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Jogszabály- és szabványváltozások - 2021. augusztus 
 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások 
 

Fontos változás! A Nemzeti Jogszabálytár felhasználási feltételeinek változása miatt a 
Zsebtörvénytár cd-nken nem szerepelhet a jogszabályok teljes szövege, csak a jogszabály/rendelet 
száma és címe, viszont kiemelve találhatók a cd-n a legfontosabb változások, aminek segítségével 
egy pillantással végiggörgetve látható, hogy mik változtak abban az évben vagy abban a hónapban. 
Akit bővebben érdekel valamelyik jogszabály(változás), a Nemzeti Jogszabálytárban, a 

 oldalon tud utánanézni, ill. onnan saját magának kinyomtatni vagy pdf-ként a számító-https://njt.hu
gépére elmenteni. 

 
A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki: 

 
35/2021. (VIII. 16.) EMMI rendelet egyes orvostechnikai eszközökkel összefüggő miniszteri 
rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 

Megjelent: MK 154/2021 (VIII.16.) Hatályos: 2021. 08. 17. 
 
Többek között módosítja a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletet az orvostechnikai eszközökről 
 
Megjelent: MK 154/2021 (VIII.16.) Módosítja: 35/2021. (VIII. 16.) EMMI. rend.  Hatályos: 2021. 
08. 17 

(13) A 13. melléklet határozza meg az időszakos felülvizsgálat szabályait. 
(14) *  A 14. melléklet tartalmazza a kifejezetten orvostechnikai eszközök fertőtlenítésére szánt 

eszközök magyarországi forgalomba hozatalának a Nemzeti Népegészségügyi Központ számára 
történő bejelentéséhez szükséges adatlapot. 

 
4. § *  (1) E rendelet alkalmazásában 
a) EGT állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapo-

dásban részes más állam, továbbá olyan állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tag-
államai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között 
létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban ré-
szes állam állampolgárával azonos jogállást élvez; 

b) üzembe helyezés: az orvostechnikai eszközök vonatkozásában alkalmazott eljárás, amely so-
rán az üzembe helyező a végfelhasználó részére átadja az eszköz jogszerű forgalomba hozatalához 
szükséges dokumentumokat, bemutatja a gyártó által garantált üzemmódokat, tartozékokat, paramé-
tereket, az eszköz rendeltetését; 

c) üzembe helyező: a gyártó, illetve az üzembe helyezés során a gyártó képviseletében eljárni jo-
gosult személy. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában az MDR és az Eütv. 3. §-a sze-
rinti fogalommeghatározásokat kell figyelembe venni. 

 
A forgalomba hozatalt követő váratlan események bejelentése *  
21. § *  (1) Az orvostechnikai eszköz magyarországi székhellyel rendelkező egészségügyi szol-

gáltatónak vagy egészségügyi dolgozónak minősülő végfelhasználója az orvostechnikai eszközzel 
összefüggésben bekövetkezett feltételezett súlyos váratlan eseményt elektronikus úton, az OGYÉI 
honlapján közzétett formátumban bejelenti az OGYÉI részére. 

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó végfelhasználók és a betegek a feltételezett súlyos 
váratlan eseményeket jelenthetik az OGYÉI részére. 
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28. § (1) *  Az egészségügyi szolgáltató működési engedélyének kiadására illetékes népegés-
zségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivata-
la, vagy az országos tisztifőorvos (a továbbiakban együtt: egészségügyi államigazgatási szerv) a 
működési engedélyezési eljárás, valamint az egészségügyi szolgáltató rendszeres ellenőrzése során 
a rendelkezésre álló dokumentumok, jegyzőkönyvek megvizsgálásával ellenőrzi, hogy a felhasználó 
eleget tesz-e az egyes eszközök rendeltetésszerű és biztonságos teljesítőképességére vonatkozó kö-
vetelményeknek,. 

 
Hatály: 2023.V.26. - 
Időszakos felülvizsgálat 
27. § *  (1) A 13. melléklet szerinti eszközöket az üzemeltető egészségügyi szolgáltató rendszeres 

időszakos felülvizsgálatnak köteles alávetni annak érdekében, hogy megfelelő információ álljon 
rendelkezésre a használat során bekövetkező állagromlásról, az eszköz dokumentációjában meg-
adott előírások esetleges megváltozásáról, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos teljesítőképes-
ség fennállásáról. 

(2) Az első felülvizsgálat az üzembe helyezéstől számított - a 13. mellékletben előírt gyakoriság-
tól függően - egy, két vagy három év elteltével esedékes. Használt eszköz esetén az első felülvizs-
gálat az üzembe helyezéskor, majd ezt követően a 13. mellékletben előírt gyakorisággal esedékes. A 
további felülvizsgálatok határideje az előző felülvizsgálat időpontjától számítandó. Ha egy eszköz 
több, a 13. mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó részegységeket tartalmaz, akkor azt a 
legszigorúbb felülvizsgálati idő alapján kell ellenőrizni. 

(3) Az időszakos felülvizsgálatot el kell végezni a meghibásodást követő szervizbeavatkozás után 
is, ha a beavatkozás a vizsgálandó tulajdonságra is kiterjedt. 

(4) A felülvizsgálatot az OGYÉI határozata által erre feljogosított szerv az OGYÉI által meghatá-
rozott és közzétett követelményrendszer alapján végezheti el. Az OGYÉI határozata legfeljebb 5 
évig érvényes a határozatban megjelölt feltételek változatlan fennállása mellett. Az időszakos felül-
vizsgálatra feljogosított szervezet az OGYÉI által közzétett követelményeknek való megfelelésében 
bekövetkező jelentős változásokat az OGYÉI-nek bejelenti. 

 
(7) Az időszakos vizsgálat eredményét írásban rögzíteni kell. A dokumentációt a végfelhasználó 

műszerfelelőse köteles megőrizni és kérelemre a munkavédelmi felelősnek, felügyeleti szervezeté-
nek, az egészségügyi államigazgatási szervnek és az OGYÉI-nek bemutatni. Nehezen vagy csak 
nagy költséggel szállítható készülék esetében vagy olyan készüléknél, amely átmenetileg sem nél-
külözhető a végfelhasználónál, helyi ellenőrzési módszert kell biztosítani. 

(8) Az időszakos felülvizsgálat nem érinti a más minősítő intézet hatáskörébe utalt kötelező vizs-
gálatokat. 

 
Időszakos felülvizsgálat 
Az időszakos felülvizsgálatra kötelezett termékek köre, a felülvizsgálat gyakorisága 
 
1. Defibrillátor 1 évente  

2. Sebészeti vágókészülék és 
ablációs készülék 1 évente  

3. Inkubátor 1 évente  

4. Lélegeztető berendezés (inten-
zív, újszülött) 1 évente  

5. Műtőlámpa - mennyeze-
ti/műtőlámpa, vizsgálólámpa 3 évente  
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6. Dializáló berendezés 1 évente  

7. Invazív és intervenciós rtg. be-
rendezések 1 évente  

8. Műtőasztal, elektromos működ-
tetésű kórházi ágyak 3 évente  

9. Altatógép 1 évente  

10. Átvilágító, felvételi és fogászati 
röntgen berendezések 2 évente  

11. Sebészeti képerősítő 2 évente  

12. Műtéti és őrző monitor 2 évente  

13. Lézer 2 évente  

14. Invazív vérnyomásmérő és 
véráramlásmérő 2 évente  

15. Gépi infúzióadagoló készülék 2 évente  

16. Vérmelegítő készülék 3 évente  

17. Sterilizáló berendezés 3 évente  

18. Hálózati üzemű elektroterápiás 
készülék 3 évente  

19. 
Orvosi gáz ellátó berendezés és 
teljes rendszer 3 évente 

A gázközpontoktól az ellátó 
csővezetékhálózaton át az or-
vosi gázvételi helyekig terjedő 
eszköz. 

20. Képalkotó ultrahang-
diagnosztikai készülék 3 évente  

21. Flexibilis endoszkópok / En-
doszkópok, és ezek képmegje-
lenítő, és -tároló rendszerei 

2 évente 
 

22. EKG, Hemodinamikai regiszt-
ráló berendezés, Coronaria 
nyomás- és áramlásmérő rend-
szer, Elektrofiziológiai mérő és 
regisztráló berendezés 

2 évente  
 

 

Új jogszabályok: 
Ebben a hónapban a Zsebtörvénytár-ba besorolható új jogszabály nem jelent meg.  
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Változások 
 
461/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról 
Megjelent: MK 149/2021 (VIII.05.) Hatályos: 2021. 09. 01. 
 
Többek között módosítja a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletet a szakképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról 
Megjelent: MK 149/2021 (VIII.05.) Módosítja: 461/2021. (VIII. 26.) Korm. rend. Hatályos: 2021. 
09. 01 

 
1/A. § *  A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 3. § (1) bekez-

dése szerinti ingyenes részvétel megilleti 
a) a magyar állampolgárt, 
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyt, 
c) a Magyarország területén élő hontalant, menekültet, oltalmazottat, menedékest, befogadottat, 

bevándoroltat, letelepedettet, 
d) a nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső kül-

földit, 
e) azoknak az országoknak az állampolgárait, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság 

elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait, 
f) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytör-

vény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogá-
val nem rendelkező személyt, 

g) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben megha-
tározott - magát magyar nemzetiségűnek valló - harmadik országbeli állampolgárt, feltéve, hogy 
nem áll a kedvezménytörvény hatálya alatt, és magyar állampolgársággal sem rendelkezik, 

h) a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedély-
lyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárt, 

i) az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárt. 
2. § (1) Az állami szakképző intézmény és az együttműködési megállapodással rendelkező fenn-

tartó által fenntartott nem állami szakképző intézmény annak, aki a szakképzésben ingyenes részvé-
telre jogosult, ingyenesen biztosítja *  

a) a szakmai oktatáshoz, illetve a szakmai képzéshez közvetlenül kapcsolódó foglalkozást, 
b) a képzési és kimeneti követelményekhez, illetve a programkövetelményhez kapcsolódó tan-

anyag megismerését és feldolgozását, 
c) a mindennapos testnevelést, 
d) az osztályozó vizsgát, a különbözeti vizsgát, valamint az ezekhez kapcsolódó javító- és 

pótlóvizsgát (a továbbiakban együtt: tanulmányok alatti vizsga) és 
e) *  - az e rendeletben meghatározott kivétellel - ugyanazon évfolyam megismétlését. 
(1a) *  A javító- és pótlóvizsga ingyenessége a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogvi-

szony megszűnése után letett első javító- és pótlóvizsgára is irányadó. 
(2) Az állami szakképző intézmény és az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó 

által fenntartott nem állami szakképző intézmény a tanköteles tanuló számára az (1) bekezdésben 
meghatározottakon túl ingyenesen biztosítja *  

a) *  a szakképző intézmény nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az 
étkezés ideje alatti felügyeletet, 

 
(1a) *  A javító- és pótlóvizsga ingyenessége a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogvi-

szony megszűnése után letett első javító- és pótlóvizsgára is irányadó. 
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(2) Az állami szakképző intézmény és az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó 
által fenntartott nem állami szakképző intézmény a tanköteles tanuló számára az (1) bekezdésben 
meghatározottakon túl ingyenesen biztosítja *  

a) *  a szakképző intézmény nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az 
étkezés ideje alatti felügyeletet, 

 
4. § (1) *  A térítési díjat és a tandíjat az igazgató, a szakképzési centrum részeként működő szak-
képző intézmény esetében a kancellár a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony létre-
jötte előtt állapítja meg, és hozza a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tudomására. 

5. § (1) *  A szakképző intézmény és a duális képzőhely nem szedhet térítési díjat és tandíjat a 
szakirányú oktatás szakképzési munkaszerződés keretében folyó része után. 

(1a) *  A szakirányú oktatással összefüggésben történő ellenszolgáltatás tilalmának megszegéséről 
tudomást szerző személy a tudomásra jutástól számított tizenöt napon belül a duális képzőhely nyil-
vántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamarát tájékoztatja. A jogsértés megállapítása 
esetén a duális képzőhelyet a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazda-
sági kamara legfeljebb az Szkt. 103. § (1) bekezdésében meghatározott időre tilthatja el a szakirá-
nyú oktatásban való részvételtől. 
14. § (1) A szakmai programot a szakképző intézmény, illetve az általa szervezett részszakmára tör-
ténő felkészítés tekintetében a felnőttképző dolgozza ki, és a szakképző intézmény, illetve a 
felnőttképző honlapján teszi közzé. 
 
A PROGRAMKÖVETELMÉNY ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KÉPZÉSI PROGRAMJA 

 
42. § (1) *  A szakképzési centrum és az annak részeként működő szakképző intézmény között nem 
keletkezhet magánjogi kötelem, és egymással szemben bármilyen igény, szankció sem bírói, sem 
más úton nem érvényesíthető. A szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény a 
szakképzési centrumon kívüli harmadik jogalanyok irányában az Szkt.-ban és e rendeletben megha-
tározott korlátozásokkal szerezhet jogokat, és vállalhat kötelezettségeket. 

 
51. § (1) *  Az előkészítő évfolyam szakmai tartalmát az annak megszervezésére jogosult szakképző 
intézmény a szakmai programjában határozza meg. A szakma megszerzéséhez szükséges kompe-
tenciák tekintetében történő orientációs fejlesztésre irányuló előkészítő évfolyamra vonatkozó 
szakmai programot az állam által fenntartott szakképző iskola tekintetében a fenntartó, az együtt-
működési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott nem állami szakképző iskola eseté-
ben a szakképzésért felelős miniszter az együttműködési megállapodásban hagyja jóvá. 

 
 

A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY FENNTARTÓI IRÁNYÍTÁSI HATÁSKÖRÉNEK ÁTADÁ-
SA, MEGSZÜNTETÉSE ÉS ÁTSZERVEZÉSE 
………………………………………………………………………………………………….. 

465/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi 
formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő 
jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. 
rendelet módosításáról  

 
Megjelent: MK 149/2021 (VIII.05.) Hatályos: 2021. 08. 06. 
 
34. §  (4c) *  A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft. közfeladatként látja el a 
vagyonkezelésében álló vagyonelemekre vonatkozó turisztikai, üzleti célú és egyéb hasznosítási 
feladatokat. 
………………………………………………………………………………………………… 
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466/2021. (VIII. 5.) 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 149/2021 (VIII.05.) Hatályos: 2021. 08. 06. 
 

67. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal össze-
függő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyil-
vánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról 
szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 466/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr59.) megállapított 2. mellékleté-
ben foglalt táblázat 72. sorát a Módr59. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági 
ügyekben is alkalmazni kell. 

 
72. * Gyártóüzem építésére irányuló beruházás Sárvár külterületénSárvár város közigazgatási terüle-
tén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Sárvár külterület 064/36, 064/47, 065/2, 065/3, 
065/4, 066 és 072/5 helyrajzi számú ingatlanok. Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymeg-
bízott 
…………………………………………………………………………………………………… 

473/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 
szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról 

Megjelent: MK 150/2021 (VIII.06.) Hatályos: 2021. 09. 05. 
 

27. § (5) *  A jegyző ellenőrzése során a vendéglátó üzletek Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központba történő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését is vizsgálja. 

(6) *  A jegyző a 2. melléklet A) pontja szerinti nyilvántartásba vett vendéglátó üzlet Nemzeti Tu-
risztikai Adatszolgáltató Központba történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy 
alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző, ha a Nemzeti Turisztikai Adatszol-
gáltató Központba történő adatszolgáltatási tevékenység ellenőrzésére irányuló hatósági ellenőrzés 
eredményes lefolytatásához az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján indokolt, 
szakértőként a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meg-
határozott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szer-
vekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. §-a alapján elsősorban a Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot rendeli ki. 

(7) *  A jegyző értesíti a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjét azon vendég-
látó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, vagy 
a hatósági ellenőrzés megállapítása alapján a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál nem 
regisztráltak vagy a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtá-
sáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségüket nem 
vagy nem megfelelően teljesítették. 

(8) *  A jegyző a tárgyévre vonatkozó ellenőrzési tervét előre, a tárgyévet megelőző év december 
1. napjáig küldi meg a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjének az általa előírt 
formában. Az ellenőrzési tervtől történő eltérést minden esetben indokolni szükséges, és az eltérés 
tényét, valamint annak indokait nyolc napon belül szükséges megküldeni a Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjének. Az ellenőrzési terv formai és tartalmi követelményeit és 
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beküldési módját a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a honlapján teszi 
közzé. 

(9) *  A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője jogosult a jegyző vagy az ille-
tékes hatóság ellenőrzését kezdeményezni. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemel-
tetője által kezdeményezett ellenőrzés alapján a jegyző vagy az illetékes hatóság a kezdeményezés-
től számított 15 napon belül köteles eljárni. 

(10) *  A hatósági ellenőrzés eredményeként készült jegyzőkönyvet vagy feljegyzést a jegyző a 
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője részére a hatósági ellenőrzést követő 8 
napon belül megküldi. A jegyzőkönyv és feljegyzés formátumát és beküldési módját a Nemzeti 
Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a honlapján teszi közzé. 

(11) *  A jegyző a 31. §-ban foglaltakat 2021. október 31-ig köteles hatósági ellenőrzés keretében 
ellenőrizni. Ha a hatósági ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a kereskedő nem tett eleget a 
31. §-ban foglalt kötelezettségének, a jegyző a vendéglátó üzletet azonnali hatállyal a 31. §-ban 
foglalt kötelezettség teljesítéséig bezáratja. 

28. § f) szexuális termék: az Fgytv. 2. § v) pontjában meghatározott termék; 
g) *  vendéglátó szoftver: az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltetője által köte-

lezően használt olyan informatikai program, amely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 
számára adatok továbbítására alkalmas. 
1. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez *  
A) A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés adattartalma 

 
6.7. *  vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége és a 4. melléklet szerinti vendéglátóhely üzlettí-
pus megjelölése, valamint azon vendéglátó üzletek esetén, amelyek kötelesek vendéglátó szoftver 
alkalmazására, nyilatkozat arról, hogy rendelkeznek a 28. § g) pontja szerinti vendéglátó szoftverrel, 
……………………………………………………………………………………………………… 

35/2021. (VIII. 16.) EMMI rendelet egyes orvostechnikai eszközökkel összefüggő miniszteri 
rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 

Megjelent: MK 154/2021 (VIII.16.) Hatályos: 2021. 08. 17. 
 

Többek között módosítja a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletet az egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
 
Megjelent: MK 154/2021 (VIII.16.) Módosítja: 35/2021. (VIII. 16.) EMMI. rend.  Hatályos: 2021. 
08. 17 

10. *  Sterilanyag-ellátás minimumfeltételei 
A sterilanyag-ellátás közreműködő szolgáltató útján történő biztosítása csak akkor lehetséges, ha 

a közreműködő szolgáltatónál az e rendelet szerinti minimumfeltételek legalább az azonos ellátási 
szintnek megfelelően biztosítottak és a sterilizálás folyamata minőségügyi rendszerrel felügyelt. 

A sterilanyag-eszköz előállítás az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során sterilen alkalmazandó 
orvostechnikai eszközök biztosítása, ideértve a vonatkozó honosított harmonizált szabványok és 
irányelvek alapján, a felhasználás helyén végzett sterilanyag eszköz előállítást is. A felhasználás 
helye lehet bármely közvetlen betegellátást nyújtó szervezeti egység. 

A Központi Sterilizáló Egység az egészségügyi szolgáltató teljes körűen sterilanyag-eszköz előál-
lítást, ellátást végző önálló szervezeti egysége, ahol minőségügyi rendszer alkalmazásával felügyel-
ten a teljes újrafelhasználhatóvá tételi ciklus - a szennyanyag átvételétől a sterilanyag kiadásig - 
végbemegy. 
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* Azon alapellátást, illetve járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében, ahol a 
működés során a szakma szabályai steril orvostechnikai eszközök alkalmazását írják elő és a sterili-
zálást helyben végzik. A sterilanyag ellátás egyszer használatos steril anyagokkal, eszközökkel, vagy 
más, megfelelő működési engedéllyel rendelkező és legalább azonos vagy magasabb szinten műkö-
dő szolgáltatóval kötött szerződés alapján is biztosítható. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Szabályozott 
Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról 
 
Megjelent: MK 155/2021 (VIII.18.) Hatályos: 2021. 10. 01. 
 
Többek között módosítja a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendeletet a dohánytermékek előállításáról, 
forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az 
egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól 
 
Megjelent: MK 155/2021 (VIII.18.) Módosítja: 500/2021. (VIII. 16.) Korm. rend.  Hatályos: 
2021. 08. 01. 

6/G. § (10) *  Az adattároló rendszerhez teljes hozzáférhetőségre jogosult a vámhatóság, a 
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, az Európai Bizottság és a külső ellenőr. Kellően 
indokolt esetben a vámhatóság a gyártók vagy importőrök számára hozzáférést biztosít ezekhez a 
tárolt adatokhoz, feltéve, hogy a kereskedelmi szempontból érzékeny információk továbbra is a 
vonatkozó jogszabályok által előírt megfelelő védelemben részesülnek. 
 

Többek között módosítja a 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a fogyasztóvédelmi hatóság 
kijelöléséről 
 
Megjelent: MK 155/2021 (VIII.18.) Módosítja: 500/2021. (VIII. 16.) Korm. rend.  Hatályos: 
2021. 08. 01 

1. § * Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány - a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével 
kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével - közigazgatási hatósági ügyekben 

d) *  a Szerencsejáték Felügyeletet (a továbbiakban: Felügyelet),  

(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. 

Hatályos: 2021. 10. 01. 

1. § d) *   

2/A. § (4c) * 

3. *  

6. § *  ezek a pontok mind megszűnnek 
……………………………………………………………………………………………………… 
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501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás 
ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról 

 
Megjelent: MK 155/2021 (VIII.18.) Hatályos: 2021. 08. 19. 
 

Többek között módosítja a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletet a kereskedelmi tevékenységek 
végzésének feltételeiről fent már kidolgozva 
 
Megjelent: MK 155/2021 (VIII.18.) Módosítja: 500/2021. (VIII. 16.) Korm. rend.  Hatályos: 
2021. 09. 01 

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

503/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek, valamint 
az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. 
(XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 155/2021 (VIII.18.) Hatályos: 2021. 09. 01. 
 

Többek között módosítja a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet az építési beruházások, valamint 
az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól 

Megjelent: MK 155/2021 (VIII.18.) Módosítja: 500/2021. (VIII. 16.) Korm. rend.  Hatályos: 
2021. 09. 01 

7. § (1) *  Az ajánlatkérő köteles a tervezővel kötött szerződésben az elkészített tervekkel 
kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogokat 
szerezni a szerzői jogról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban. 

(2) *  Ha az ajánlatkérő rendelkezik végleges építési vagy létesítési engedéllyel, a további 
tervezésre irányuló közbeszerzési eljárásban biztosítania kell, hogy a nyertes ajánlattevő jogdíj 
fizetése nélkül legyen jogosult az eljárás során rendelkezésére bocsátott tervek általa elvégzendő 
tervezési feladathoz szükséges továbbtervezésére, átdolgozására. 

11. § *  Tervezési és mérnöki szolgáltatás megrendelése esetén az ajánlattevő köteles legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára - feltételes közbeszerzés esetén a szerződés hatálybalépését követően a 
szerződésben meghatározott időpontig - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 

18. § *  A Kbt. 25. § (3) bekezdése alkalmazásában nem összeférhetetlen a kivitelezésre vagy 
kivitelezésére és tervezésére együtt, illetve egy (elvi) engedélyezési tervet követően ugyanazon 
építmény tekintetében további tervek készítésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban annak a 
tervezőnek a részvétele, aki ezen közbeszerzési eljárás Kbt. 57. §-a szerinti közbeszerzési 
dokumentumait megalapozó tervet készítette, ha egyéb módon nem vesz részt a közbeszerzési 
eljárás előkészítésében vagy a kivitelezés folyamatában a 10. § (3) bekezdése alapján, és előzetes 
részvétele nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét. 
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19. § (3) *  Ha az ajánlatkérő olyan építési beruházásnak minősülő kivitelezési munkák elvégzésére 
köt szerződést, amelyek esetében a megfelelő ajánlattételhez nem szükséges tervek rendelkezésre 
állása, és az ellenértéket a benyújtott árazott költségvetés szerinti tételes elszámolással határozzák 
meg, a közbeszerzési dokumentumoknak elegendő az egyes tételekre vonatkozó műszaki leírást 
tartalmaznia. Ebben az esetben a 13. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. 

23. § (1) *  Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben, az adott közbeszerzéssel 
műszakilag egyenértékű korábbi építési beruházás tárgyára vonatkozó minimumkövetelményeket a 
műszaki teljesítési képesség szempontjából egyenértékű műszaki teljesítmények 
figyelembevételével, az építési beruházás során a nyertes ajánlattevő által elvégzendő építési 
tevékenységre - ideértve a Kbt. 1. mellékletében meghatározott tevékenységeket is - vonatkozóan 
határozza meg. Az építmény jellegét tekintve hasonló műszaki tartalmú létesítményre vonatkozó 
korábbi építési beruházás megvalósítását a felhívásban előírtakkal műszaki szempontból 
egyenértékűnek kell tekinteni. 

26. § *  Építési beruházás esetén az ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - 
feltételes közbeszerzés esetén a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott 
időpontig - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 
az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt 
mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 

32. § *  (1) Hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió forintot 
meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó szerződések esetén az ajánlatkérő az adott 
építési beruházás jellemzőinek megfelelő időszakonként vagy kivitelezési szakaszonként 
részszámlázási lehetőséget biztosít. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános forgalmi adó nélkül számítva 
egymilliárd forint alatti szerződéses értékű építési beruházásoknál az ajánlatkérő legalább öt 
részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános forgalmi adó nélkül számítva 
egymilliárd forintot elérő szerződéses értékű építési beruházásoknál az ajánlatkérő legalább hat, 
tizenkét hónapot meghaladó teljesítési időszak esetén legalább nyolc részszámla (mindkét esetben 
ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja. 

(4) A (2)-(3) bekezdés alkalmazásában a teljesítés időtartamának, illetve a szerződés értékének 
későbbi módosítása nem érinti a kötelezően biztosítandó részszámlák számát. 

(5) Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét az (1) bekezdésben meghatározott esetben 
legkésőbb az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés 
esetén kell biztosítani. 

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a végszámlát megelőzően történő kifizetések 
összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 80%-
ánál. 
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(7) A részszámla összegét a szerződés szerinti kötelezettségteljesítés megvalósulásának mértéke 
alapján kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés 
dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja meg. 

32/A. § *  (1) *  Az ajánlatkérőként szerződő fél, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez 
alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok 
szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek annak megfelelően nyújtják be számlájukat az ajánlatkérőnek, 
hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. Az egyes ajánlattevőként 
szerződő felek a számla benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy az általuk a teljesítésbe 
bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból; 

b) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike az általa kiállított számlában részletezi az 
alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; 

c) a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél a 
számla kézhezvételét követő tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

d) az ajánlattevőként szerződő fél - amennyiben erre korábban még nem került sor - haladéktalanul 
kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint 
az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

e) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az ajánlatkérőnek az alvállalkozói követelések 
kiegyenlítését igazoló átutalások igazolásainak másolatait; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, ajánlattevői teljesítés 
ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél az e) pont szerinti dokumentumok beérkezését követő 
tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek; 

g) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét 
nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő visszatartja, és az akkor illeti 
meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti 
kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az 
ajánlattevő által az a) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

(2) *  A felek kizárólag az (1) bekezdés f) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében 
állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. 

(3) *  Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél, 
minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést. Európai uniós támogatásból 
megvalósított közbeszerzés során alkalmazott szállítói kifizetés esetén az (1) bekezdés szerinti 
szabályokat az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

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

Emlékeztető 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti köz-
lekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

Módosítja: 246/2021. (V. 13.) Korm. r. 
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Hatályos: 2021. 08. 11. 

60. § (1) g) *  a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltét-
eleiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott környezetkímélő gépjárműre világoszöld alap-
színű, 

64. § (3) *  A 60. § (2) bekezdés g) pontjában megjelölt világoszöld alapszínű, sorozatban előállított 
rendszámtáblát kell kiadni a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának 
műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott környezetkímélő gépjárműre. 

Hatály: 2022.I.1. - 2022.VI.30. 

2. §  21. *  törzskönyv automatikus kiállítása: házasságkötésből eredő névváltozás esetén, az 
anyakönyvvezető által felvételezett és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv útján 
továbbított adatok alapján a Nyilvántartó hivatalból gondoskodik a törzskönyv automatikus kiállítás 
útján történő cseréjéről, amennyiben az okmány kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennál-
lása a közúti közlekedési nyilvántartásból megállapítható, és az okmány jogosultja a hivatalbóli 
okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett; 

22. *  forgalomba helyezés: forgalomba helyezésnek minősül 
a) a jármű első magyarországi nyilvántartásba vétele, a forgalmi engedély és a rendszámtábla ki-

adása, 
b) a külföldön nyilvántartásba vett jármű magyarországi nyilvántartásba vétele, a forgalmi enge-

dély és a rendszámtábla kiadása vagy 
c) a forgalomból kérelemre vagy hivatalból ideiglenesen, átmenetileg vagy véglegesen kivont 

jármű ismételt forgalomba helyezése. 
24/A. § (3) *  A vezetői engedély kiállítása iránti kérelem benyújtásakor az ügyfélnek igazolnia kell, 
hogy az eljárás illetékét, - honosítás vagy nemzetközi vezetői engedély kiállítása esetén - díját meg-
fizette. Az illeték vagy díj megfizetését tanúsító igazolás eljáró hatóság által hitelesített példányát a 
közlekedési igazgatási hatóság a Nyilvántartónak alapiratként továbbítja. 

27. § (4) *  A vezetői engedély eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentés, az ok-
mány elvesztésének, megsemmisülésének, vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett 
jegyzőkönyv eljáró hatóság által hitelesített példányát alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság 
a Nyilvántartónak továbbítja. Az elektronikus úton kezdeményezett vezetői engedély pótlás esetén 
az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata kerül a Nyilvántartónak továbbításra. 

31. § *  (1) *  Az elkészült vezetői engedélyt a Nyilvántartó a kérelmező részére - a (4) bekezdés-
ben meghatározott kivétellel - postai úton küldi meg az ügyfél által megadott belföldi kézbesítési 
címre. Az így át nem vett okmányt az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság-
nak kell megküldeni, amely hatóság azt a kiállítástól számított hatvan napig őrzi meg, ezt követően 
selejtezi, és az erre feljogosított adatfeldolgozó részére megsemmisítésre megküldi. 

(2) *  Az elkészült vezetői engedély átvehető bármely közlekedési igazgatási hatóságnál vagy a 
Nyilvántartónál is, amely hatóság az okmányt a kiállítástól számított hatvan napig őrzi meg, és az 
ez idő alatt át nem vett okmányt selejtezi, és az erre feljogosított adatfeldolgozó részére megsemmi-
sítésre megküldi. 
75. § (9a) *  A hatósági jelzés eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentés, a ható-
sági jelzés elvesztésének, megsemmisülésének, vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről 
felvett jegyzőkönyv eljáró hatóság által hitelesített példányát alapiratként a közlekedési igazgatási 
hatóság a Nyilvántartónak továbbítja. 

(12) *  A hatósági jelzés elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, illetve megtalálásá-
nak a közlekedési igazgatási hatósághoz történő bejelentéséről szóló jegyzőkönyv eljáró hatóság 
által hitelesített példányát alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Nyilvántartónak továbbítja. 
Az elektronikus úton kérelmezett utángyártás esetében az ügyfél elektronikus úton tett, a regisztrá-
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ciós matricára is kiterjedő nyilatkozata kerül a Nyilvántartónak továbbításra. 

83. § (1) *  A törzskönyv elvesztésekor, eltulajdonításakor, megsemmisülésekor annak sorszámát 
a közlekedési igazgatási hatóság értesítése alapján a Nyilvántartó a Hivatalos Értesítőben és a kor-
mányzati honlapon közzéteszi. 

(2) *  A törzskönyv eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentés, az okmány el-
vesztésének, megsemmisülésének vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett jegyző-
könyv eljáró hatóság által hitelesített példányát 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. 

84. § (1) *  A törzskönyvet a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett, a közlekedési igazgatási ha-
tóságnál történő átvételre vagy a kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfe-
lelően a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen vagy postai úton veheti át. 

(2) *  Az át nem vett törzskönyvet az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság 
az okmány kiállításától számított egy évig megőrzi, ezt követően selejtezi, és az erre feljogosított 
adatfeldolgozó részére megsemmisítésre megküldi. 

86. § (2) *  Ha a tulajdonjog igazolásához több okirat is szükséges, azt a közlekedési igazgatási 
hatóság együttesen is megkövetelheti. A tulajdonjog igazolásához - az (1) bekezdésben meghatáro-
zott - okirat eredeti vagy hitelesített példánya, illetve, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, 
annak hiteles, magyar nyelvű fordítása is szükséges. 

(3) *  Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott elektronikus okiratokat, valamint nem elektronikus 
okiratok közlekedési igazgatási hatóság által hitelesített másolatát a közlekedési igazgatási hatóság 
a kérelemhez csatolja. 
89. § (4a) *  A korábban kiadott forgalmi engedélyt az új forgalmi engedély kiállításával egyidejűleg 
le kell adni. A leadott forgalmi engedélyt a közlekedési igazgatási hatóság selejtezi, és az erre feljo-
gosított adatfeldolgozónak megsemmisítésre megküldi. 

(11) *  A forgalmi engedély eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentés, az okmány 
elvesztésének, megsemmisülésének, vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett jegyző-
könyv eljáró hatóság által hitelesített másolatának elektronikus példányát alapiratként a közlekedési 
igazgatási hatóság a Nyilvántartónak továbbítja. Az elektronikus úton kérelmezett forgalmi enge-
dély pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata kerül a Nyilvántartónak továbbí-
tásra. 

110. § (3) *  A közlekedési igazgatási hatóság a jármű bontási átvételi igazolás alapján forgalomból 
történő végleges kivonása esetén a jármű hatósági jelzéseit selejtezés céljából megküldi a 
Nyilvántartónak, a forgalmi engedélyét és a törzskönyvét a bontási átvételi igazolás átvételével, 
valamint a bontási átvételi igazolás sorszámának járműnyilvántartásba történő bejegyzésével 
egyidejűleg egyszerűsített határozattal visszavonja. A visszavont forgalmi engedélyt és törzskönyvet 
a közlekedési igazgatási hatóság selejtezi, és az erre feljogosított adatfeldolgozónak 
megsemmisítésre megküldi. 

……………………………………………………………………………………………………… 
22/2021. (V. 13.) ITM rendelet a közúti környezetkímélő gépkocsikra vonatkozó szabályozás-
sal összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

Hatályos: 2021. 08. 11. 

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

Módosítja: 22/2021. (V. 13.) ITM r. 
Hatályos: 2021. 08. 11. 

A környezetkímélő gépjárművekkel kapcsolatos hatósági vizsgálat *  
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11/B. § *  (1) Az MR. 2. §-ában meghatározott környezetkímélő gépkocsi környezetvédelmi osz-
tályba sorolása és a környezetkímélő jelleg megállapítása csak gyári kivitelű gépkocsi esetében vé-
gezhető el 

a) a típusbizonyítványban meghatározott adatok, 

b) a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett adatok, amennyiben ez a gépkocsihoz rendelkezésre 
áll, 

c) a járműimportőr vagy az adott járműtípus hazai kereskedelmi képviselete által rendelkezésre bo-
csátott adatok vagy 

d) az a)-c) pontban meghatározott adatok hiányában típusvizsgáló szakértői intézmény szakvélemé-
nye 

alapján. 

(2) Az időszakos vizsgálat vagy a közlekedési hatóság által végzett szemle során az üzembentartó 
kérheti a gépkocsi korábban megállapított 5. környezetvédelmi osztályba sorolás módosítását, 
amennyiben a gépkocsi az MR. 2. § (6) bekezdésében meghatározott környezetkímélő gépkocsi 
körébe tartozik. 

(3) Ha az MR. 5. számú melléklet „II. A gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása” pont-
jában foglalt táblázat 5. számú kódjával megjelölt járműkörbe tartozó hibrid hajtású gépkocsit az 5. 
környezetvédelmi osztálynál magasabb osztályba sorolták, akkor az üzembentartó kérheti a (2) be-
kezdés szerinti eljárás lefolytatását. 

(4) Az időszakos vizsgálat vagy a közlekedési hatóság által végzett szemle során az üzembentartó 
kérheti a motorkerékpár környezetkímélő motorkerékpárnak történő besorolását, amennyiben a gyá-
ri kivitelű motorkerékpár az MR. 2. § (6a) bekezdésében meghatározott környezetkímélő motorke-
rékpár körbe tartozik. 

(5) Amennyiben a közlekedési hatóság megállapítja, hogy a (4) bekezdésben foglalt kérelem teljesí-
tésének feltételei fennállnak, a környezetkímélő motorkerékpár besorolására utaló záradékot a Mű-
szaki Adatlapon feltünteti, és erről a Nyilvántartót elektronikus úton is értesíti. 

Hatály: 2022.VII.1. - 2022.XII.31. 

17. § (1) *  A vizsgáló állomáson forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából be kell mutatni - az 
MR. 118. §-ában említett jármű kivételével - azt a lassú járművet, amely közúton személy- vagy 
teherszállítást végez, pótkocsit vontat, továbbá a lassú jármű teherszállító pótkocsiját. Forgalomba 
helyezés előtti vizsgálat céljából bemutatható továbbá az olyan egyéb lassú jármű, valamint az önjá-
ró munkagép és mezőgazdasági erőgép is, amelyet az üzemben tartója lassú járműként forgalomba 
kíván helyezni, vagy a KR. 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja alapján kiadott rendszámtáblával ellátva 
ideiglenesen forgalomban kíván tartani. 

29. § (3) *  A közlekedési hatóság vizsgálat alapján, kérelemre mezőgazdasági erőgépnek (lassú jár-
műnek) minősítheti az olyan munkagépet, amely képes önerejéből sík úton 25 km/óránál nagyobb 
sebességgel haladni, de egyéb tekintetben megfelel a 2. § (8) bekezdés bl) alpontjában meghatáro-
zott feltételeknek és üzembentartója a KR. 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja alapján kiadott ideiglenes 
rendszámtáblával ellátva jogosult azt ideiglenesen forgalomban tartani. A mezőgazdasági erőgép 
megengedett legnagyobb sebességét a vizsgálat alapján kiadott „Műszaki adatlap”-on, valamint az 
ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel kiadott „Indítási napló”-ban fel kell tüntetni. 

……………………………………………………………………………………………………… 
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2021. évi L. törvény az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges 
törvénymódosításokról 

Hatályos: 2021. 09. 11., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01., 2023. 01. 01., 2023. 06. 25. 

2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról 

Hatály: 2021.IX.1. - 2021.XII.31. 

341. § 27. *  megállapítja a tisztjelölti jogviszony létesítésére és megszüntetésére vonatkozó 
részletes eljárási szabályokat, a tisztjelölti szolgálatra vonatkozó rendelkezéseket, valamint a 
tisztjelölti ösztöndíjra és a tisztjelölt járandóságra jogosultság feltételeit, fajtáit és mértékét, 
megállapításának rendjét, folyósításának szabályait 

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

155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges 
elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő 
hatósági tevékenységről 

Módosítja: 423/2021. (VII. 15.) Korm. r. 

Hatályos: 2021. 08. 14. 

2. § 5. *  Baleset: a tervezési alapot meghaladó esemény; 
6. *  Baleset-elhárítás: az emberi egészséget és biztonságot, az élet minőségét, az értéket és a 
környezetet veszélyeztető baleset következményeinek enyhítését szolgáló intézkedések végrehajtása; 
7. *  Balesetkezelés: a tervezési alapot meghaladó üzemállapotok során az üzemeltető által 
végrehajtott intézkedések, amelyek célja 
a) az esemény súlyosbodásának megakadályozása, 
b) biztonságos és stabil állapot elérése, valamint 
c) a következmények csökkentése; 
 
11a. *  Nukleáris biztonság szempontjából meghatározó munkakör: a biztonság szempontjából 
fontos azon munkakör, amelyben a végzett tevékenység a tároló létesítmény biztonsági funkcióinak 
teljesülését közvetlenül befolyásolja. 
40. *  Jogosítványhoz kötött munkakör: a biztonság szempontjából meghatározó munkakör, amely 
betöltéséhez a biztonsági szabályzat, egyéb hatósági előírás, illetve az engedélyes oktatást 
szabályozó dokumentuma a jogosító vizsgát követelményként előírja; 
62. § d) *  az üzemzavar-elhárítási utasításokat, 
e) *  a baleset-elhárítási intézkedési tervet, 
f) *  az MSSZ-t és 
g) *  a balesetek kezelésére vonatkozó útmutatókat. 
99. § (1) *  A biztonsági jelentést a 98. § (2) bekezdésében meghatározottakon kívül három hónapon 
belül aktualizálni kell, amit átalakításnak kell tekinteni: 
2.2.1.1100. *  A radioaktív hulladék megfelelő mértékű elzárását és elszigetelését a kezelést 
biztosító vagy hulladék- elhelyezési rendszert alkotó műszaki gátak alkalmazásával kell 
megtervezni, olyan módon, hogy az egyes elemek kombinációjából kialakított összetett rendszer 
együttesen tudjon hozzájárulni az alapvető biztonsági funkciók teljesítéséhez. 
2.3.4.1970. *  A hatósági jogosítvány hatálya megszűnik, ha 
a) a 2.3.4.1960. pontban meghatározott időn belül nem került megújításra, 
b) tulajdonosa 6 hónapot meghaladóan nem végzett munkát a hatósági jogosítványv szerinti 
munkakörben, 
c) a szinten tartó képzésben való részvétel az előírásoknak nem felel meg, vagy 
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d) a hatósági jogosítvány megújítására irányuló vizsga sikertelen. 
2.3.4.1980. *  Az atomenergia-felügyeleti szerv a hatósági jogosítványt visszavonja 
a) a hatósági jogosítvány tulajdonosának vagy az engedélyesnek a kérésére vagy 
b) a tároló létesítmény nukleáris biztonságát veszélyeztető súlyos szabályszegés miatt. 
2.3.4.1990. *  Hatálytalan vagy visszavont hatósági jogosítvány megújításának feltételei 
megegyeznek az új hatósági jogosítvány megszerzésének feltételeivel. 
 
3.3.7.0310. *  A földrengés-veszélyeztetettség és a földrengésekkel összefüggő jelenségek 
veszélyeztetettségi görbéjét a tároló élettartamára a 10-4/év bekövetkezési gyakoriságig, valamint a 
hosszú távú biztonság értékelésének teljes időtávlatában a 10-2 bekövetkezési valószínűségi értékig 
kell meghatározni. A veszélyeztetettség meghatározásának bizonytalanságát értékelni kell. 
………………………………………………………………………………………………….. 

487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó 
engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 

Módosítja: 423/2021. (VII. 15.) Korm. r. 

Hatályos: 2021. 08. 14. 

1. § (1) *  E rendelet hatálya - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel - kiterjed h) *  radioaktív 
anyagok és ionizáló sugárzást létrehozó berendezések forgalmazására, 

3. § *  (1) b) *  zárt sugárforrás esetén a 100 napnál rövidebb felezési idejű sugárforrás aktivitása 
nem haladja meg a vonatkozó mentességi aktivitást, a 100 napnál hosszabb felezési idejű 
sugárforrás aktivitása nem haladja meg a vonatkozó mentességi aktivitás 1/10-ét és transzurán 
elemek aktivitása nem haladja meg a vonatkozó mentességi aktivitás 1/100-át. Ha a radioaktív 
anyag egynél több radionuklidot tartalmaz, minden egyes radionuklid aktivitása és a hozzá tartozó 
mentességi szint hányadosaiból képzett összegre kell teljesülnie a kritériumnak. 

4. § (1) 52. *  radioaktív anyag alkalmazása: a radioaktív anyag tárolása, előállítása, termelése, 
feldolgozása, kezelése, felhasználása, a radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék üzembe 
helyezése, üzemeltetése, karbantartása, az üzemeltetésnek helyt adó létesítmény létesítése, üzembe 
helyezése, továbbá üzemeltetése, valamint a dolgozók vagy lakosság sugárvédelmét biztosító 
építészeti, épületgépészeti berendezések karbantartása,; 

71. *  sztenderd értékek és összefüggések: a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság 116. sz. 
kiadványának 4. és 5. fejezetében ajánlott értékek és összefüggések a külső sugárterhelésből 
származó dózisok becsléséhez, valamint a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság 119. sz. 
kiadványának 1. fejezetében ajánlott értékek és összefüggések a belső sugárterhelésből származó 
dózisok becsléséhez, illetve a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság 115. sz. kiadványában a radontól 
származó kockázatokra ajánlott értékek és összefüggések a radon és leányelemei belégzéséből 
származó dózisok becsléséhez, és a fenti kiadványok helyébe lépő újabb kiadványok; 

 

8. § (1) *  Annak érdekében, hogy a foglalkozási sugárterhelés ne haladja meg a feltétlenül indokolt 
mértéket, a foglalkozási sugárterhelésre vonatkozó dózismegszorítást kell megállapítani minden 
sugárveszélyes munkahelyen. A dózismegszorítást az engedélyes állapítja meg. A dózismegszorítást 
a tervezés és sugárvédelmi optimálás során az adott létesítmény- vagy alkalmazástípusra jellemző jó 
gyakorlat figyelembevételével oly módon kell megállapítani, hogy az egyes munkavállalóknak az 
átlagot jelentősen meghaladó egyéni sugárterhelése elkerülhető legyen. 
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(2) *  A lakossági sugárterhelés optimálása és annak biztosítása érdekében, hogy a lakosság 
tagjainak sugárterhelése az atomenergia több alkalmazásának együttes hatásait figyelembe véve se 
haladhassa meg a vonatkozó dóziskorlátot, a lakossági sugárterhelésre vonatkozó dózismegszorítást 
kell alkalmazni. 

19. § *  (1) Legalább alapfokozatú sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük azoknak, akik 

a) *  sugárterhelésnek kitett munkavállalók, akik sugárforrással nem dolgoznak, de munkaköri 
kötelességük teljesítése keretében tervezett sugárterhelésnek lehetnek kitéve, 

27. § (1) d) *  a radiológiai kockázatok jellegét és nagyságát figyelembe véve meg kell szervezni az 
ellenőrzött terület sugárvédelmi felügyeletét, a dózisteljesítmény, a radionuklidok légköri 
aktivitáskoncentrációjának, illetve a felületi szennyezettség mérésével, 

(2) *  A felügyelt területen a 27. § (2) bekezdésében meghatározott különleges sugárvédelmi 
intézkedések és biztonsági szabályok alkalmazására szabályos körülmények között nincs szükség, 
azonban 

28. §  (2) a) *  a radiológiai kockázatok jellegét és nagyságát figyelembe véve meg kell szervezni a 
felügyelt terület sugárvédelmi felügyeletét, a dózisteljesítmény, a radionuklidok légköri 
aktivitáskoncentrációjának, illetve a felületi szennyezettség mérésével, 

b) *  a sugárvédelmi megbízott döntésétől függően, a felügyelt terület határait a sugárveszélyre, a 
sugárforrás jellegére és a kockázatra utaló jelzéssel és felirattal, valamint a munkaterület vagy 
munkahely megnevezésével kell ellátni, 

30/A. § *  (1) *  A röntgen- és gamma-sugárzásból származó külső sugárterhelés mérésére alkalmas 
hatósági személyi dózismérő biztosítása érdekében: 

a) *  az OAH megbízásából az országos tisztifőorvos Országos Személyi Dozimetriai Szolgálata 
mint dozimetriai szolgáltató biztosítja a hatósági dózismérők rendelkezésre állását. Az OAH által 
így biztosított hatósági dózismérők kiértékeléséért, valamint pótlásáért az atomenergia alkalmazója 
igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni, 

b) *  az atomenergia alkalmazója az a) pontban megjelölt dozimetriai szolgáltató helyett más, az 
OAH által a 57. § (10) bekezdés szerint regisztrált, az atomenergia alkalmazójától független 
dozimetriai szolgáltató szolgáltatását is igénybe veheti. 

38. § (1) *  Az engedélyes az engedélyes szervezetén belüli sugárvédelmi feladatok felügyelete és 
ellátása érdekében írásban sugárvédelmi megbízottat nevez ki. Az engedélyes biztosítja a 
sugárvédelmi megbízott számára mindazokat a személyi és tárgyi feltételeket, amelyek feladatai 
ellátásához szükségesek. A sugárvédelmi megbízott közvetlenül az engedélyes sugárvédelmi 
követelmények végrehajtásáért felelős vezetőjének van alárendelve. Egyéni vállalkozó és egyéni 
cég engedélyesek esetében a sugárvédelmi megbízott kinevezése nem szükséges, a sugárvédelmi 
megbízott feladatainak végrehajtásáért az engedélyes felelős. 

40. §  (5) *  Radioaktív anyagot tartalmazó, ionizáló sugárzást létrehozó berendezést lejárt 
felhasználási idejű sugárforrással, kivéve mentességi szint alatti sugárforrás üzemeltetni tilos. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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2021. évi LV. törvény egyes törvényeknek a megújuló energiaforrásokból előállított energia 
használatának előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő módosításáról 

Hatályos: 2021. 07. 01. 

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

Módosítja: 2021. évi LV. tv. 

Hatályos: Hatály: 2021.VII.1. - 2021.XII.31. 

1. § *  [A szakképzés feladata] 
A szakképzés feladata a korszerű szakmai ismeretek megszerzésére való felkészítés, az egész életen 
át tartó tanuláshoz szükséges készségek fejlesztése és a gazdaság versenyképességének erősítése az 
ahhoz szükséges szakemberek képzésén keresztül. A szakképzés és a felsőoktatás az oktatási 
rendszer egymásra épülő, szerves részei 
2. § [Az oktatáshoz való jog biztosítása] 
(1) *  Az állam a szakképzésben való részvételt és a szakképzési alapfeladat ellátását - a 
hatékonyság, a szakszerűség, a magas szintű minőség és az egyenlő eséllyel történő hozzáférés 
követelményére figyelemmel - az e törvényben és a Kormány e törvény végrehajtására kiadott 
rendeletében meghatározott módon biztosítja. 
7. § [Értelmező rendelkezések] 
9. *  tanulóbaleset: minden olyan baleset, amely a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt 
az alatt az idő alatt vagy tevékenység során éri, amikor a szakképző intézmény vagy a duális 
képzőhely felügyelete alatt áll, ideértve a szakképző intézményen kívüli szakirányú oktatás során 
bekövetkezett balesetet is, 
10. § *  [A szakmajegyzék] 
A kizárólag szakképző intézményben szakmai oktatás keretében elsajátítható szakmákat a Kormány 
rendeletben állapítja meg (a továbbiakban: szakmajegyzék). A szakmajegyzékben szakmánként meg 
kell határozni a szakma azonosító számát, ennek keretében tanulmányi területét, ágazati besorolását, 
szintjének meghatározására vonatkozó megjelölését, a szakma megnevezését, a hozzá kapcsolódó 
szakmairányt és a szakmai oktatás időtartamát. 
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 
megszervezésére irányuló tevékenység folytatásától legfeljebb három évre történő eltiltást 
alkalmazhat. 
(2) A minőségirányítási rendszer külső értékelése keretében kell értékelni a szakmai tevékenységet 
és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkáját. A külső értékelés eredményét a szakképző 
intézmény a honlapján nyilvánosságra hozza. 
 
 
130. § [Jogharmonizációs záradék] 
(1) E törvény 
f) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként 
való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a 
nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i, 2011/95/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 27. cikk (1) bekezdésének, 
g) *  a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló (EU) 
2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (3), (4) és (6) bekezdésének 
való megfelelést szolgálja. 
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……………………………………………………………………………………………………… 
  

22/2021. (V. 13.) ITM rendelet a közúti környezetkímélő gépkocsikra vonatkozó 
szabályozással összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

Hatályos: 2021. 08. 11. 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és 
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 

Módosítja: 22/2021. (V. 13.) ITM r. 

Hatályos: 2021. 08. 11. 

2. § (1) *  A rendelet alkalmazásában  

(6a) *  E rendelet alkalmazásában környezetkímélő motorkerékpár: az a tisztán elektromos 
motorkerékpár, amelynek a hajtáslánca legalább egy elektromos energiatároló eszközt, elektromos 
áram átalakító egységet és olyan elektromos gépet tartalmaz, amely a motorkerékpár meghajtására 
szolgáló tárolt elektromos energiát mechanikai energiává alakítja, és a motorkerékpár 
meghajtásához más erőforrással nem rendelkezik. 

(6b) *  E rendelet alkalmazásában környezetkímélő gépjármű: a környezetkímélő gépkocsi és a 
környezetkímélő motorkerékpár 

97. §  

(3) *  Kívülről látható világító, megvilágított, átvilágított, illetőleg fényvisszaverő kivitelű feliratot, 
ábrát, vagy jelzést - a 27., 67. és 103. §-okban említetteket, a közúti ellenőrzést végző hatósági 
járművek feliratait és jelöléseit, továbbá a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó előírás 
(ADR) szerinti veszélyt jelző táblákat, a hosszú és nehéz, valamint a lassú járművek 
(járműszerelvények) megjelölésére engedélyezett táblákat kivéve - a gépjárművön, a 
mezőgazdasági vontatón és a lassú járművön elhelyezni tilos. 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok 

A múlt hónapban a Zsebtörvénytár cd-n lévő jogszabályok közül egy sem szűnt meg. 

 

Visszavont Nemzeti Szabványok 

Általános 

Matematika, természettudomány 

Környezetvédelem, Egészségvédelem, Biztonság 

Mezőgazdaság 

MSZ CR 14061:2001  Visszavont! 
Műtrágyák. A portartalom meghatározása 
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MSZ CR 12333:2001  Visszavont! 
Műtrágyák. Műtrágyaszemcsék őrlési szilárdságának meghatározása 

Élelmiszeripar 

Gyártástechnika 

Elektronika 

Közúti Jármű 

Gumi, Műanyag ipar 

Faipar 

MSZ EN 391:2002 Visszavont! 
Rétegelt-ragasztott fa. A ragasztási rétegek elválásának vizsgálata 

Építőanyag, építés 

 
Magyar nyelven megjelent, bevezetett nemzeti szabványok 

Általános 

Matek, természettudomány 

MSZ EN ISO 21528-1:2017 
Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer az Enterobacteriaceae kimutatására és 
számlálására. 1. rész: Az Enterobacteriaceae kimutatása (ISO 21528-1:2017) 

Szolgáltató 

Környezet, Egészség, Biztonság 

Egészségügy 

Elektronika 

MSZ EN 61810-1:2015/A1:2020 
Elektromechanikus elemi relék. 1. rész: Általános és biztonsági követelmények (IEC 61810-
1:2015/A1:2019) 

Energia 

Gumi, Műanyag ipar 

Gyártástechnika 

Távközlés, Audio és videotechnika  

MSZ EN IEC 62684:2018 
Adatkapcsolat-képes mobiltelefonokhoz használható közös külső tápegységek (EPS) együttműködő 
képességi előírásai (IEC 62684:2018) 

Védőeszköz 

Anyagmozgató berendezések 
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MSZ EN ISO 3691-1:2015/A1:2020 
Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 1. rész: Önjáró ipari targoncák, a vezető 
nélküli, a változtatható kinyúlású és a teherszállító targoncák kivételével. 1. módosítás (ISO 3691-
1:2011/Amd 1:2020) 

MSZ EN ISO 3691-5:2015/A1:2020 
Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 5. rész: Gyalogkíséretű targoncák. 1. 
módosítás (ISO 3691-5:2014/Amd 1:2020) 

Mezőgazdaság 

MSZ EN 16318:2013+A1:2016 
Műtrágyák és meszezőanyagok. A króm(VI) fotometriás (A módszer) és ionkromatográfiás 
meghatározása spektrofotometriás detektálással (B módszer) 

Élelmiszeripar 

MSZ EN ISO 21528-1:2017 
Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer az Enterobacteriaceae kimutatására és 
számlálására. 1. rész: Az Enterobacteriaceae kimutatása (ISO 21528-1:2017) 

Kőolaj ipar és vele kapcsolatos technika 

Építőanyagok, építés 

MSZ EN 772-5:2016 
Falazóelemek vizsgálati módszerei. 5. rész: Az égetett agyag falazóelemek aktív oldható 
sótartalmának meghatározása 
 
MSZ EN 1992-4:2019 
Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 4. rész: Betonban használt rögzítések tervezése 

 

Háztartás, Kereskedelem, Sport 

MSZ EN 16630:2015 
Állandóra telepített kültéri fitneszeszközök. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek 

 

Angol nyelven megjelent magyar nemzeti szabványok 
Megjelent e hónapban: 
 
MSZ EN ISO 1141:2021 Angol nyelvű! 
Szálból készített kötelek. Poliészter. Három-, négy-, nyolc- és tizenkét pászmás kötelek (ISO 
1141:2021) 
2013 helyett 

MSZ EN ISO 1346:2021 Angol nyelvű! 
Szálból készített kötelek. Polipropilén hasított fólia, monofil és multifil (PP2), valamint nagy 
szilárdságú, polipropilén, multifil (PP3) szálak. Három-, négy-, nyolc- és tizenkét pászmás kötelek 
(ISO 1346:2021) 
2013 helyett 



 
 

22 

MSZ EN ISO 14931:2021 Angol nyelvű! 
Készbőr. Ruházati bőr (a szőrme kivételével). Előírások és mintavételi eljárások (ISO 14931:2021) 
2015 helyett 

MSZ EN ISO 28139:2021 Angol nyelvű! 
Növényvédelmi eszközök. Belső égésű motoros, légfúvó háti permetezőgépek. Biztonsági és 
környezetvédelmi követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 28139:2019) 
2010 helyett, de ez még 2024. 05. 31-ig érvényes 

MSZ EN ISO 21640:2021 Angol nyelvű! 
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok. Előírások és osztályok (ISO 21640:2021) 
2012 helyett 

MSZ EN 1473:2021 Angol nyelvű! 
Cseppfolyósított földgázhoz használt szerelvények és berendezések. Szárazföldi szerelvények 
tervezése 
2016 helyett 

MSZ EN 17278:2021 Angol nyelvű! 
Földgázüzemű járművek. Gépjármű-üzemanyagtöltő berendezések 

MSZ EN ISO 16486-5:2021 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek éghető gázok szállítására. Kemény poliamid (PA-U) 
csővezetékrendszerek hegesztett és mechanikus csatlakozással. 5. rész: A rendszer céljának való 
megfelelés (ISO 16486-5:2021) 

MSZ EN 10371:2021 Angol nyelvű! 
Fémek. Kis ütéses (small punch) vizsgálati módszer 

MSZ EN ISO 683-5:2021 Angol nyelvű! 
Hőkezelhető acélok, ötvözött acélok és automataacélok. 5. rész: Nitridálható acélok (ISO 683-
5:2017) 
2001 helyett 

MSZ EN 10250-4:2021 Angol nyelvű! 
Szabadon alakított acél kovácsdarabok általános műszaki célokra. 4. rész: Korrózióálló acélok 
2000 helyett 

MSZ EN 13600:2021 Angol nyelvű! 
Réz és rézötvözetek. Varratmentes rézcsövek villamos ipari célokra 
2013 helyett 

MSZ EN 13601:2021 Angol nyelvű! 
Réz és rézötvözetek. Rézrudak és rézhuzalok általános villamos ipari célra 
2013 helyett 

MSZ EN 13603:2021 Angol nyelvű! 
Réz és rézötvözetek. Vizsgálati módszerek a villamos ipari húzott, kör szelvényű rézhuzal 
horganybevonatának értékelésére 
2013 helyett 

MSZ EN 13605:2021 Angol nyelvű! 
Réz és rézötvözetek. Réz idomrúd és profilhuzal villamos ipari célra 
2013 helyett 
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MSZ EN ISO 3219-1:2021 Angol nyelvű! 
Reológia. 1. rész: Szakszótár és szimbólumok a rotációs és oszcillációs reometriához (ISO 3219-
1:2021) 
2000 helyett 

MSZ EN ISO 844:2021 Angol nyelvű! 
Kemény műanyaghabok. Az összenyomási tulajdonságok meghatározása (ISO 844:2021) 
2014 helyett 

MSZ EN 17508:2021 Angol nyelvű! 
Műanyagok. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U) profilok ablakok és ajtók gyártásához. A PVC-
alapú anyagok terminológiája 

MSZ EN 12206-1:2021 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. Alumínium- és alumíniumötvözet bevonat építészeti célokra. 1. rész: Hőre 
keményedő bevonóporból készült bevonatok 
2004 helyett 

MSZ EN ISO 276:2021 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok kötőanyagai. Sűrű lenolaj. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 
276:2019) 

MSZ EN 303-5:2021 Angol nyelvű! 
Fűtőkazánok. 5. rész: Szilárd tüzelőanyagokkal üzemelő, kézi és automatikus táplálású, legfeljebb 
500 kW névleges hőteljesítményű fűtőkazánok. Terminológia, követelmények, vizsgálat és 
megjelölés 
2013 helyett 

MSZ EN 17476:2021 Angol nyelvű! 
Palackozott propán-bután gázzal üzemelő gázkészülékek előírásai. A PB-gáz gőznyomásával 
üzemelő készülékek, vízszintesen behelyezett PB-palackkal 
 
MSZ EN ISO 14245:2021 Angol nyelvű! 
Gázpalackok. LPG-palack szelepeinek előírásai és vizsgálata. Önelzáró szelepek (ISO 14245:2021) 
2020 helyett 

MSZ EN ISO 15245-1:2021 Angol nyelvű! 
Gázpalackok. Hengeres menetek szelep-palack csatlakozásokhoz. 1. rész: Előírások (ISO 15245-
1:2021) 
2002 és 2013 helyett 

MSZ EN ISO 15995:2021 Angol nyelvű! 
Gázpalackok. LPG-palack szelepeinek előírásai és vizsgálata. Kézi működtetésű szelepek (ISO 
15995:2021) 
2020 helyett 

MSZ EN ISO 18119:2018/A1:2021 Angol nyelvű! 
Gázpalackok. Varratmentes acél és varratmentes alumíniumötvözetű gázpalackok és csövek. 
Időszakos vizsgálat és tesztelés. 1. módosítás (ISO 18119:2018/Amd 1:2021) 
2019 módosítása 

MSZ EN 10216-5:2021 Angol nyelvű! 
Varrat nélküli acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 5. rész: 
Korrózióálló acélcsövek 
2014 helyett 
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MSZ EN 10217-7:2021 Angol nyelvű! 
Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 7. rész: 
Korrózióálló acélcsövek 
2015 helyett 

MSZ EN ISO 11296-4:2018/A1:2021 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek a föld alatti, nyomás nélküli alagcsövezési és csatornázási 
hálózatok felújításához. 4. rész: Bélelés helyben keményített csövekkel. 1. módosítás: Korszerűsített 
fogalommeghatározások, megjelölési követelmények és a rugalmassági vizsgálati eredmények 
alternatív kifejezésére vonatkozó eljárás (ISO 11296-4:2018/Amd 1:2021) 
2018 módosítása 

MSZ EN ISO 11298-4:2021 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek a föld alatti vízellátó hálózatok felújításához. 4. rész: Bélelés 
helyben keményített csövekkel (ISO 11298-4:2021) 

MSZ EN 1254-1:2021 Angol nyelvű! 
Réz és rézötvözetek. Csővezeték-armatúra. 1. rész: Rézcsövekhez kapilláris kemény- vagy 
lágyforrasztással köthető szerelvények 
1999 helyett 

MSZ EN 1254-5:2021 Angol nyelvű! 
Réz és rézötvözetek. Csővezeték-armatúra. 5. rész: Rézcsövekhez kapilláris keményforrasztással 
köthető, rövid végű szerelvények 
1999 helyett 

MSZ EN 1254-6:2021 Angol nyelvű! 
Réz és rézötvözetek. Csővezeték-armatúra. 6. rész: Tolóillesztésű szerelvények fémcsövekhez, 
valamint műanyag és többrétegű csövekhez 
2013 helyett 

MSZ EN 1254-7:2021 Angol nyelvű! 
Réz és rézötvözetek. Csővezeték-armatúra. 7. rész: Préselhető szerelvények fémcsövekhez 

MSZ EN 1254-20:2021 Angol nyelvű! 
Réz és rézötvözetek. Csővezeték-armatúra. 20. rész: Fogalommeghatározások, menetméretek, 
vizsgálati módszerek, referenciaadatok és segédinformációk 

MSZ EN ISO 1402:2021 Angol nyelvű! 
Gumi- és műanyag tömlők és tömlőszerelvények. Nyomásállósági vizsgálatok (ISO 1402:2021) 
2010 helyett 

MSZ EN ISO 7233:2021 Angol nyelvű! 
Gumi- és műanyag tömlők és tömlőszerelvények. A vákuumállóság meghatározása (ISO 7233:2021) 
2017 helyett 

MSZ EN ISO 22153:2021 Angol nyelvű! 
Ipari csőszerelvények villamos működtetőszerkezetei. Általános követelmények (ISO 22153:2020) 
2010 helyett 

MSZ EN ISO 3834-2:2021 Angol nyelvű! 
Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körű 
minőségirányítási követelmények (ISO 3834-2:2021) 
2006 helyett 
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MSZ EN ISO 3834-3:2021 Angol nyelvű! 
Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 3. rész: Általános 
minőségirányítási követelmények (ISO 3834-3:2021) 
2006 helyett 

MSZ EN ISO 3834-4:2021 Angol nyelvű! 
Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvető 
minőségirányítási követelmények (ISO 3834-4:2021) 
2006 helyett 

MSZ EN ISO 8205:2021 Angol nyelvű! 
Ellenállás-hegesztő berendezés. Vízhűtéses szekunder oldali kábelek (ISO 8205:2021) 
-1, -2, -3/2003 helyett 

MSZ EN 16296:2021 Angol nyelvű! 
Eltérések hőre lágyuló műanyagok hegesztett kötéseiben. Minőségszintek 
2013 helyett 

MSZ EN ISO 1463:2021 Angol nyelvű! 
Fém- és oxidbevonatok. A bevonat vastagságának mérése. Mikroszkopikus módszer (ISO 
1463:2021) 
2017 helyett 

MSZ EN 4866:2021 Angol nyelvű! 
Repülés és űrhajózás. Szerves mátrixú kompozit anyagok anyaghiányainak és hibáinak 
meghatározása 
 
MSZ EN IEC/IEEE 60980-344:2021 Angol nyelvű! 
Nukleáris létesítmények. Biztonság szempontjából fontos berendezések. Szeizmikus minősítés 
(IEC/IEEE 60980-344:2020) 
2011 helyett, de ez még 2024. 04. 19-ig érvényes 

MSZ EN IEC 63046:2021 Angol nyelvű! 
Atomerőművek. Villamos energiaellátó rendszerek. Általános követelmények (IEC 63046:2020) 

MSZ EN ISO 17225-2:2021 Angol nyelvű! 
Szilárd bio-tüzelőanyagok. Tüzelőanyag-előírások és -osztályok. 2. rész: Fapelletek osztályozása 
(ISO 17225-2:2021) 
2014 helyett 

MSZ EN IEC 62040-3:2021 Angol nyelvű! 
Szünetmentes energiaellátó rendszerek (UPS). 3. rész: A működési és vizsgálati követelmények 
meghatározásának módszere (IEC 62040-3:2021) 
2011 helyett, de ez még 2024. 05. 26-ig érvényes 

MSZ EN 60286-1:2017/A1:2021 Angol nyelvű! 
Alkatrészek csomagolása automatikus szereléshez. 1. rész: Axiális kivezetésű alkatrészek hevederes 
csomagolása (IEC 60286-1:2017/A1:2021) 
2018 módosítása 

MSZ EN IEC 60384-2:2021 Angol nyelvű! 
Elektronikus berendezésekben használatos, állandó értékű kondenzátorok. 2. rész: Termékcsoport-
előírás. Állandó kapacitású, fémezett poli(etilén-tereftalát)-fólia dielektrikumú, egyenfeszültségű 
kondenzátorok (IEC 60384-2:2021) 
2012 helyett, de ez még 2024. 05. 17-ig érvényes 
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MSZ EN IEC 61587-6:2021 Angol nyelvű! 
Elektronikus és villamos berendezések vázszerkezete. Vizsgálatok az IEC 60917 és az IEC 60297 
szabványsorozathoz. 6. rész: Biztonsági szempontok a beltéri szekrényekhez (IEC 61587-6:2021) 
2018 helyett, de ez még 2024. 05. 17-ig érvényes 

MSZ EN IEC 60794-3-70:2021 Angol nyelvű! 
Fényvezető kábelek. 3-70. rész: Kültéri kábelek. Gyors/egyszerre több telepítésű kültéri fényvezető 
kábelek termékcsalád-előírása (IEC 60794-3-70:2021) 
2016 helyett, de ez még 2024. 05. 12-ig érvényes 

MSZ EN IEC 60794-4-30:2021 Angol nyelvű! 
Fényvezető kábelek. 4-30. rész: Villamosenergetikai szabadvezetékek mentén használható 
fényvezető légkábelek. Optikai fázisvezetőjű (OPPC) fényvezető kábelek termékcsalád-előírása 
(IEC 60794-4-30:2021) 
 
MSZ EN IEC 61753-111-08:2021 Angol nyelvű! 
Fénytávközlési csatlakoztatóeszközök és passzív alkatrészek. Működési követelmények. 111-08. 
rész: G kategóriájú tömített kötéslezárók. Földfelszíni telepítés (IEC 61753-111-08:2021) 
2010 helyett, de ez még 2024. 05. 12-ig érvényes 

MSZ EN IEC 62148-15:2021 Angol nyelvű! 
Fényvezető aktív alkatrészek és eszközök. Tokozási és interfész-előírások. 15. rész: Függőleges 
üregű, diszkrét felületsugárzó lézerek tokozásai (IEC 62148-15:2021) 
2014 helyett, de ez még 2024. 05. 04-ig érvényes 

MSZ EN ISO 18541-1:2021 Angol nyelvű! 
Közúti járművek. A járműjavítási és -karbantartási információk szabványosított elérhetősége (RMI). 
1. rész: Általános információk és az alkalmazási esetek meghatározása (ISO 18541-1:2021) 
2015 helyett 
 
MSZ EN ISO 18541-2:2021 Angol nyelvű! 
Közúti járművek. A járműjavítási és -karbantartási információk szabványosított elérhetősége (RMI). 
2. rész: Műszaki követelmények (ISO 18541-2:2021) 
2015 helyett 
 
MSZ EN ISO 18541-3:2021 Angol nyelvű! 
Közúti járművek. A járműjavítási és -karbantartási információk szabványosított elérhetősége (RMI). 
3. rész: Felhasználói felület működési követelményei (ISO 18541-3:2021) 
2015 helyett 
 
MSZ EN ISO 18541-4:2021 Angol nyelvű! 
Közúti járművek. A járműjavítási és -karbantartási információk szabványosított elérhetősége (RMI). 
4. rész: Megfelelőségi vizsgálat (ISO 18541-4:2021) 
2015 helyett 
MSZ EN 14198:2016+A2:2021 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Fékezés. Mozdonnyal vontatott vonatszerelvények fékrendszerének 
követelményei 
2019 helyett 
 
MSZ EN ISO 8849:2021 Angol nyelvű! 
Kishajók. Villamos hajtású fenékvízszivattyúk (ISO 8849:2020) 
2019 helyett, de ez még 2022. 05. 31-ig érvényes 
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MSZ EN ISO 14946:2021 Angol nyelvű! 
Kishajók. Legnagyobb terhelhetőség (ISO 14946:2021) 
2002 helyett 
 
MSZ EN 4700-002:2021 Angol nyelvű! 
Repülés és űrhajózás. Acél- és hőálló ötvözetek. Alakított termékek. Műszaki előírások. 002. rész: 
Rudak és szelvények 
2016 helyett 
 
MSZ EN 4825:2021 Angol nyelvű! 
Repülés és űrhajózás. X12CrNiMoV12-3 (1.4938) acél. Levegőn olvasztott és fogyóelektróddal 
átolvasztott. Edzett és megeresztett. Rudak. Dˇe^ <= 150 mm. 900 MPa <= Rˇm^ <= 1100 MPa 
 
MSZ EN 2854-003:2021 Angol nyelvű! 
Repülés és űrhajózás. Általános felhasználású villamos kábelek. Üzemi hőmérséklet –55 °C és 
260 °C között. 003. rész: Termékszabvány 
2009 helyett 
 
 


