolgozása 

  

14 R5b Szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése   

15 R5c A talaj hasznosítását eredményező talajtisztítás   

16 R6 Savak vagy lúgok regenerálása   

17 R7 Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése   

18 R8 Katalizátorok összetevőinek visszanyerése   

19 R9 Olajok újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata   

20 R9a Hulladékolajok anyagában történő hasznosítása 
(ideértve: olajok újrafinomítása, újrahasználata) 

  

21 R9b Hulladékolajok regenerálása   
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22 R10 Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból 
előnyös 

  

23 R11 Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása   

24 R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében 
(R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző elő-
készítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett 
válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy 
elkülönítés.) 

  

25 R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében 
[A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol 
az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást je-
lenti.] 

  

 
……………………………………………………………………………………… 

190/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról  
 
Megjelent: MK 65/2021. (IV.21.) Hatályos: 2021. 04. 22. 

 
42. § (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 (2a) bekezdésben foglaltak kivételével a 4. számú 
melléklet szerint meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani. 
(2a) *  A (2) bekezdéstől eltérően, a lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után a helyi építési 
szabályzatban meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy a helyi 
építési szabályzat kötelezően legfeljebb egy személygépkocsi elhelyezését írhatja elő. 
 
111. § *  (1) *  Az e rendelet II-III. fejezetében meghatározott településrendezési követelményeknél 
szigorúbb követelményeket - a 32. § (2) bekezdése szerinti elhelyezési és beépítési szabály, valamint 
a 42. § (2a) bekezdése szerinti követelmény kivételével - a helyi építési szabályzat megállapíthat. 
 
120. § *  (1) E rendeletnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 190/2021. (IV. 21.) Korm. rendelettel (a 
továbbiakban: MódR7.) módosított 42. § (2) bekezdését, 111. § (1) bekezdését és 4. számú 
mellékletét, valamint megállapított 42. § (2a) bekezdését - a (2) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével - a MódR7. hatálybalépésekor folyamatban lévő építési tevékenységeknél - 
ideértve az ezzel összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket is -, valamint a folyamatban lévő, 
településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos eljárásokban is alkalmazni kell. 
(2) Ha a helyi (kerületi) építési szabályzat a MódR7. hatálybalépésekor olyan rendelkezést tartalmaz, 
amely alapján a 42. § (2a) bekezdésében foglalt felső értéknél több személygépkocsi elhelyezését kell 
biztosítani, akkor a helyi (kerületi) építési szabályzat e rendelkezése szerinti számú személygépkocsi 
helyett kötelezően egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani. 
 
Az alábbi pontok megszűntek. 
42. § (14) *  
(15) *  A meglévő, (10) bekezdés a) pontjában meghatározott minden megkezdett 100 várakozó- 
(parkoló) helyből legalább kettőt elektromos gépjármű töltőállomással kell ellátni 
a) 1500 m2 nettó árusítóteret meghaladó árusítótér felett 2019. január 1-jéig, 
b) 300-1500 m2 közötti nettó árusítótér esetében 
ba) ha az 50 000 lakosnál nagyobb településen található 2019. január 1-jéig, 
bb) 20 001-50 000 lakosú településen 2020. január 1-jéig, 
bc) 20 000 lakosnál kisebb településen 2026. január 1-jéig. 
(16) *  
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(17) *  Az ellenérték fejében várakozó- (parkoló) hely értékesítését szolgáló, meglévő építmények 
esetén minden megkezdett 100 várakozó- (parkoló) helyből 2017. január 1-jéig legalább egyet, 2019. 
január 1-jéig legalább kettőt elektromos gépjármű töltőállomással kell ellátni. 

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

 

174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruhá-
zásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról 
 
Hatályos: 2021. 04. 10. 

Többek között módosítja a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendeletet egyes gazdaságfejlesztési célú és 
munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasá-
gi szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 61/2021 (IV.09.) Módosítja: 174/2021. (IV. 09.) K r. Hatályos: 2021. 04. 10. 
 

211/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruhá-
zásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt je-
lentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 
27.) Korm. rendelet módosításáról már volt 
 
Hatályos: 2021. 04. 30. 

193/2021. (IV. 23.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő be-
ruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt je-
lentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 
27.) Korm. rendelet módosításáról 
Hatályos: 2021. 04. 24. 

4. § (2) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8., 10., 17., 33., 37., 48., 49., 50., 58., 59., 62., 
63. és 64. sora szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági 
ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - a környezetvédelmi és termé-
szetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc 
nap. 

(3) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 64. sora szerinti beruházással összefüggő közigazgatási ha-
tósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, illetve a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti előzetes vizsgálati 
eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, vala-
mint a (4) bekezdés szerinti, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosí-
tásáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerinti veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások kivételével - tizenöt nap. 

(4) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 64. sora szerinti beruházással összefüggő katasztrófavédelmi 
engedélyezési eljárások ügyintézési határideje harmincöt nap. 

 
59. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal össze-
függő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvá-
nításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról 
szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
211/2021. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr51.) megállapított 4. § (2), (3) és (4) be-
kezdését és 2. mellékletben foglalt táblázat 64. sorát a Módr51. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell. 
 
60. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal össze-
függő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvá-
nításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról 
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szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
240/2021. (V. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr52.) megállapított 2. mellékletben foglalt 
táblázat 65. sorát a Módr52. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is 
alkalmazni kell. 

 
64. *  

Az ÓAM ÓZDI ACÉLMÜVEK 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
barnamezős területeinek ki-
emelt társadalmi igényeken 
alapuló és munkahelyteremtést 
támogató beruházás megvaló-
sítása 

Ózd közigazgatási területén elhelyez-
kedő, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti belte-
rület 9195, 9207, 9208, 9209 és 9210 
helyrajzi számú ingatlanok 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatalt 
vezető kormány-
megbízott 

65. *  Gyáregység létrehozására 
irányuló beruházás Jászbe-
rény területén 

Jászberény közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás 
szerinti belterület 9351 helyrajzi számú 
ingatlan 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatalt 
vezető kormány-
megbízott 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
209/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. 
(X. 20.) Korm. rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 73/2021. (IV.29.) Hatályos: 2021. 05. 07. 

 
7. § (1) *  A stratégiai zajtérképet a kötelezett a 14. § (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott határidőt 
legalább 3 hónappal megelőzően megküldi a környezetvédelmi hatóságnak. 
(2) A zajtérképhez csatolni kell: 
a) a felhasznált forgalmi adatokat, 
b) *  
c) az 5. § (7) bekezdésben meghatározott szöveges értékelést. 
(3) *  Az elkészült stratégiai zajtérképet a környezetvédelmi hatóság hagyja jóvá. 
(4) *  A környezetvédelmi hatóság a stratégiai zajtérképet abban az esetben hagyja jóvá, amennyiben 
a) az elkészült az adott területekre, 
b) azok a közigazgatási területek határán összeilleszthetők, 
c) az arra jogosult készítette, 
d) készítéséhez a 6. § szerinti adatokat használták fel. 
e) az és az ahhoz készített szöveges értékelés megfelel az e rendelet és a külön jogszabály szerinti 
követelményeknek. 
(5) *  A települési zajtérkép készítésére kötelezett és az intézkedési terv készítésére kötelezett önkor-
mányzatok a stratégiai zajtérkép felülvizsgálata és az intézkedési terv készítése során együttműköd-
nek, és a felülvizsgálathoz, valamint az intézkedési terv elkészítéséhez szükséges - rendelkezésükre 
álló - adatokat egymásnak kölcsönösen szolgáltatják. 
(6) *  A települési zajtérkép készítésére kötelezett, valamint a fő közlekedési létesítmény kötelezettje a 
stratégiai zajtérképet - a 14. § (4) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével - a környezet-
védelemért felelős miniszter és az érintett önkormányzatok részére megküldi, és hozzéférést biztosít a 
jóváhagyott stratégiai zajtérképek adatbázisához. 
(7) *  
(8) *  A stratégiai zajtérképeket a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium a 
hivatalos honlapján közzéteszi. 
8. § (1) A véglegesített stratégiai zajtérképet ötévente felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosíta-
ni kell. 
(2) A stratégiai zajtérkép felülvizsgálatára és módosítására a stratégiai zajtérkép készítésére vonatko-
zó szabályokat kell alkalmazni. 
 
Az intézkedési tervre vonatkozó rendelkezések 
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Zajbizottság 
Határidők 
14. § (1) *  A közlekedésért felelős miniszter 2008. október 31-éig, majd azt követően ötévente meg-
küldi a környezetvédelemért felelős miniszter részére és az általa vezetett minisztérium honlapján 
közzéteszi a Magyarország területén található valamennyi nagyforgalmú közút és nagyforgalmú vas-
útvonal és fő repülőtér és a fő közlekedési létesítmények kötelezettjeinek listáját. 
(2)-(3) *  
(4) *  2017. június 30-ig, valamint azt követően ötévente a véglegesített stratégiai zajtérképeket a stra-
tégiai zajtérkép készítésére kötelezett benyújtja a környezetvédelemért felelős miniszter részére: *  
a) *  az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott területekre, 
b) valamennyi nagyforgalmú közútra és valamennyi nagyforgalmú vasútvonalra és fő repülőtérre vo-
natkozóan. 
(5) *  2018. július 18-ig a környezetvédelmi hatóság átadja a környezetvédelemért felelős miniszter 
részére az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott területekre, valamint a fő közlekedési léte-
sítményekre vonatkozó intézkedési tervet. *  
(7) *  A környezetvédelemért felelős miniszter 
b) 2005. június 30-ig, majd azt követően ötévente tájékoztatja a Bizottságot a Magyarország területén 
lévő minden, évente 6 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító nagyforgalmú közút-
ról, 60 000 szerelvénynél többet áteresztő nagyforgalmú vasútvonalról és a fő repülőterekről, valamint 
minden, 250 000-nél több lakost számláló településről és vonzáskörzetéről; 
c) 2008. december 31-ig, majd azt követően ötévente tájékoztatja a Bizottságot a Magyarország terü-
letén található valamennyi, az 1. § a)-b) pontokban meghatározott területről és a nagyforgalmú közút-
ról és nagyforgalmú vasútvonalról és fő repülőtérről; 
d) az e rendelet 6. számú melléklete szerinti adatokról, 
da) a stratégiai zajtérképekre vonatkozóan a (2) és a (4) bekezdések szerinti dátumoktól számított 6 
hónapon belül, 
db) az intézkedési tervre vonatkozóan a (3) és az (5) bekezdések szerinti dátumoktól számított 6 hó-
napon belül. 
5. számú melléklet a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelethez 
Az intézkedési terv minimális tartalmi követelményei 
6. számú melléklet a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelethez 
A Bizottság részére megküldendő adatok 
1. Budapest és vonzáskörzetére vonatkozóan: 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
218/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról 

 
Megjelent: MK 76/2021. (IV.30.) Hatályos: 2021. 05. 01. 
 
Többek között módosítja a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletet a kereskedelmi tevékenységek 
végzésének feltételeiről 
 
Megjelent: MK 76/2021. (IV.30.) Módosítja: .218/2021. (IV. 30.) Korm. r Hatályos: 2021. 05. 01. 

 
(5) *  A kereskedő az 1. melléklet A) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, 
illetve a nyitvatartási idő hosszabb ideig, de legalább egy hétig fennálló változását az azt megelőző 
nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet 
el nem érő változása esetén bejelentési kötelezettség nem terheli a kereskedőt. A nyitvatartási idő 
rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása a nyilvántartásban feltüntetett nyitvatartási 
időnél csak rövidebb lehet. A kereskedő a nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem 
érő változásáról a nyitvatartási idő kifüggesztésével köteles tájékoztatni a vásárlót. 
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10. § (1) *  A kereskedő a működési engedély megadását követően az 1. melléklet B) pontjában megje-
lölt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő hosszabb ideig, de 
legalább egy hétig fennálló változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegy-
zőnek. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása esetén bejelentési 
kötelezettség nem terheli a kereskedőt. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem 
érő változása a nyilvántartásban feltüntetett nyitvatartási időnél csak rövidebb lehet. A kereskedő a 
nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változásáról a nyitvatartási idő kifüg-
gesztésével köteles tájékoztatni a vásárlót. 
 

Emlékeztető 
95/2021. (II. 27.) Korm. rendelet a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról 

 
Hatályos: 2021. 03. 01. 

Többek között módosítja a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendeletet a felnőttképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról 

 
Módosítja: 95/2021. (II. 27.) Korm. r. 
2021-04-01 

Megszűnt ez a pont: 
 
26/B. §  (7)  c) a képzésben részt vevő személy képzési hitelt legfeljebb hétszázötvenezer forint 
mértékig igényelhet, azzal, hogy a képzési hitelt nyújtó szervvel megkötött több hitelszerződés 
esetén a felvett hitelek együttes teljes összege legfeljebb harmincötmillió forint lehet, és a törlesztési 
idő legfeljebb tízéves időtartamban állapítható meg, 

313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos 
katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól 

 
Módosítja: 66/2021. (II. 16.) Korm. r. 
Hatályos: 2021. 04. 02. 

2. Hatáskör és illetékesség 

2. § (1) A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos ellenőrzés lefolytatására a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv (a továbbiakban: katasztrófavédelmi hatóság) helyi és területi szerve – a 
légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvényben meghatározott feladatkörében – önállóan 
jogosult. A katasztrófavédelmi hatóság helyi és területi szerve illetékességi területén kívül is önálló 
ellenőrzési tevékenységet végezhet a katasztrófavédelmi hatóság ellenőrzés helye szerint illetékes 
területi szervének értesítése mellett. 
 

11. § E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával 
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelettel 
(a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépését11 követően 
végzett ellenőrzésekre és az azok alapján lefolytatott hatósági eljárásokban kell alkalmazni. 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 
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Módosítja: 66/2021. (II. 16.) Korm. r. 
Hatályos: 2021. 04. 02. 

4/D. § (1) A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” 
Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 
5.) Korm. rendeletben, a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról 
Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, 
valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben, és 
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt 
Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 
5.) Korm. rendeletben meghatározott, a veszélyes áruk szállítására használt 

a) nem nyomástartó tartályok, tartányok – a vasúti kocsira szerelt tartányok kivételével –, valamint 
b) csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek – a radioaktív 

anyagok csomagolóeszközei és az állati eredetű anyagok alternatív csomagolóeszközei kivételével – 
jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi 

szerve látja el. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti, a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, 

tartányok, valamint csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek 
csomagolóeszköz gyártási típus jóváhagyására vonatkozó kérelem tartalmi elemeit a 12. melléklet 
határozza meg. 
 

12. melléklet a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelethez 

A) A veszélyes áruk szállítására használt csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, 
ömlesztettáru-konténerek gyártási típus jóváhagyására vonatkozó kérelem tartalma 

1. A kérelmező hivatalos elnevezése és székhelye; 
2. A gyártó hivatalos elnevezése és székhelye, ha a kérelmező nem azonos a gyártóval; 
3. Nyilatkozat arról, hogy másik hatósághoz, annak megbízottjához vagy vizsgáló szervezethez nem 

nyújtottak be ugyanilyen tárgyú kérelmet; 
4. A csomagolóeszköz, IBC-k, nagycsomagolás, ömlesztettáru-konténer, valamint szerelvényeinek 

műszaki dokumentációja; 
5. A minőségirányítási rendszer működését igazoló tanúsítvány (MSZ EN ISO 9001:2015, illetve a 

hatóság által elfogadott más minőségbiztosítási rendszer); 
6. A csomagolóeszköz, IBC-k, nagycsomagolás, ömlesztettáru-konténer megfelelőségét igazoló, 

akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv; 
7. Nyilatkozat arról, hogy a gyártó a hatóság és a vizsgáló szervezet számára vizsgálati célokból 

szabad belépést biztosít vizsgáló- és tárolóhelyekre, és rendelkezésre bocsát minden szükséges 
információt; 

8. Nyilatkozat arról, hogy a gyártási típus vizsgálatára átadott csomagolóeszköz 
a) megfelel a gyártási dokumentációnak, és 
b) gyártása a termék előállítására vonatkozó szabályozás szerint történt. 

B) A veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok gyártási típus 
jóváhagyására vonatkozó kérelem tartalma 

A kérelemnek a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és 
„B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. 
(VII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete (ADR Szabályzat), továbbá a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási 
Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C 
Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 
179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete (RID Szabályzat) 1.8.7 pontjában foglaltakat, de 
legalább az e melléklet A. rész 1–5. alpontjában és 7. és 8. alpontjában foglaltakat kell megfelelően 
tartalmaznia. 
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………………………………………………………………………………………… 

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti 
közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok 
összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról 
 
Módosítja: 66/2021. (II. 16.) Korm. r. 
Hatályos: 2021. 04. 02. 

2021-04-02 
 

6/A. § (5) A (4) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható 

a) az ADR 3.2 fejezet „A” táblázat 15 oszlopa szerinti „0” és „1” szállítási kategóriába tartozó 
veszélyes áruk szállítása esetén, 

b) a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén, vagy 
c) az olyan veszélyes áru szállítmány esetén, amelyre az ADR nagy közbiztonsági kockázattal járó 

veszélyes árukra vonatkozó 1.10.3 szakasza előírásait kell alkalmazni. 
(6) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényezők nem alkalmazhatók, ha a 

veszélyes áru szállítás szabályainak megsértése következtében az ADR 1.8.5 szakasza szerinti 
esemény következett be. 

 
16. §  (7a) E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával 
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelettel (a 
továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépését63 követően végzett 
ellenőrzésekre és az azok alapján lefolytatott hatósági eljárásokban kell alkalmazni 

……………………………………………………………………………………… 
389/2020. (VIII. 8.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet és 
a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosí-
tásáról 

Megjelent: MK 186/2020. (08.08.) Hatályos: 2021. 04. 01. 
 

3. § (1) A bejelentésnek tartalmaznia kell 
a) a felnőttképző 
aa) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. 

évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolg. tv.) 22. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott 
adatait, 

ab) levelezési címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét, 
ac) képviseletére jogosult személy családi és utónevét, 
ad) adószámát, oktatási intézmény esetén oktatási azonosító számát, 
b) a Szolg. tv. 22. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak tekintetében a felnőttképzési tevé-

kenység végzésére irányuló szándék konkrét megjelölését. 
(1a) A bejelentéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot. 
(2) Az engedély megadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell 
a) a felnőttképző 
aa) Szolg. tv. 22. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatait, 
ab) levelezési címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét, 
ac) képviseletére jogosult személy családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, ál-

lampolgárságát, a képviseleti joga kezdetének időpontját, 
ad) cégjegyzékét vagy nyilvántartását vezető bíróság, hatóság vagy szerv megnevezését, cégjegy-

zékszámát vagy nyilvántartásba vételi számát, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nyilván-
tartását vezető hatóság megnevezését és a nyilvántartásba vétel számát és 

ae) adószámát, oktatási intézmény esetén oktatási azonosító számát, 
7. § (1) A felnőttképzők nyilvántartása – az Fktv.-ben meghatározott adatok mellett – tartalmazza 
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a) – annak megléte esetén – a felnőttképző felnőttképzési tevékenységgel közvetlenül érintett telep-
helyének címét, továbbá a felnőttképző levelezési címét, telefonszámát és elektronikus levelezési 
címét, 

b) a felnőttképző adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartásba vételi számát, köznevelési in-
tézmény, szakképző intézmény és felsőoktatási intézmény esetében az oktatási azonosító számát is, 

c) a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás megnevezését, 
d) a felnőttképzőnek a felnőttképzők nyilvántartásába történő felvétele során képzett nyilvántartásba 

vételi számát és a nyilvántartásba vétel időpontját, 
e) a felnőttképző adataiban bekövetkezett változást, a változás időpontjának megjelölésével, 
f) a felnőttképző nyilvántartásból való törlésének időpontját és okát. 
(2) A felnőttképzési államigazgatási szerv a bejelentés, illetve az engedély megadásáról szóló hatá-

rozat alapján a Szolg. tv.-ben meghatározott határidőn belül a felnőttképzőt felveszi a felnőttképzők 
nyilvántartásába. 

(3) A felnőttképzők nyilvántartását úgy kell vezetni, hogy 
a) abban a felnőttképző külön nyilvántartásba vételi számon szerepeljen, ha a felnőttképzési tevé-

kenységet bejelentés és engedély alapján folytatja, és 
b) az tartalmazza a nyilvántartott adatokban – az adatok bejegyzési időpontjától kezdődően – bekö-

vetkezett összes változást és azok időpontját. 
(4) A felnőttképzők nyilvántartása – a Szolg. tv. 26. § (2a) bekezdésében és 27. § (3) bekezdésében 

meghatározott adatok mellett – az (1) bekezdés d)–f) pontjában meghatározott adatok tekintetében 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. 

8. § A felnőttképző a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő adataiban bekövetkezett változást – 
a változásnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv által történő átvezetésének napjától 
számított – harminc napon belül köteles bejelenteni a felnőttképzési államigazgatási szervnek. 

9. § (1) A felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzők nyilvántartásából törli a felnőttképzőt, 
ha a felnőttképző 

a) jogutód nélkül megszűnt, vagy az egyéni vállalkozó meghalt, vagy 
b) bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a Szolg. tv. 28. § a) vagy b) pontjában, 

engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a Szolg. tv. 26. § (3) bekezdésében meghatá-
rozott eset bekövetkezett. 

(2) A 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a felnőttképzőt a felnőttképzők nyilvántartásából 
csak annak a nyilvántartásba vételi számát érintően lehet törölni, amelyik tekintetében a törlés jogsza-
bályban meghatározott feltételei bekövetkeznek. 

(3) Ha jogszabály a képzés megszervezését bejelentéshez vagy engedélyhez köti, a felnőttképzési 
államigazgatási szerv a felnőttképzőnek a felnőttképzők nyilvántartásából való törlését elrendelő, vég-
legessé vált határozat megküldésével tájékoztatja a bejelentés, illetve az engedély tekintetében ha-
táskörrel rendelkező szervet arról, hogy a felnőttképző felnőttképzési tevékenység végzésére a továb-
biakban nem jogosult. 
15. § (1) A felnőttképzési szakértő első alkalommal a felnőttképzési szakértők nyilvántartásába történő 
felvételétől számított hat hónapon belül, ezt követően kétévenként köteles továbbképzésen részt 
venni, és eredményes vizsgát tenni. 
(4) A vizsga tematikáját, időpontját és a vizsgaszabályzatot a felnőttképzési államigazgatási szerv 
állapítja meg, és a vizsga tematikáját és a vizsgaszabályzatot évente, a vizsga időpontját a vizsgát 
megelőző legalább harminc nappal a honlapján közzéteszi. 

21. § (1) A felnőttképzési szerződés tartalmazza 
a) a képzés megnevezését és óraszámát, 
b) a képzés 
ba) év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontját, figyelembe véve az előze-

tesen megszerzett tudás beszámítását, 
bb) – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételével – haladásának tananyagegységekre bon-

tott ütemezését, 
c) a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését, 
d) a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módját, valamint ha a kép-

zéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a vizsgára bocsátás feltételeit, 
e) a megengedett hiányzás mértékét és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt 

érintő következményeket, 
f) a képzési díj – ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, és a 

vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult, a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges javító- és 
pótlóvizsga díjának – mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett 
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tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével 
arányban álló ütemezését, 

g) a képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint tör-
ténő feltüntetését, 

h) a képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékét és folyósításának feltételeit, 
i) a képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményeit. 
26/A. § (1) A munkaerőpiaci előrejelző rendszer egy olyan előrejelző és elemző rendszer, amely 

összerendeli a munkaerőpiaci keresleti és kínálat információkat, és képes a munkaerőpiaci igények-
nek megfelelő képzési kibocsátási követelmények meghatározására. 

(2) A Kormány a munkaerőpiaci előrejelző rendszer működéséért felelős szervként a Nemzeti Szak-
képzési és Felnőttképzési Hivatalt jelöli ki. 
………………………………………………………………………………………….. 

66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával 
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
 
Hatályos: 2021. 04. 02. 
1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó 
egységes eljárásról 
 
Módosítja: 66/2021. (II. 16.) Korm. r. Hatályos: 2021. 04. 02. 
 

1. § (1) A rendelet hatálya a közúti járművel végzett veszélyes áru szállítással kapcsolatos 
előírások betartásának 

a) az országos és a helyi közutakon, a közforgalom elől el nem zárt magánutakon, a közútnak nem 
minősülő közterületeken és a c) pont szerinti telephelyeket a közúttal összekötő területeken, 
 

4. § (1) Az ellenőrző hatóság a közúti ellenőrzéseket az 1. § (1) bekezdése szerinti helyszíneken 
rendszeresen, szúrópróba-szerűen végzi. Az ellenőrzés helyét úgy kell megválasztani, hogy a 
jármű feltartóztatása a biztonságot ne veszélyeztesse. 

7/B. § E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 
Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépését21 követően végzett ellenőrzésekre és 
az azok alapján lefolytatott hatósági eljárásokban kell alkalmazni. 

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

HATÁLYON  KÍVÜL  HELYEZETT  JOGSZABÁLY: 
 

1996.évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről. 

 
Megszűnt  szabványok: 

MSZ EN ISO 16090-1:2018   
Szerszámgépek biztonsága. Megmunkálóközpontok, marógépek, aggregátgépek. 1. rész: Biztonsági 
követelmények 
MSZ EN 12417:2001+A2:2009  
Szerszámgépek. Biztonság. Megmunkálóközpontok – 20121.04.30-ig még érvényes 
 
MSZ EN 13128:2001+A2:2009  
Szerszámgépek biztonsága. Marógépek (beleértve a fúró-maró gépeket is) – 20121.04.30-ig még 
érvényes 
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MSZ EN 14070:2003+A1:2009  
Szerszámgépek biztonsága. Aggregátgépek és célgépek – 20121.04.30-ig még érvényes 
Visszavont  Nemzeti  Szabványok: 

Általános 
MSZ IEC 50(191):1992 Visszavont! 
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 191. kötet: Megbízhatóság és a szolgáltatás minősége 

 
MSZ ISO 1791:1990 Visszavont! 
Az építési modulkoordináció fogalommeghatározásai 
 
Matematika, természettudomány 
 
MSZ CR 12250:2000 Visszavont! 
Biotechnológia. Mikroorganizmusok. Az organizmusok további vizsgálata a 90/679/EEC irányelv szerinti 
osztályozási munka céljából 
 
MSZ CR 13426:2000 Angol nyelvű! Visszavont! 
Biotechnológia. Mikroorganizmusok. Jelentés a genetikailag módosított, I. csoportú 
mikroorganizmusok osztályzásához alkalmazott kritériumokról 
 
Környezetvédelem, Egészségvédelem, Biztonság 
 
MSZ 14345-1:1983 Visszavont! 
Nukleáris terminológia. Általános fogalmak 
 
MSZ EN 50131-2-5:2009 Angol nyelvű! Visszavont! 
Riasztórendszerek. Behatolás- és támadásjelző rendszerek. 2-5. rész: Kombinált, passzív infravörös- és 
ultrahangos érzékelők követelményei 
 
Mezőgazdaság 
 
MSZ ISO 7915:1995 Visszavont! 
Erdészeti gépek. Hordozható láncfűrészek. A fogantyú szilárdságának meghatározása 
 
Élelmiszeripar 
 
MSZ ISO 8981:1994 Visszavont! 
Búza. Fajtaazonosítás elektroforézissel 
 
Gyártástechnika 
Közúti Jármű 
Gumi, Műanyag ipar 
 
MSZ EN 12023:1999 Angol nyelvű! Visszavont! 
Tapadószalagok. A vízgőzáteresztés mérése meleg, nedves légtérben 
 
MSZ EN 12029:1999 Angol nyelvű! Visszavont! 
Tapadószalagok. A vízben oldható, korróziót okozó ionok meghatározása 
 
MSZ EN 12030:1999 Angol nyelvű! Visszavont! 
Tapadószalagok. Az ütésállóság mérése 
 
MSZ EN 12031:1999 Angol nyelvű! Visszavont! 
Tapadószalagok. A repesztőnyomás mérése 
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Magyar nyelven megjelent, bevezetett nemzeti szabványok: 
 
Általános 
Szolgáltató 
Környezet, Egészség, Biztonság 
 
MSZ EN IEC 60601-2-28:2020 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-28. rész: Gyógyászati diagnosztikai röntgencsőegységek alapvető 
biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-28:2017) 
 
MSZ EN ISO 14118:2018 
Gépek biztonsága. A váratlan indítás megelőzése (ISO 14118:2017) 
 
MSZ EN ISO 16911-1:2013 
Helyhez kötött légszennyező források emissziója. A sebesség és a térfogatáram kézi és automatikus 
meghatározása csatornákban. 1. rész: Kézi referencia-módszer (ISO 16911-1:2013) 
 
MSZ EN ISO 20607:2020 
Gépek biztonsága. Használati utasítás. A használati utasítás elkészítésének általános alapelvei (ISO 
20607:2019) 
 
MSZ ISO 1996-2:2021 
Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése. 2. rész: A hangnyomásszintek 
meghatározása 
 
Energia 
Gyártástechnika 
 
MSZ EN 60974-11:2011 
Ívhegesztő berendezések. 11. rész: Elektródafogók (IEC 60974-11:2010) 
 
Távközlés, Audio és videotechnika  
 
MSZ EN IEC 61000-6-1:2019 
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-1. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, kereskedelmi 
és enyhén ipari környezetek zavartűrési szabványa (IEC 61000-6-1:2016) 
 
MSZ EN IEC 61000-6-2:2019 
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-2. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek 
zavartűrési szabványa (IEC 61000-6-2:2016) 
 
Anyagmozgató berendezések 
 
MSZ EN ISO 3691-3:2017 
Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 3. rész: Kiegészítő követelmények az 
emelhető kezelőhelyű és az emelt teherrel való közlekedésre tervezett targoncákra (ISO 3691-3:2016) 
 
MSZ ISO 9927-1:2021 
Daruk. Vizsgálatok. 1. rész: Általános előírások 
 
Mezőgazdaság 
Élelmiszeripar 
 
MSZ EN 15136:2006 
Élelmiszerekkel érintkező anyagok és termékek. Bizonyos, korlátozott felhasználású epoxiszármazékok. 
A BADGE, a BFDGE és azok hidroxi- és klórozott származékainak meghatározása élelmiszer-utánzó 
modellanyagokban 
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Kőolaj ipar és vele kapcsolatos technika 
 
MSZ ISO 2176:1995/Amd 1:2021 
Ásványolajtermékek. Kenőzsírok. A cseppenéspont meghatározása. 1. módosítás 
 
MSZ ISO 6614:1994/Amd 1:2021 
Ásványolajtermékek. Ásványolajok és szintetikus folyadékok víztől való elválási hajlamának 
meghatározása. 1. módosítás 
 
Építőanyagok, építés 
 
MSZ EN ISO 16283-2:2021 
Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének helyszíni vizsgálata. 2. rész: Lépéshang-
szigetelés (ISO 16283-2:2020) 
 
Megjelent ebben a hónapban: 
 
MSZ EN 17343:2021 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Általános szakkifejezések és meghatározásuk  
 
MSZ EN ISO 21637:2021 Angol nyelvű! 
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok. Szakszótár (ISO 21637:2020)  
2011 helyett 
 
MSZ EN IEC 62474:2019/A1:2021 Angol nyelvű! 
Az elektrotechnikai iparra és termékeinek anyagára vonatkozó nyilatkozat (IEC 62474:2018/A1:2020)  
2019 módosítása 
 
MSZ EN ISO 15004-1:2021 Angol nyelvű! 
Szemészeti műszerek. Alapvető követelmények és vizsgálati módszerek. 1. rész: Valamennyi szemé-
szeti műszer általános követelményei (ISO 15004-1:2020)  
2009 helyett 
 
MSZ EN ISO 15841:2014/A1:2021 Angol nyelvű! 
Fogászat. A fogszabályozásban használt drótok. 1. módosítás (ISO 15841:2014/Amd 1:2020)  
2014 módosítása 
 
MSZ EN ISO 10993-1:2021 Angol nyelvű! 
Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 1. rész: Értékelés és vizsgálat a kockázatmenedzsment-
folyamaton belül (ISO 10993-1:2018, tartalmazza a 2018. októberi helyesbített változatot)  
2010 helyett 
 
MSZ EN ISO 22442-1:2021 Angol nyelvű! 
Állati szöveteket és származékaikat felhasználó orvostechnikai eszközök. 1. rész: A kockázatmenedzs-
ment alkalmazása (ISO 22442-1:2020)  
2016 helyett 
 
MSZ EN ISO 22442-2:2021 Angol nyelvű! 
Állati szöveteket és származékaikat felhasználó orvostechnikai eszközök. 2. rész: Az eredet, a begyűj-
tés és a kezelés szabályozása (ISO 22442-2:2020)  
2016 helyett 
 
MSZ EN 17289-1:2021 Angol nyelvű! 
Ömlesztett anyagok jellemzése. A mérettel súlyozott finom frakció és a kristályos szilícium-dioxid-
tartalom meghatározása. 1. rész: Általános információ és a vizsgálati módszerek kiválasztása  
 
MSZ EN 17289-2:2021 Angol nyelvű! 
Ömlesztett anyagok jellemzése. A mérettel súlyozott finom frakció és a kristályos szilícium-dioxid-
tartalom meghatározása. 2. rész: Számítási módszer  
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MSZ EN 17289-3:2021 Angol nyelvű! 
Ömlesztett anyagok jellemzése. A mérettel súlyozott finom frakció és a kristályos szilícium-dioxid-
tartalom meghatározása. 3. rész: Ülepítéses módszer  
 
MSZ EN ISO 22065:2021 Angol nyelvű! 
Munkahelyi levegő. Gázok és gőzök. Szivattyús mintavevőkkel végzett mérési eljárások értékelési kö-
vetelményei (ISO 22065:2020)  
2020 helyett 
 
MSZ EN ISO 23753-1:2019/A1:2021 Angol nyelvű! 
Talajminőség. Dehidrogenáz-aktivitás talajokban. 1. rész: Trifenil-tetrazólium-kloridos módszer (TTC). 
1. módosítás (ISO 23753-1:2019/Amd 1:2020)  
2019 módosítása 
 
MSZ EN ISO 11553-1:2020/A11:2021 Angol nyelvű! 
Gépek biztonsága. Lézeres megmunkálógépek. 1. rész: Lézerbiztonsági követelmények (ISO 11553-
1:2020)  
 
MSZ EN ISO 11690-1:2021 Angol nyelvű! 
Akusztika. Gépekkel felszerelt, kis zajú munkahelyek kialakításának irányelvei. 1. rész: Zajvédelmi 
stratégiák (ISO 11690-1:2020)  
1999 helyett 
 
MSZ EN ISO 11690-2:2021 Angol nyelvű! 
Akusztika. Gépekkel felszerelt, kis zajú munkahelyek kialakításának irányelvei. 2. rész: Zajvédelmi 
intézkedések (ISO 11690-2:2020)  
1999 helyett 
 
MSZ EN 17450-1:2021 Angol nyelvű! 
Beépített tűzoltó berendezések. Vízköddel oltó berendezések részegységei. 1. rész: Termékjellemzők 
és vizsgálati módszerek a szita- és a szűrőrészegységekhez  
 
MSZ EN ISO 6926:2016/A1:2021 Angol nyelvű! 
Akusztika. A hangteljesítményszint meghatározására használt referencia-hangforrások minőségi és 
kalibrálási követelményei. 1. módosítás (ISO 6926:2016/Amd 1:2020)  
2016 módosítása 
 
MSZ EN ISO 2922:2021 Angol nyelvű! 
Akusztika. Vízi járművek léghangkibocsátásának mérése belföldi vízi utakon és kikötőkben (ISO 
2922:2020)  
2001 és 2013 helyett 
 
MSZ EN 12814-2:2021 Angol nyelvű! 
Hőre lágyuló műanyag félkész termékek hegesztett kötéseinek vizsgálata. 2. rész: Szakítóvizsgálat  
2000 helyett 
 
MSZ EN 12814-8:2021 Angol nyelvű! 
Hőre lágyuló műanyag félkész termékek hegesztett kötéseinek vizsgálata. 8. rész: Követelmények  
2001 helyett 
 
MSZ EN ISO 3861:2021 Angol nyelvű! 
Gumitömlők és tömlőszerelvények homok- és sörétfúvatáshoz. Műszaki követelmények (ISO 
3861:2021)  
2009 helyett 
 
MSZ EN 14222:2021 Angol nyelvű! 
Gőzkazánok korrózióálló acélból  
2003 helyett 
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MSZ EN 13423:2021 Angol nyelvű! 
Földgázüzemű járművek. Követelmények a földgázüzemű járművekkel (NGV) foglalkozó műhelyek 
számára és a sűrített földgázüzemű (CNG-) járművek karbantartása 
2001 helyett 
 
MSZ ISO 9927-1:2021 Angol nyelvű! 
Daruk. Vizsgálatok. 1. rész: Általános előírások 

 

 
MSZ EN ISO 18086:2021 Angol nyelvű! 
Fémek és ötvözetek korróziója. A váltakozó áram okozta korrózió meghatározása. Védelmi kritériumok 
(ISO 18086:2019)  
2018 helyett 
 
MSZ EN 17104:2021 Angol nyelvű! 
Merev, hőre lágyuló műanyag falvédő panelek beltéri használatra. Teljesítményjellemzők  
 
MSZ EN 12613:2021 Angol nyelvű! 
Vizuális jellemzőjű, műanyag figyelmeztető eszközök föld alatti kábelekhez és csővezetékekhez  
2009 helyett 
 
MSZ EN ISO 22636:2021 Angol nyelvű! 
Ragasztóanyagok. Padlóburkoló anyagok ragasztóanyagai. Mechanikai és elektromos teljesítménykö-
vetelmények (ISO 22636:2020)  
14259:2004 helyett 
 
MSZ EN ISO 16474-3:2021 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. Laboratóriumi fényforrásoknak való kitétel módszere. 3. rész: Fluoreszcens UV-
lámpák (ISO 16474-3:2021) 
2014 helyett 
 
MSZ EN ISO 20266:2021 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. A képtisztaság meghatározása (visszavert vagy továbbított képélesség mértéke) 
(ISO 20266:2018)  
 
MSZ EN ISO 21545:2021 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. Az ülepedés meghatározása (ISO 21545:2018)  
 
MSZ EN ISO 21546:2021 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. A dörzsöléssel szembeni ellenállás meghatározása lineáris kopásmérővel (koptató-
készülékkel) (ISO 21546:2019)  
 
MSZ EN ISO 22516:2021 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. A nemillóanyag- és illóanyag-tartalom meghatározása az alkalmazás során (ISO 
22516:2019)  
 
MSZ EN ISO 22518:2021 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. Oldószerek meghatározása vízzel hígítható bevonóanyagokban. Gázkromatográfiás 
módszer (ISO 22518:2019)  
 
MSZ EN ISO 22553-1:2021 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. Galvánbevonatok. 1. rész: Szakszótár (ISO 22553-1:2019)  
 
MSZ EN ISO 22553-2:2021 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. Galvánbevonatok. 2. rész: Szóróképesség (ISO 22553-2:2019)  
 
MSZ EN ISO 22553-3:2021 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. Galvánbevonatok. 3. rész: A galván-bevonóanyagok összeférhetősége a referen-
ciaolajjal (ISO 22553-3:2019)  
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MSZ EN ISO 22553-4:2021 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. Galvánbevonatok. 4. rész: A galván-bevonóanyagok összeférhetősége folyékony, 
pasztaszerű és szilárd idegen anyagokkal (ISO 22553-4:2019)  
 
MSZ EN ISO 22553-5:2021 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. Galvánbevonatok. 5. rész: A szitamaradék meghatározása (ISO 22553-5:2019)  
 
MSZ EN ISO 22970:2021 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. Vizsgálati módszer az elasztikus ragasztók bevonatokon való megtapadásának 
értékelésére lefejtővizsgálattal, lefejtőszilárdság-próbával és kiegészítő igénybevétel melletti átlapolási 
szakítószilárdság-próbával, kondenzációs teszt vagy kataplazmatárolás révén (ISO 22970:2019)  
 
MSZ EN ISO 11691:2021 Angol nyelvű! 
Akusztika. Csatornába iktatható hangtompító beiktatási veszteségének meghatározása közegáramlás 
nélkül. Laboratóriumi ellenőrzési módszer (ISO 11691:2020)  
2010 helyett 
 
MSZ EN ISO 15875-2:2003/A2:2021 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Térhálósított polietilén (PE-X). 
2. rész: Csövek. 2. módosítás (ISO 15875-2:2003/Amd 2:2020)  
2004 módosítása 
 
MSZ EN ISO 15875-3:2003/A1:2021 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Térhálósított polietilén (PE-X). 
3. rész: Csőidomok. 1. módosítás (ISO 15875-3:2003/Amd 1:2020)  
2004 módosítása 
 
MSZ EN ISO 15875-5:2003/A1:2021 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Térhálósított polietilén (PE-X). 
5. rész: A rendszer céljának való megfelelés. 1. módosítás (ISO 15875-5:2003/Amd 1:2020)  
2004 módosítása 
 
MSZ EN ISO 15876-2:2017/A1:2021 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Polibutén (PB). 2. rész: Csö-
vek. 1. módosítás (ISO 15876-2:2017/Amd 1:2020) 
2017 módosítása 
 
MSZ EN 15746-1:2021 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Kétéltű közúti-vasúti gépek és felszereléseik. 1. rész: A közlekedés 
és munkavégzés műszaki követelményei  
2012 helyett 
 
MSZ EN 15746-2:2021 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Kétéltű közúti-vasúti gépek és felszereléseik. 2. rész: Általános 
biztonsági követelmények  
2012 helyett 
 
MSZ EN 15746-3:2021 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Kétéltű közúti-vasúti gépek és felszereléseik. 3. rész: A vasúti pá-
lyán való közlekedés műszaki követelményei  
 
MSZ EN 15746-4:2021 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Kétéltű közúti-vasúti gépek és felszereléseik. 4. rész: A városi vas-
úti közlekedés, szállítás és munkavégzés műszaki követelményei  
 
MSZ EN 13210-1:2021 Angol nyelvű! 
Csecsemő- és gyermekgondozási cikkek. Gyermekhevederek, gyermekpórázok. Biztonsági követelmé-
nyek és vizsgálati módszerek  
2005 helyett 
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MSZ EN 13210-2:2021 Angol nyelvű! 
Csecsemő- és gyermekgondozási cikkek. Hátizsákokhoz csatlakozó gyermekhevederek és gyermekpó-
rázok. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek  
2005 helyett 
 
MSZ EN 71-2:2021 Angol nyelvű! 
Gyermekjátékszerek biztonsága. 2. rész: Gyúlékonyság  
2014 helyett, de ez még 2021. december 09-ig érvényes 
 
MSZ EN 71-4:2021 Angol nyelvű! 
Gyermekjátékszerek biztonsága. 4. rész: Kísérletezőkészletek kémiai és hasonló kísérletekhez  
2013 helyett, de ez még 2021. december 31-ig érvényes 
 
MSZ EN 13451-1:2021 Angol nyelvű! 
Uszodai berendezések. 1. rész: Közhasználatú medencékbe beépített/beszerelt berendezé-
sek/eszközök általános biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei  
2017 helyett 
 


