Jogszabály- és szabványváltozások: 2021. december
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások

Fontos változás! A Nemzeti Jogszabálytár felhasználási feltételei miatt a Zsebtörvénytár cdnken 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
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:
2021. évi CXLVII. törvény az egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények
módosításáról
Megjelent: MK 235/2021 (XII.21.) Hatályos: 2022.01.01.
Többek között módosítja a 2020. évi CXXXV. törvényt a foglalkoztatást
szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről

elősegítő

Megjelent: MK 235/2021 (XII.21.) Módosítja: 2021. évi CXLVII. t Korm r. Hatályos: 2022. 01. 01
8. § A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a hatósági ellenőrzése és eljárása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályain túl jogosult
a) az ellenőrzés helyszínén található biztonsági berendezések által rögzített felvételek és a foglalkoztatás területére való be- és kilépést rögzítő berendezések adatainak megtekintésére, valamint
azokról másolat készítésére,
b) az ellenőrzéssel érintett személyek személyazonosságának igazoltatással történő megállapítására, adóazonosító jelének és Társadalombiztosítási Azonosító Jelének (a továbbiakban: TAJ szám)
használatára, valamint e személyektől az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítás kérésére, továbbá e
személyek tanúként történő meghallgatására.
9. § (1) A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározottakon túl a következő közigazgatási
szankciókat alkalmazhatja:
a) további foglalkoztatás megtiltása,
b) munkaügyi bírság.
(2) A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság munkaügyi bírságot alkalmazhat, ha a hatáskörét érintő
jogszabálysértést tár fel, és törvény vagy kormányrendelet szerint egyéb szankció nem alkalmazható.
Kormányrendelet a munkaügyi bírság kötelező alkalmazását írhatja elő.
(3) A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az eljárás során feltárt jogszabálysértés esetén a jogszabálysértés megszüntetése, következményeinek elhárítása, valamint a további jogsértés megelőzése
érdekében kötelezi a foglalkoztatót a jogszabálysértés megszüntetésére, vagy a jogszabálysértés
tényét megállapító határozatot hoz.
(4) Figyelmeztetés nem alkalmazható, ha a munkaügyi bírság kiszabása kötelező.
(5) Nem alkalmazható közigazgatási szankció, ha a jogsértő magatartásnak a foglalkoztatásfelügyeleti hatóság tudomására jutásától számított egy év eltelt.
5. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság által vezetett nyilvántartás
15. § (1) Ez a törvény d) a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról (EURES), a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról,
valamint a 492/2011/EU és az 1296/2013/EU rendeletek módosításáról szóló, 2016. április 13-i (EU)
2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
*
e) az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) és az 1309/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU)
2021/691 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
13. § Ez a törvény 2021. március 1-jén lép hatályba.
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Új jogszabályok:
Decemberben a Zsebtörvénytár-ba besorolható több új jogszabály is megjelent.
826/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő
alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 244/2021 (XII.28) Hatályos: 2022. 01. 01
Többek között módosítja a 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendeletet a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról
Megjelent: MK 244/2021 (XII.28.) Módosítja: 826/2021. (XII. 28.) K r. Hatályos: 2022. 01. 01
1. § (1) A koronavírus világjárvány okozta rendkívüli helyzetre való tekintettel az építőipari nyers- és
alapanyagokra megállapított bányatelkek esetében a bányafelügyelet határozatban kötelezi az első,
módosítás nélküli kitermelési műszaki üzemi tervben engedélyezett legnagyobb kitermelési mennyi*
ség
*
(1a) Az (1) bekezdés szerinti egyéves időtartam a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a
továbbiakban: Bt.) 26/A. § (4) bekezdésében meghatározott időtartamon - ideértve a Bt. 26/A. § (4)
bekezdése szerinti határidő-meghosszabbítást is - nem terjedhet túl.
*
(2) Az építőipari nyers- és alapanyag üzemszerű kitermelését folytató bányavállalkozó a kitermelés havi mennyiségét a bányafelügyelet engedélyével csökkentheti az e rendelet hatálybalépését megelőző fél év alatt kitermelt ásványi nyersanyag havi átlagos mennyisége alá. Ha a
bányavállalkozó a kitermelési mennyiséget a bányafelügyelet engedélye nélkül vagy az engedélyezettnél nagyobb mértékben csökkentette, a bányafelügyelet a szabálytalan bányászati
tevékenység gyakorlására vonatkozó szankciókat alkalmazza, azzal, hogy közigazgatási
szankcióként figyelmeztetés nem alkalmazható.
*
(2a) A kitermelési mennyiség csökkentése akkor engedélyezhető, ha
*
(4) A bányászati jog (3) bekezdés szerinti törlése esetén az új jogosult a kijelöléstől számított egy
éven belül köteles az üzemszerű kitermelést megkezdeni. Az üzemszerű kitermelés megkezdésére
megállapított határidő a Bt. 26/A. § (4) bekezdésétől eltérően nem hosszabbítható meg. Az egyéves
határidőbe a kijelölő határozat véglegessé válásától a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv
által a bányászati jog hasznosítására megkötött szerződés hatálybalépéséig terjedő időtartam, valamint a kitermelés megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzéséhez szükséges hatósági eljárások időtartama nem számít bele.
*
4. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 826/2021. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.)
megállapított 1. § (2a) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes
közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 242/2021 (XII.27.) Hatályos: 2022.01.01.
Többek között módosítja a 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet a közúti járművezetők
pályaalkalmassági vizsgálatáról
Megjelent: MK 242/2021 (XII.27.) Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) K r. Hatályos: 2022. 01. 01.
3. § (1) Előzetes pályaalkalmassági vizsgálaton szerzett alkalmas minősítés szükséges
a) a megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez,
b) a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző gépjármű vezetéséhez,
c) a (3) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában meghatározott nemzetközi közúti személyszállítást
végző autóbusz vezetéséhez,
d) a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi,
vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetéséhez,
e) a külön jogszabályban meghatározott veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetéséhez,
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f) ha azt a gépjárművezető előzetes orvosi vizsgálata során - a külön jogszabályban foglaltak szerint - elrendelték.
*
(1a) Időszakos pályaalkalmassági vizsgálat szükséges a megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetésére megállapított pályaalkalmassági minősítés érvényesítéséhez.
(2) Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges:
a) a gépjármű-vezetési gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez,
b) a rendőrhatóság, az ügyészség és a bíróság kezdeményezésére,
c) a gépjárművezető előzetes, időszakos vagy soron kívüli vizsgálatát végző orvos, illetőleg orvosi
bizottság megkeresésére,
*
d) a gépjárművezető munkáltatójának írásban indokolt kezdeményezésére, amennyiben a gépjármű tevékenysége közúti közlekedésbiztonsági szempontból arra alapos indokot szolgáltat,
e) a gépjárművezető kezdeményezésére.
*

(1c) Amennyiben a gépjárművezető jelentkezését postai úton küldi meg, a vizsgálat időpontjáról a
vizsgaközpont legalább tizenöt nappal a vizsgálat időpontja előtt írásban értesíti.
800/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő
módosításáról
Megjelent: MK 243/2021 (XII.28.) Hatályos: 2022. 01. 01
Többek között módosítja a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletet a felsőoktatási szakképzésről és
a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről
Megjelent: MK 243/2021 (XII.28.) Módosítja: 800/2021. (XII. 27.) K r. Hatályos: 2022. 01. 01
6. § (4) A hallgatót a szakmai gyakorlóhelyen a felsőfokú szakképzettséggel betölthető munkakörben
foglalkoztatottak részére biztosított, a munkavégzéshez szükséges eszközök, munka- és védőruha,
baleset- és munkavédelmi felszerelések illetik meg.
(3) A felsőoktatási szakképzési program (2) bekezdésen túli tartalmi elemei:
a) a szakképzettség szempontjából a felsőoktatási szakképzésbe történő belépés sajátos feltételei,
különösen:
4. A szakmai gyakorlat, az együttműködési megállapodás feltételei és tartalma
5. A szakmai gyakorlaton történő hallgatói munkavégzés feltételei, a hallgatói munkaszerződés
és megállapodás tartalma *
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Változások
666/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet a katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyijárványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 218/2021 (XII.01.) Hatályos: 2021.12.02.
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
*
a) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 14. pontja szerinti honvédségi szervezetre, valamint
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ),
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45/2021. (XII. 1.) AM rendelet a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 218/2021 (XII.01.) Hatályos: 2022.01.01.
*
48. §(4) Az Államkincstári adatok átadása NÉBIH-nek megtörtént.
2022. 07. 01.
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*

29. § (6) Az (1)-(2) bekezdés szerinti nyilvántartásnak megfelel a növényvédő szer vásárlásáról
kapott számlabizonylat és a folyamatosan vezetett készletnyilvántartó lap, vagy a 30. § (3) bekezdése
szerint vezetett vagy tartalmában annak megfelelő permetezési napló, vagy a külön jogszabály szerint
a támogatási időszak alatt kötelezően vezetendő Gazdálkodási Napló vonatkozó nyilvántartása is.
*
30. § (1) Az értékesítési célra szánt növény, növényi termék előállítása, raktározása és feldolgozása során végzett növényvédő szeres kezelésekről - ideértve a csávázott vetőmag vetését is - a (3)
bekezdés szerinti adattartalommal permetezési naplót vagy tartalmában annak megfelelő, a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti gazdálkodási naplót (a továbbiakban együtt: nyilvántartás) kell vezetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti permetezési naplót a NÉBIH elektronikus felületén kell vezetni.
(3) A növényvédő szeres kezelésről vezetett nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a termelő neve és lakcíme, FELIR-azonosítója;
b) a növényvédelmi szakirányító neve, lakcíme, engedélyének száma, FELIR-azonosítója;
c) a kezelt kultúra megnevezése;
d) a kezelés helye (helyrajzi szám, tábla, parcellaazonosító, termesztő berendezés, raktár vagy
GPS-koordináta);
2 3
e) a kezelés területe vagy térfogata (ha, m , m );
f) a kezelés időpontja;
2
g) a használt növényvédő szer neve, mennyisége (kg, l/ha, g/m , g/fm);
2
h) a permetlé mennyisége (l/ha, l/m );
i) az élelmezés-egészségügyi várakozási idő; valamint
j) a betakarítás időpontja (hó, nap).
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartást az adott növényvédő szeres kezelés vonatkozásában a munkavégzést megelőzően vagy azzal egyidejűleg kell kitölteni.
(5) Ha a csávázás nem a termelőnél történt, a termelő a csávázott vetőmag vásárlásáról kiállított - a
csávázás tényét, az alkalmazott készítmény megnevezését tartalmazó - számlát 3 évig meg kell őrizni.
(6) A 29. § (6) bekezdése és az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak minősülő gazdálkodási napló
csak a felhasználásért felelős személy aláírásával, pecsétjével és dátummal ellátva érvényes. A gazdálkodási naplót az utolsó bejegyzést követő három évig meg kell őrizni.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes
közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 242/2021 (XII.27.) Hatályos: 2022.01.01.
Többek között módosítja a 176/1997. (X. 11.) Korm. rendeletet a repülőterek környezetében
létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének
szabályairól
Megjelent: MK 242/2021 (XII.27.) Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) K r. Hatályos: 2022. 01. 01.
A zajgátló védőövezet
3. § (1) A zajgátló védőövezeten belül a számított mértékadó zajterhelés függvényében övezeteket
kell kijelölni az alábbiak szerint:
(2) A zajgátló védőövezet valamely pontját (területét), amely a rá meghatározott nappali és éjszakai
mértékadó zajterhelés alapján eltérő övezetbe tartozna, a zajterhelés szempontjából kedvezőtlenebb
(zajosabb) övezetbe kell besorolni.
Övezet Számított mértékadó zajterhelés [Leq, M, dB (A)]
nappal (06-22h) éjszaka (22-06h)
A jelű övezet: Leq, M>75
Leq, M>65
B jelű övezet: 75>Leq, M>70
65>Leq, M>60
C jelű övezet: 70>Leq, M>65
60>Leq, M>55
D jelű övezet: 65>Leq, M>60
55>Leq, M>50
E jelű övezet: 60>Leq, M>55
50>Leq, M>45
A zajgátló védőövezet kiszámítására vonatkozó szabályok
A légiközlekedési hatóság feladatai a zajgátló védőövezettel kapcsolatban
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A zajgátló védőövezetre vonatkozó építési és területfelhasználási előírások
Intézményépületekre vonatkozó korlátozások
Lakóépületekre vonatkozó korlátozások
A nyilvánosság szerepe a zajgátló védőövezetek kijelölésében, módosításában, üzemeltetésében
A zajgátló védőövezet megszűnése

---------------------------------------------------------------------------------------------------------672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól
Megjelent: MK 220/2021 (XII.02.) Hatályos: 2022.01.01.
Többek között módosítja a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletet a földgázellátásról szóló 2008. évi
XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
Megjelent: MK 220/2021 (XII.02.) Módosítja: 672/2021. (XII. 2.) Korm r. Hatályos: 2022. 01. 01
*

23/B. § (6a) A felhasználónak az (1) bekezdés szerinti bejelentés során a földgázkereskedővel létrehozandó földgázkereskedelmi szerződés megkötéséhez szükséges jogcímmel rendelkeznie, és
erről a bejelentés során nyilatkoznia kell.
*
(7) A felhasználó elhalálozása esetén az elhalálozás tényét legkésőbb annak napjától számított
hat hónapon belül kell a földgázkereskedő számára bejelenteni. A bejelentésnek legalább a (4) bekezdés a) pontja, b) pont ba) alpontja, valamint d)-g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia, figyelemmel a (6a) bekezdésben foglaltakra.
*

23/D. § A földgázkereskedő a földgázkereskedelmi szerződés fennállása alatt a jogcímet alátámasztó okiratokat jogosult a felhasználótól bekérni. Ha a földgázkereskedő tudomására jut, hogy a felhasználó a szerződéskötéshez szükséges jogcímmel nem rendelkezik, jogosult a földgázkereskedelmi
szerződést azonnali hatállyal felmondani.
*

126. § (2) A Hivatal engedélyezési eljárását megelőzően a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet) a kérelmező GET által megkövetelt szervezetét,
szükséges képzettségű és létszámú szakszemélyzet rendelkezésre állását vizsgálja, és a bányászatról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerinti műszaki-biztonsági követelmények érvényesítése érdekében minősíti a szállítási rendszerüzemeltetési-, földgázelosztási-, földgáztárolási-, vezetékes PB-gáz szolgáltatási működési engedély kérelmezőjét. Az erről szóló határozatot a
kérelmező az engedély iránti kérelméhez csatolja. Ha a bányafelügyelet a kérelemnek helyt ad, és az
ügyfél azt kéri, a kérelmet közreműködő hatóságként továbbítja a Hivatalnak.
*
(3) A rendszerüzemeltetőnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 24. § (3) bekezdése
szerinti a bányafelügyelet által jóváhagyott műszaki-biztonsági irányítási rendszerrel kell rendelkeznie,
amelyről szóló okiratot az engedélyezési eljárásban köteles benyújtani. Ha műszaki-biztonsági irányítási rendszerrel a kérelmező az engedély iránti kérelem benyújtásakor nem rendelkezik, a műszakibiztonsági irányítási rendszer kidolgozására a bányafelügyelet által jóváhagyott, erre vonatkozó tervét
kell benyújtani, és ennek a követelménynek az engedély kiadásától számított két éven belül kell megfelelnie.
*

14.2. A földgázelosztó az elosztóhálózat-használati szerződés fennállása alatt a jogcímet alátámasztó okiratokat jogosult a felhasználótól bekérni. Ha a földgázelosztó tudomására jut, hogy a felhasználó
a szerződéskötéshez szükséges jogcímmel nem rendelkezik, jogosult az elosztóhálózat-használati
szerződést azonnali hatállyal felmondani.
*
17.5. Ha a felhasználó a felhasználási helyen a szolgáltatás igénybevételével felhagy, a 23/B. § (3)
bekezdésében meghatározott eset kivételével köteles azt - a 17.13. alpontban foglalt kivétellel - a
változástól számított 15 napon belül bejelenteni az őt ellátó földgázelosztónak, és a bejelentés keretében az elosztóhálózat-használati szerződését felmondani. A bejelentésnek - a 17.13. alpontban foglalt
kivétellel - a 23/B. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat kell tartalmaznia, figyelemmel a 23/B.
§ (6a) bekezdésében előírtakra, továbbá új felhasználó esetében az új felhasználó a bejelentéshez az
elosztóhálózat-használati szerződés megkötésére irányuló igénybejelentését csatolhatja.
*

17.13. A felhasználó elhalálozása esetén az elhalálozás tényét legkésőbb annak napjától számított
hat hónapon belül kell a földgázelosztó számára bejelenteni. A bejelentésnek legalább a 23/B. § (4)
bekezdés a) pontja, b) pont ba) alpontja, valamint d)-g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia, figyelemmel a 23/B. § (6a) bekezdésében előírtakra.
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Többek között módosítja az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletet a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
Megjelent: MK 220/2021 (XII.02.) Módosítja: 672/2021. (XII. 2.) Korm r. Hatályos: 2022. 01. 01
*

60. § (5) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott adattartalmú formanyomtatványon vagy a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott adatváltozás-kezelési szolgáltatás útján (a továbbiakban: adatváltozás-kezelési szolgáltatás) kell benyújtani. A
víziközmű-szolgáltató a formanyomtatványt az ügyfélszolgálatán hozzáférhetővé teszi és honlapján
elektronikusan letölthető formátumban közzéteszi, továbbá azt kérés esetén a korábbi felhasználó
vagy az új felhasználó számára postai úton is megküldi.
*
(6) A felhasználó elhalálozása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása napjától számított 60 napon belül a víziközmű-szolgáltató számára az (5) bekezdésben
meghatározott formanyomtatványon vagy adatváltozás-kezelési szolgáltatás útján bejelenti. A bejelentésnek legalább az (3) bekezdés a) pontja, b) pont ba) alpontja, valamint d)-g) pontja szerinti adatokat,
valamint a halotti anyakönyvi kivonat másolatát kell tartalmaznia. A bejelentés az örökös közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó igényének minősül.
*

76. § (6) Az (5) bekezdésben meghatározott megállapodás hiányában - ha a szomszédos ingatlant
érintő bekötővezeték megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem
zárja ki, vagy lényegesen nem akadályozza - a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban:
kormányhivatal) a szomszédos ingatlanra az uralkodó telek tulajdonosa kérelmére vízvezetési és
szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat.
99/A. § (6) Ha a vízmérőhely kialakításáról a felhasználó nem gondoskodik
*
a) a (3) bekezdésben meghatározott időpontig, a víziközmű-szolgáltató kérésére kormányhivatal a
felhasználót kötelezi a szükséges munkák elvégzésére,
2021. évi CXXVIII. törvény az állatok védelme érdekében szükséges egyes büntetőjogi tárgyú
törvények módosításáról
Megjelent: MK 224/2021 (XII.08.) Hatályos: 2022.01.01.
Többek között módosítja a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
Megjelent: MK 224/2021 (XII.08.) Módosítja: 2021. évi CXXVIII. t. Hatályos: 2022. 01. 01
*

242. § (2a) A (2) bekezdés szerint büntetendő, aki a természetkárosítást méreg alkalmazásával vagy
az állat elpusztítására alkalmas csalétek kihelyezésével, több állat életét veszélyeztetve követi el.
(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt
két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
*
(3a) Aki a (2) vagy a (2a) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet
követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
247. § (1) Aki gerinces állat részvételével állatviadalt szervez, tart, ilyen állatviadalra fogadást szervez vagy fogadást köt, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
*
(1a) Aki állatviadalon részt vesz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki állatviadal céljára gerinces állatot megszerez, tart, tenyészt, kiképez, idomít, vagy forgalmaz,
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
*
(3) Ha a tiltott állatviadal szervezését különös visszaesőként követik el, a büntetés
a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés,
b) az (1a) és a (2) bekezdésben meghatározott esetben három évig terjedő szabadságvesztés.
*
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű bűncselekmény az állat pusztulását okozva elkövetett természetkárosítás, az állatkínzás, a tiltott állatviadal
szervezése, a veszélyes állat, illetve veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése.
*

Értelmező rendelkezés
*
253/A. § E fejezet alkalmazásában a méreg olyan veszélyes anyag vagy keverék, amely toxikológiai tulajdonságai alapján a belégzése, lenyelése vagy a bőrön át történő felszívódása esetén az állat
életét veszélyezteti, illetve az állat különös szenvedését vagy maradandó egészségkárosodását idézheti elő.
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*

342. § (1a) Nem valósul meg az (1) bekezdés c) pontja szerinti bűncselekmény a polgárok személyiés lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásba történő lakcímbejelentés vonatkozásában, amennyiben
arra a szállásadó hozzájárulásával, vagy saját tulajdonú ingatlanba történő bejelentkezéssel kerül sor.
2021. évi CXXIX. törvény egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú,
valamint kapcsolódó törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról
Megjelent: MK 224/2021 (XII.08.) Hatályos: 2022.01.01.
Többek között módosítja a 1997. évi CLIV. törvényt az egészségügyről
Megjelent: MK 224/2021 (XII.08.) Módosítja: 2021. évi CXXIX. t. Hatályos: 2022. 01. 01
*

*

155. § (10) Az állami fenntartású, megyei intézménynek nem minősülő és a (15), (17) és (18) bekezdés, valamint a 151/B. § (2) bekezdése hatálya alá nem tartozó egészségügyi intézmény (a továbbiakban: városi intézmény) irányítási szempontból ahhoz a megyei intézményhez (ide nem értve a
megyeszékhelynek nem minősülő megyei jogú városban székhellyel rendelkező megyei intézményt)
tartozik, amelyik megyei intézmény székhelye szerinti megyében a városi intézmény székhelye található azzal, hogy azokban a megyékben, ahol irányítási joggal rendelkező megyei intézmény nem
működik, a megyében működő egészségügyi felsőoktatási intézmény klinikai központját, ennek hiányában a megyeszékhelyen legalább egy telephellyel rendelkező állami fenntartású fekvőbetegszakellátást nyújtó intézményt kell megyei intézmény alatt érteni (a továbbiakban: irányító megyei
*
intézmény).
*
232/G. § (1) Járványügyi készültség keretében egészségügyi válsághelyzetben a Kormány elrendelheti, hogy a távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseket az e § szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
*
(2) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 86/A-86/C. §-át nem kell alkalmazni.
Távmunkavégzés esetén a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges,
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a
munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg.
*

244/A. § (20) Ha a tulajdonos azon egészségügyi szolgáltatót, amely esetében a reprodukciós eljárás végzésére jogosító működési engedély a (9) bekezdés alapján hatályát veszti, az állam javára
2022. január 31. napjáig felajánlja megvásárlásra, legfeljebb az egészségügyi szolgáltató 2020. december 31. fordulónapi, független szakértő által megállapított piaci értéke szerinti vételárra jogosult,
amennyiben a felajánlás elfogadásáról a magyar állam nevében a Kormány dönt.
695/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény veszélyhelyzet
ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
Megjelent: MK 227/2021 (XII.13.) Hatályos: 2021.12.21.
Többek között módosítja a 92/2010. (III. 31.) Korm. rendeletet az iparbiztonsági ellenőrzés és a
telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól
Megjelent: MK 227/2021 (XII.13.) Módosítja: 695/2021. (XII. 13.) Korm. r. Hatályos: 2021. 12. 21
*

1.§ (1) A telephely biztonsági tanúsítvány tartalmazza, hogy a gazdálkodó szervezet legfeljebb milyen minősítési szintű minősített szerződés végrehajtásába vonható be, továbbá hogy milyen szintű
minősített adat kezeléséhez rendelkezik a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: NBF) működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott Engedéllyel (a továbbiakban: Engedély) és az elektronikus biztonság részletes szabályairól szóló
kormányrendeletben előírt Rendszerengedéllyel (a továbbiakban: Rendszerengedély).
*

(3) A telephely biztonsági tanúsítvány, valamint az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány
a) „Szigorúan titkos!”, „Titkos!”, „Bizalmas!”,
*
b) „NATO SECRET”, „NATO CONFIDENTIAL”,
*
c) „SECRET UE/EU SECRET”, „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”
minősítési szintekre adható ki.
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*

*

3. § (1) A minősített adatot kezelő szerv vagy a gazdálkodó szervezet a „Szigorúan titkos!”, a
„Titkos!”, a „Bizalmas!”, a „SECRET UE/EU SECRET”, a „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, a
„NATO SECRET”, illetve a „NATO CONFIDENTIAL” minősítési szintű adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal az NBF elnöke által rendszeresített és az NBF honlapján közzétett Cég-adatlap,
valamint a 4. § (4) bekezdésében meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek által
kitöltött biztonsági kérdőív egyszerre történő megküldésével kezdeményezi az NBF-nél.
*
(2) A minősített adatot kezelő szerv vagy a gazdálkodó szervezet a „Szigorúan titkos!”, a „Titkos!”,
a „Bizalmas!”, a „SECRET UE/EU SECRET”, a „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, a „NATO
SECRET”, illetve a „NATO CONFIDENTIAL” minősítési szintű adatok kezelésére jogosító egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását a 2. mellékletben meghatározott adattartalommal az NBF elnöke által rendszeresített és az NBF honlapján közzétett Cégadatlap, valamint a 4. § (5) bekezdésében meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek által kitöltött biztonsági kérdőív egyszerre történő megküldésével kezdeményezi az NBF-nél.
*
4. § (4) A 3. § (1) bekezdése szerinti esetben az iparbiztonsági ellenőrzés során a nemzetbiztonsági szolgálat végrehajtja a gazdálkodó szervezet ügyvezetését ellátó személyek, a cégvezető, a gazdálkodó szervezet legalább öt százalékot meghaladó vagyoni hozzájárulással rendelkező tagja, alapítója, részvényese, a kijelölésre kerülő biztonsági vezető, valamint a titkos ügykezelő, a rendszerbiztonsági felügyelő, a rendszeradminisztrátor, továbbá a minősített szerződésben való tervezett részvétel esetén annak előkészítésében és végrehajtásában érintett személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését.
*
(5) A 3. § (2) bekezdése szerinti esetben az iparbiztonsági ellenőrzés során a nemzetbiztonsági
szolgálat végrehajtja a gazdálkodó szervezet ügyvezetését ellátó személyek, a cégvezető, a gazdálkodó szervezet legalább öt százalékot meghaladó vagyoni hozzájárulással rendelkező tagja, alapítója,
részvényese, a kijelölésre kerülő biztonsági vezető, valamint a minősített szerződésben való tervezett
részvétel esetén annak előkészítésében és végrehajtásában érintett személyek nemzetbiztonsági
ellenőrzését.
*
(7) Az NBF - az NBF működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott adatlap gazdálkodó szervezet általi kitöltése nélkül - a nemzetbiztonsági ellenőrzésről készült kockázatmentes és érvényes biztonsági szakvélemény alapján kiállítja a 4. §
(4) és (5) bekezdésében meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett személyek részére a
személyi biztonsági tanúsítványt.
*
(8) A gazdálkodó szervezet a biztonsági vezető kinevezéséhez szükséges dokumentumot a személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének, valamint a cégellenőrzés eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül megküldi az NBF-nek.
*
(9) Az I. vagy II. osztályú biztonsági terület, továbbá az elektronikus adatkezelő rendszer kialakítása, valamint az Engedély és a Rendszerengedély kiadása az NBF működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendeletben és a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak szerint történik. A gazdálkodó szervezet az Engedély és a
Rendszerengedély kiadásához szükséges dokumentumokat a személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének, valamint a cégellenőrzés eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon
belül megküldi az NBF részére.
*
(10) A gazdálkodó szervezet részére kiadott Engedély és Rendszerengedély szintje alacsonyabb
is lehet, mint a telephely biztonsági tanúsítványának a szintje. Minősített adatot ebben az esetben
saját székhelyén, telephelyén és fióktelepén kizárólag az Engedély és a Rendszerengedély szintjéig
kezelhet.
*
5. § Az NBF eljárásában két ízben van helye hiánypótlásnak.
*
6. § (1) A 4. §-ban meghatározott eljárás lefolytatását követően az NBF a (2) bekezdésben meghatározott biztonsági feltételek teljesülése esetén kiadja a telephely biztonsági tanúsítványt, a (4) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén kiadja az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt. A
biztonsági feltételek hiányában az NBF - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - a telephely
biztonsági tanúsítvány, illetve az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadását megtagadja.
*
(2) A telephely biztonsági tanúsítvány akkor adható ki, ha a gazdálkodó
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------698/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
módosításáról
Megjelent: MK 227/2021 (XII.13.) Hatályos: 2023.12.21.
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*

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 fennállása 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 kiadása,
b) a külföldön nyilvántartásba vett jármű magyarországi nyilvántartásba vétele, a forgalmi engedély
és a rendszámtábla kiadása vagy
c) a forgalomból kérelemre vagy hivatalból ideiglenesen, átmenetileg vagy véglegesen kivont jármű
ismételt forgalomba helyezése.
*
27. § ( (4) A vezetői engedély eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentés, az okmány 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) bekezdésben
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 hatóságnak 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 megsemmisítésre megküldi.
*
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 feljogosított adatfeldolgozónak megsemmisítésre megküldi.
*

(4c) Az át nem vett forgalmi engedélyt az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság az okmány kiállításától számított 90 napig megőrzi, ezt követően selejtezi, és az arra feljogosított adatfeldolgozónak megsemmisítésre megküldi.
*
(11) A forgalmi engedély eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentés, az okmány elvesztésének, megsemmisülésének, vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett
jegyzőkönyv eljáró hatóság által hitelesített másolatának elektronikus példányát alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Nyilvántartónak továbbítja. Az elektronikus úton kérelmezett forgalmi engedély pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata kerül a Nyilvántartónak továbbításra.
*
103. § (1) A járművet a hivatalból indult eljárás során a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával - az f) pontban és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a következő időtartamra kell
ideiglenesen a forgalomból kivonni:
*
a) a 96. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja és a 101. § (1) bekezdés f) és h) pontja esetén a jármű
műszaki alkalmasságának igazolásáig,
*
110. § (1a) A közlekedési igazgatási hatóság jogszabály alapján arra jogosult birtokos kérelmére
bontási átvételi igazolás alapján véglegesen vonja ki a járművet a forgalomból.
*
(2) Ha a jármű forgalomból történő végleges kivonására bontási átvételi igazolás alapján kerül sor,
a jármű hatósági jelzését, forgalmi engedélyét és törzskönyvét - a birtokos által kezdeményezett eljárás kivételével - a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni. Ha a jármű hatósági jelzése, forgalmi
engedélye és törzskönyve a birtokos rendelkezésére áll, azokat a jármű forgalomból történő végleges
kivonás során le kell adni.
*
(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.
*
*
112/A. § (3) Amennyiben az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély vagy rendszámtábla jogosultja annak megsemmisüléséről nyilatkozott, azt a közlekedési igazgatási eljárás során

9

elveszettként kell kezelni és a nyilvántartásba az érvénytelenség tényét „elveszett (megsemmisült)” okkal kell bejegyezni.
700/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 227/2021 (XII.13.) Hatályos: 2022.01.01.
*

*

4/A. § (1) A Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hulladékszállítás esetén a hulladéktermelő
bizonylatot állít ki, mely tartalmazza a szállítás időpontját, a hulladék képződésének helyét (településnév, településkód), a hulladék típusának megnevezését, azonosító kódját, mennyiségét és halmazállapotát.
*
12. §(4) A gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő
a) a (2) és (3) bekezdés szerint évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig; valamint
b) a veszélyes hulladék gyűjtésére, kereskedelemére és kezelésére, és a nem veszélyes hulladék
ártalmatlanítására vagy hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30.
napig a 4. melléklet 1., 2. és 3. pontja szerint
szolgáltat adatot.
(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti negyedéves adatszolgáltatásra kötelezett a 4. melléklet 1.
pontja szerinti adattartalommal teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettséget, ha
a) a telephelyén a tárgynegyedévben hulladékot nem vett át, illetve
b) kezelést a telephelyen a tárgynegyedévben nem folytatott.
*
(6) A hulladéklerakó üzemeltetője az éves adatszolgáltatási kötelezettségét az 5. melléklet 2. és 3.
pontja szerinti adattartalommal a tárgyévet követő év március 1. napjáig teljesíti. Az adattartalom mellékletként a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló jelentést (a
továbbiakban: összefoglaló jelentés) csatolni kell.
*
(7)
*
17/A. § A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 700/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) hatálybalépésekor hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező
veszélyeshulladék-gyűjtő, -kereskedő, -kezelő, valamint a nemveszélyeshulladék-hasznosító és ártalmatlanító az adatszolgáltatási kötelezettségében a Mód. rendelet hatálybalépésével bekövetkezett változást 2022. február 20-ig a 2. melléklet szerinti adattartalommal bejelenti.
1. melléklet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
A nyilvántartás tartalma
1.2. Adatok hulladéktípusonként:
*
g) ha a hulladék a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban:
72/2013. VM rendelet) 2/A. és 2/B. §-a szerint a veszélyességi jellemzők értékelésekor figyelembe
veendő összetevőket tartalmaz, akkor a vizsgált összetevők jellemzői annak igazolására, hogy a hulladék nem veszélyes hulladékként került besorolásra;
*
i) a kezelésre átadott hulladék mennyisége (ideértve azt az esetet is, amikor a hulladéktermelő a
telephelyén kezeli a hulladékot), valamint az átvevő teljes neve, Környezetvédelmi Ügyfél Jele (a továbbiakban: KÜJ) és Környezetvédelmi Területi Jele (a továbbiakban: KTJ), külföldre történő szállítás
esetén az importáló ország neve, a külföldi átvevő neve, címe;
2.2. Adatok hulladéktípusonként:
*
j) a kezelés céljából átadott veszélyes hulladék mennyisége (ideértve azt az esetet is, amikor a hulladéktermelő a telephelyén kezeli a hulladékot), valamint az átvevő teljes neve, KÜJ- és KTJazonosítója, külföldre történő szállítás esetén az importáló ország neve, a külföldi átvevő neve, címe;
3.2.1. A következő adatokat valamennyi közvetítő nyilvántartja:
*

d) a hulladék eredete, a hulladékot átadó gazdálkodó szervezet neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója;
ezek hiányában a KSH statisztikai számjel, a gazdálkodó szervezet neve, címe, tevékenység végzésének helye (település, közterület, házszám, helyrajzi szám); az exportáló ország neve, a külföldi átadó neve, címe, ha a hulladékot külföldről közvetítették;
*
e) a közvetített hulladék felhasználásának célja, a közvetített hulladékot átvevő gazdálkodó szervezet neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója, külföldre történő szállítás esetén az importáló ország neve, a
külföldi átvevő neve, címe;
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*

f) a veszélyes hulladék eredete, a hulladékot átadó gazdálkodó szervezet neve, KÜJ- és KTJazonosítója, az exportáló ország neve, a külföldi átadó neve, címe, ha a hulladékot külföldről közvetítették;
*
g) a közvetített veszélyes hulladék felhasználásának célja, a közvetített veszélyes hulladékot átvevő gazdálkodó szervezet neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója, külföldre történő szállítás esetén az importáló ország neve, a külföldi átvevő neve, címe;
*
e) ha a hulladék a 72/2013. VM rendelet 2/A. és 2/B. §-a szerint a veszélyességi jellemzők értékelésekor figyelembe veendő összetevőket tartalmaz, akkor a vizsgált összetevők jellemzői, annak igazolására, hogy a hulladék nem veszélyes hulladékként került besorolásra;
*
f) a kereskedelemre vagy kezelésre átadott hulladék mennyisége, valamint az átvevő teljes neve,
KÜJ- és KTJ-azonosítója, külföldre történő szállítás esetén az importáló ország neve, a külföldi átvevő
neve, címe;
*
g) a hulladékot gyűjtőnek, kereskedőnek, hulladékkezelőnek átadó gazdálkodó szervezet neve,
KÜJ- és KTJ-azonosítója; ezek hiányában a KSH statisztikai számjel, a gazdálkodó szervezet neve,
címe, tevékenység végzésének helye (település, közterület, házszám, helyrajzi szám); az exportáló
ország neve, a külföldi átadó neve, címe, ha a hulladékot külföldről hozták be;
*
h) a kereskedelemre vagy kezelésre átadott veszélyes hulladék mennyisége, valamint az átvevő
teljes neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója; ezek hiányában a KSH statisztikai számjel, a gazdálkodó szervezet neve, címe, tevékenység végzésének helye (település, közterület, házszám, helyrajzi szám);
külföldre történő szállítás esetén az importáló ország neve, a külföldi átvevő neve, címe;
*
i) a veszélyes hulladékot gyűjtőnek, kereskedőnek, hulladékkezelőnek átadó gazdálkodó szervezet neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója, az exportáló ország neve, a külföldi átadó neve, címe, ha a veszélyes hulladékot külföldről hozták be;
*
3.1. Éves adatszolgáltatási kötelezettség
3.1.1. Hulladéktermelő
3.1.2. Nemveszélyeshulladék-gyűjtő, -kereskedő, -kezelő
3.1.3. Veszélyeshulladék-gyűjtő, -kereskedő, -kezelő
Az éves adatszolgáltatási kötelezettség megszűnésének oka.
*
3.2. Negyedéves adatszolgáltatási kötelezettség
3.2.1. Veszélyeshulladék-gyűjtő, -kereskedő, -kezelő
3.2.2. Nemveszélyeshulladék-ártalmatlanító, -hasznosító
A negyedéves adatszolgáltatási kötelezettség megszűnésének oka.
4. melléklet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
A hulladékkal kapcsolatos negyedéves adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatcsomag
*
adattartalma (EHIR: KEZ-NÉ)
A hulladéklerakóba lerakott települési hulladékra vonatkozó célérték kiszámításának szabályai
1. A Ht. 92. §-ában meghatározott célérték elérésének kiszámítása során a következők szerint kell
eljárni:
*
1.1. ki kell számítani az egy adott naptári évben képződött és hulladéklerakóban lerakott települési
hulladék mennyiségét;
1.2. az adatszolgáltatás során a lerakásra került települési hulladék mennyiségébe bele kell számítani a települési hulladék újrafeldolgozását vagy egyéb hasznosítását megelőzően végrehajtott hulladékkezelési műveletekből, különösen a válogatásból vagy mechanikai-biológiai kezelésből származó,
később lerakásra kerülő hulladék mennyiségét;
*
1.3. hulladéklerakóban lerakott hulladékként kell bejelenteni a hulladékégetési műveletek révén
ártalmatlanított települési hulladék mennyiségét, valamint a települési hulladék biológiailag lebomló
részének stabilizálására irányuló műveletek során képződött, később hulladéklerakóban elhelyezendő
hulladék mennyiségét;
*
1.4. az adatszolgáltatás során a lerakásra került települési hulladék mennyiségébe nem kell beleszámítani a települési hulladék újrafeldolgozására vagy egyéb hasznosítására irányuló műveletek
során képződött azon hulladék mennyiségét, mely később lerakásra kerül.

706/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a közfinanszírozott járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátást
nyújtó egészségügyi intézmények minősítési rendszeréről
Megjelent: MK 229/2021 (XII.15.) Hatályos: 2022. 01. 01.
Többek között módosítja a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá
az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről
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Megjelent: MK 229/2021 (XII.13.) Módosítja: 706/2021. (XII. 15.) Korm. r. Hatályos: 2022. 01. 01.
*

6/H. § Az NNK ellátja a nemzeti egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs
központ Egészségvonal szolgáltatásának működtetését, és ennek keretében
a) az ügyfelek részére a hét minden napján 0-24 órában országos általános egészségügyi tájékoztatást nyújt a honlapján megjelölt kérdéskörök vonatkozásában,
b) szolgáltatását telefonon, Magyarországról az 1812 rövidített hívószámon, valamint elektronikus
levél útján és a www.egeszsegvonal.gov.hu honlapon keresztül, vagy az ügyfelek részére más felületeken közzétett további hívószámokon biztosítja,
c) közvetlen kétoldalú telefonos kapcsolatot tart fenn az 1818-as hívószámú országos telefonos
ügyfélszolgálattal és a 112-es hívószámú egységes európai telefonos segélyhívóval,
d) szolgáltatásainak biztosítása és fejlesztése érdekében megállapodhat a miniszter irányítása és
felügyelete vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervekkel és szervezetekkel, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységet végző más szervekkel, szolgáltatókkal,
e) szolgáltatásával kapcsolatos tájékoztatását a honlapján és a www.nnk.gov.hu honlapon teszi
közzé.
*

12/A. § A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Kórházi Főigazgatóságot
jelöli ki az Eütv. 123. § (1) bekezdés b) pontja, valamint (3) bekezdése szerinti feladatok ellátására.

707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató
Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató
Rendszerről
Megjelent: MK 229/2021 (XII.15.) Hatályos: 2022. 01. 01.
Többek között módosítja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet az építőipari kivitelezési
tevékenységről
Megjelent: MK 229/2021 (XII.15.) Módosítja: 707/2021. (XII. 15.) Korm. r. Hatályos: 2022. 01. 11.
*

14. § f) a külön jogszabályban előírt egyeztetés eredményeképpen a közműellátás szakszerűen biztosított, illetve közműszolgáltatás hiányában egyedi, szakszerű közműpótló létesült,
*

41. § (10) Az építtetői fedezetkezelő közreműködésére vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni
a) a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló azon beruházásoknál, amelyek 2010.
február 28-ig megindított közbeszerzési eljárás alapján az ajánlatkérő előírása szerint a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezet (projekttársaság) közreműködésével valósulnak meg,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott azon beruházásoknál, amelyek tárgya az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján építési
engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül, valamint
c) azon beruházásoknál, amelyek jogszabály szerint mentesülnek a közbeszerzési eljárás alól.
*

6. Építési munkaterület átadás-átvételének dátuma (ai): ...................................................................
A fővállalkozó kivitelező(k) nyilatkozata az építési naplóban tett alábbi bejegyzésekről:
*
e) a külön jogszabályban előírt egyeztetés eredményeképpen a közműellátás szakszerűen biztosított-e, illetve közműszolgáltatás hiányában egyedi, szakszerű közműpótló létesült-e,
Többek között módosítja a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletet az állami foglalkoztatási szerv, a
munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról
Megjelent: MK 229/2021 (XII.15.) Módosítja: 706/2021. (XII. 15.) Korm. r. Hatályos: 2022. 01. 01.
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*

15. § (8) A foglalkoztatás-felügyeleti hatáskörében eljáró kormányhivatal ellátja az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/B. Fejezetében, valamint a
Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az
Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendeletben a foglalkoztatásfelügyeleti hatóság számára meghatározott feladatokat
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
18. A szerződés teljesítésére és az alvállalkozókra vonatkozó rendelkezések
*
27. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés
teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai - amennyiben jogszabály előírja, annak Üvegkapu által generált adatai - alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.
*

29/A. § Ha az építési beruházás megvalósítására kötött szerződés értéke eléri a nettó 700 millió
forintot, a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt
statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét.
*

V/A. FEJEZET
AZ ÜVEGKAPU HASZNÁLATÁRA KÖTELEZETT ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKRA VONATKOZÓ KÜ*
LÖNÖS SZABÁLYOK
*
34/A. § (1) Ha az építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről
szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik, a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként
szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott építési beruházás során az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozik, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott építési beruházás esetén a közbeszerzési dokumentumokban is rögzíteni kell a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását.
2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről
Megjelent: MK 231/2021 (XII.17.) Hatályos: 2022. 01. 01.
Többek között módosítja a 1993. évi XCIII. törvényt a munkavédelemről
Megjelent: MK 231/2021 (XII.17.) Módosítja: 2021. évi CXXX. t Hatályos a 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napja.
*

9. § (4) A honvédelemért felelős miniszter a honvédelmi szervezeteknél, a honvédelemért felelős
miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő szakképző intézménynél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy más
jogviszony alapján a honvédelmi szervezet használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, szervezett munkavégzést folytató szervezetnél, a honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaságoknál
szervezett munkavégzés keretében kifejtett munkatevékenységre, a rendkívüli munkavégzési körülmények esetére - e törvény figyelembevételével, kivételesen indokolt esetben - eltérő követelményeket, eljárási szabályokat állapíthat meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozóan.
*
*
86. § (1) A munkavédelmi hatóság hatósági jogköre nem terjed ki e) a honvédelmi szervezetre,
honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő szakképző intézményre, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a honvédelmi szervezet használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, szervezett munkavégzést folytató szervezetre, a honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazda-
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sági társaságra, továbbá a rendvédelmi szervekre, az Országgyűlési Őrségre és az önkormányzati
tűzoltóságra.
*
9. Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban - ide nem értve a természetes személy munkáltató
háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést -, a közfoglalkoztatási, a
kormányzati szolgálati, a politikai szolgálati, a biztosi, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyban,
az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, hivatásos és szerződéses szolgálati viszonyban, a
honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati
viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, szociális szövetkezetben tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés keretében, iskolaszövetkezetben, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetében és közérdekű nyugdíjas szövetkezetben külső szolgáltatásra
vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes közreműködés keretében, a szakirányú
oktatás keretében a szakképző intézményben, illetve a duális képzőhelyen, a hallgatói jogviszonyban
a gyakorlati képzés során, az elítéltként vagy egyéb jogcímen fogvatartottként végzett munka, a szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka, valamint a büntetőügyben kiszabott közérdekű munka, a rendvédelmi szerveknél, az Országgyűlési Őrségnél, az önkormányzati tűzoltóságoknál
szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény
szerinti közérdekű önkéntes tevékenység és a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított
vagy jóváhagyott) társadalmi munka.
*

88. § (2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
*
a) a munkavédelmi hatóságot vagy hatóságokat, továbbá a honvédelmi szervezet, a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő szakképző intézmény, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében
vagy más jogviszony alapján a honvédelmi szervezet használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, szervezett munkavégzést folytató szervezet a honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaság,
továbbá a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, valamint az önkormányzati tűzoltóság tekintetében a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó szerveket kijelölje, valamint azok sajátos feladatait
és a hatósági eljárás eltérő szabályait rendeletben határozza meg;
*
c) rendeletben határozza meg a honvédelmi szervezetnél, a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő szakképző intézménynél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján
a honvédelmi szervezet használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, szervezett munkavégzést folytató szervezet, valamint a honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, a
honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaságnál a munkavégzésre
irányuló jogviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony, a kormányzati
szolgálati jogviszony, a politikai szolgálati jogviszony, a biztosi jogviszony, a közszolgálati jogviszony,
valamint a szolgálati viszony keretében kifejtett munkatevékenységre vonatkozó, e törvényben meghatározottaktól eltérő munkavédelmi követelményeket, az eljárási szabályokat, a tevékenységek veszélyességi osztályba sorolását, továbbá a hatósági ellenőrzési irányelv kiadása és a hatósági tevékenység tapasztalatairól való beszámolás rendjét, a munkavédelmi érdekképviseletre, érdekegyeztetésre, valamint a balesetek, a foglalkozási megbetegedések és a fokozott expozíciós esetek bejelentésére, kivizsgálására és minősítésére vonatkozó szabályokat.
Többek között módosítja a 1997. évi CLIV. törvényt az egészségügyről
Megjelent: MK 231/2021 (XII.17.) Módosítja: 2021. évi CXXX. t Hatályos a 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napja.
*

154/A. § (5) Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője és annak helyettesei
részére a miniszter, az igazgatók részére az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv
vezetője személyi illetményt állapíthat meg. Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv
vezetője, annak helyettesei, valamint az igazgatók személyi illetménye legkisebb összegét a Kormány
rendeletben állapítja meg.
*

(10) Az állami fenntartású, megyei intézménynek nem minősülő és a (15), (17) és (18) bekezdés,
valamint a 151/B. § (2) bekezdése hatálya alá nem tartozó egészségügyi intézmény (a továbbiakban:
városi intézmény) irányítási szempontból ahhoz a megyei intézményhez (ide nem értve a megyeszékhelynek nem minősülő megyei jogú városban székhellyel rendelkező megyei intézményt) tartozik,
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amelyik megyei intézmény székhelye szerinti megyében a városi intézmény székhelye található azzal,
hogy azokban a megyékben, ahol irányítási joggal rendelkező megyei intézmény nem működik, a
megyében működő egészségügyi felsőoktatási intézmény klinikai központját, ennek hiányában a megyeszékhelyen legalább egy telephellyel rendelkező állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátást nyújtó
*
intézményt kell megyei intézmény alatt érteni (a továbbiakban: irányító megyei intézmény).
*

244/A. § (20) Ha a tulajdonos azon egészségügyi szolgáltatót, amely esetében a reprodukciós eljárás végzésére jogosító működési engedély a (9) bekezdés alapján hatályát veszti, az állam javára
2022. január 31. napjáig felajánlja megvásárlásra, legfeljebb az egészségügyi szolgáltató 2020. december 31. fordulónapi, független szakértő által megállapított piaci értéke szerinti vételárra jogosult,
amennyiben a felajánlás elfogadásáról a magyar állam nevében a Kormány dönt
Többek között módosítja a 2012. évi I. törvényt a munka törvénykönyvéről
Megjelent: MK 231/2021 (XII.17.) Módosítja: 2021. évi CXXX. t Hatályos a 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napja.
*

87. A távmunkavégzés
*

196. § (1) Távmunkavégzés esetén a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy
egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi.
(2) A munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő
foglalkoztatásában.
(3) Eltérő megállapodás hiányában a távmunkavégzés során
a) a munkáltató utasítási joga a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki,
b) a munkáltató az ellenőrzési jogát távolról számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolja,
c) a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmada
esetén végez munkát, és
d) a munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval
kapcsolatot tartson.
(4) Ha a munkáltató az ellenőrzés jogát a távmunkavégzés helyén gyakorolja, akkor az ellenőrzés
nem jelenthet a munkavállaló, valamint a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más
személy számára aránytalan terhet.
(5) A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni,
amelyet más munkavállalónak biztosít.
*
197. §
Többek között módosítja a 2012. évi CLXXXV. törvényt a hulladékról
Megjelent: MK 231/2021 (XII.17.) Módosítja: 2021. évi CXXX. t Hatályos a 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napja
*

*

92/G. § (1) Az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi
LXVIII. törvény hatálybalépésétől 2023. június 30. napjáig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
feladatok ellátásába bevont hulladékgazdálkodási vagyonelem átruházásához, a vagyonelemek birtoklását, hasznosítását, használatát, a hasznai szedését, valamint az azzal való rendelkezést érintő
szerződéses jogviszony létesítéséhez, megszüntetéséhez és módosításához a miniszter előzetes
jóváhagyása szükséges.
*

93. § l) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
*
m) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018.
december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet egyes bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 246/2021 (XII.30.) Hatályos: 2021.12.31.
Többek között módosítja a 20/2018. (IX. 27.) ITM rendelet a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyós
propán-butángáz tartályok biztonsági követelményeiről és a Cseppfolyós Propán-butángáz
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Tartályok Biztonsági Szabályzatáról
Megjelent: MK 245/2021 (XII.29.) Módosítja: 62/2021. (XII. 30.) EMMI r. Hatályos: 2021.12.31
2. § A Cseppfolyós Propán-butángáz Tartályok Biztonsági Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az 1. melléklet tartalmazza.
III. FEJEZET
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK
2.1.2. A tartályokba csak a gyártói előírások alapján bizonylatolt szerelvények, berendezések és
szavatolt minőségű anyagok építhetők be. Minden gázzal érintkező szerkezeti egység bizonylatát a
tartály dokumentációjához csatolni kell.
A

B

C

Engedélyezési
nyomás (bar)

D

1.

Tartály típusa

Hőmérséklet
Töltési
(°C)
(tf%)

2.

Föld feletti szigeteletlen tartály

15,6

40

85

3.

Föld feletti tartály épületben
vagy szigetelve

14,5

40

80

4.

Föld alatti vagy földdel takart
tartály

14,5

40

90

szint

3.2.1.7. A tartály villámvédelmét és sztatikus feltöltődés elleni védelmét az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) szerint kell kialakítani.
3.2.1.8. A tartály helyét úgy kell megválasztani, hogy a tartály gépjárművel való megközelítésére,
töltésére, visszafejtésére, elszállítására legalább 10 t tengelyterhelésű gépjármű közlekedésére alkalmas út álljon rendelkezésre.
3.2.1.10. A kerítés elhelyezése és kialakítása olyan legyen, hogy tegye lehetővé
a) a tartály rendeltetésszerű használatát,
b) rendszeres ellenőrzését,
c) a gáz lefejtését és
d) a tűzoltást.
3.2.2.8. A tartály helyiségében csak olyan meleg vizes fűtőtest alkalmazható, amelynek felületi hőmérséklete a 60 °C-t nem haladja meg.
3.3.1. A biztonsági övezet legnagyobb kiterjedését úgy kell meghatározni, hogy a biztonsági övezet
határát jelentő védőtávolság nagyságát, a föld feletti tárolótartályok, tartálycsoport esetében a tartály
palástjától, földbe süllyesztett és földdel takart tartályok vagy tartálycsoport esetében a búvó nyílás
fedelétől kell mérni az alábbi táblázat szerint.

A

B

Űrtartalom, tartályonként vagy a
1. tartálycsoport össztérfogata alapján V
(m3)

Biztonsági távolság
(m)

2.

V≤5

3,0

3.

5 < V ≤ 63

10,0

4.

63 < V ≤ 500

15,0

5.2.2. A közúti tartányjármű számára lefejtésekor, a sztatikus feltöltődés elkerülése érdekében a
tartály földelő rendszeréhez való csatlakozást biztosítani kell arra alkalmasan kiképzett és felületkezelt
földelő szemmel.
6. A villamos berendezésekkel szemben támasztott követelmények
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7.4. A tartály biztonsági övezetén belül legalább az alábbi táblázat szerinti tűzoltó készülékeket kell
elhelyezni. A porral oltók darabszámát az oltásteljesítmény alapján kell meghatározni.

A
1.

B
Porral oltó készülékek darabszáma és oltásteljesítménye

2.

Tartály össztérfogata

3. kisebb mint 5 m3

6 kg
13A 89B

12 kg
34A
183B

2*

1*

4. 5-25 m3 között, 5m3-enként

50 kg

1

5. 25-500 m3 között

2

6. nagyobb mint 500 m3, 500 m3enként

2

* Vagylagos feltétel (vagy 2 db 6 kg-os vagy 1 db 12 kg-os porral oltó tűzoltó
készüléket kell kihelyezni)
7.5. A 30 m3-nél nagyobb űrtartalmú föld feletti tartályok vagy tartálycsoportok esetén az OTSZ előírásainak megfelelően kell oltóvizet biztosítani.
7.6. A föld felszíne alá telepített vagy földdel takart tartály vagy tartálycsoport esetén az oltóvíz biztosítása nem szükséges.
9.4. Használt tartályok áttelepítése
Tartályok üzemeltetésének követelményei
12.5.3. A tartályok karbantartását, hibaelhárítását csak a 12.3. pont szerinti személyi követelményeknek megfelelő karbantartó személyzet végezheti.
12.6. A rendkívüli események kezelése
12.6.2. Az üzemeltető a rendkívüli események bekövetkezése esetén végzendő teendőket
belső utasításban szabályozza, rögzítve a veszélyhelyzet-elhárítással kapcsolatos személyi és tárgyi
feltételeket

2021. évi CXXXI. törvény a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről
Megjelent: MK 231/2021 (XII.17.) Hatályos: 2022. 01. 01.
Többek között módosítja a 2019. évi LXXX. törvényt a szakképzésről
Megjelent: MK 231/2021 (XII.17.) Módosítja: 2021. évi CXXXI. t Hatályos: 2022. 01. 01
*

13. § (3a) Programkövetelményre, annak módosítására és törlésére a szakképzésért felelős miniszternek bárki javaslatot tehet. Az eljárásban az ügyintézési határidő három hónap, és a Kormány e
törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározottak szerinti szakértő kirendelése kötelező.
*
27. §(3) Állami felsőoktatási intézmény szakképző intézmény fenntartói irányítási hatásköreit a szakképzésért felelős miniszter hozzájárulásával, nem állami felsőoktatási intézmény a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (a továbbiakban: Nftv.) 84. § (3) bekezdése szerinti megállapodás vagy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 20. §-a szerinti közfeladat-finanszírozási szerződés ilyen rendelkezése esetén gyakorolhatja.
40. § [A szakképző intézmény alkalmazottai és jogviszonyuk]
*
(3) A munkaviszony létesítésével és megszüntetésével összefüggésben a munkáltató jogszabályban
meghatározott feltételekkel igénybe veheti, és foglalkoztatottjai számára nyújthatja a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti személyügyi központ Közszolgálati Személyügyi
Szolgáltatási Keretrendszere által nyújtott szolgáltatásokat.
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59. § [A tanuló juttatásai és az őt megillető további kedvezmények]
*
(2) A tanuló a szakképző intézmény útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint
externátusi elhelyezését az Nkt. szerint. A tanuló tanítási évben (ideértve az évközi szünetek idejét is)
és a tanítási éven kívüli egybefüggő gyakorlat idejében hazautazásra - a rendkívüli eseteket kivéve nem kötelezhető.
77. § [A szakirányú oktatás rendje]
*
(2) Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt - a tanítási évben teljesítendő szakirányú oktatás
igazolatlan mulasztásának pótlása, illetve szakképzési munkaszerződés keretében folytatott szakirányú oktatás kivételével - szakirányú oktatás nem szervezhető.
*
109. § [A szakképzésialapfeladat-ellátás fedezete]
*
109/A. § [A duális képzőhely által a szakirányú oktatáshoz igénybe vehető támogatás]
A duális képzőhely a szociális hozzájárulási adóról szóló törvényben meghatározottak szerint jogosult a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján igénybe vehető adókedvezmény érvényesítésére.
*
109/B. § [A képzési hitel]
*
110. § [Az Alap képzési alaprészének felhasználása]
*
(1) Az Alap képzési alaprésze tartalmazza a szakképzéshez kapcsolódó feladatok ellátására, a
szakképzés megszervezéséhez, működtetéséhez és fejlesztéséhez nyújtható támogatások, valamint
a szakképző intézmény tanulója számára járó ösztöndíj és egyszeri pályakezdési juttatás kifizetésének előirányzati fedezetét.
Az e törvény hatálybalépését megelőzően megkötött és e törvény hatálybalépésekor hatályos szakképzési megállapodás alatt az e törvény hatálybalépésekor hatályos rendelkezései szerinti fenntartói
megállapodást kell érteni. Az e törvény hatálybalépésekor hatályos szakképzési megállapodás 2021.
augusztus 31-én hatályát veszti. Az e törvény hatálybalépését követően megkötött fenntartói megállapodás alatt az e törvény 2021. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerinti együttműködési megállapodást kell érteni. A 2021. szeptember 1-jén hatályos fenntartói megállapodás 2024. augusztus 31én hatályát veszti. A központi költségvetés által a szakképzésben való részvételhez a nem állami fenntartó számára nyújtott támogatás összesített keretösszege - ha sarkalatos törvényből más nem következik - 2024. augusztus 31-éig nem lehet magasabb, mint a 2021. augusztus 31-én hatályos szabályok alapján igénybe vehető ilyen támogatás összesített keretösszege.
2021. évi CXXXII. törvény egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról,
valamint az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásával
összefüggő törvények módosításáról
Megjelent: MK 231/2021 (XII.17.) Hatályos: 2021. 12. 25.
Többek között módosítja a 2011. évi CCIX. törvényt a víziközmű-szolgáltatásról
Megjelent: MK 231/2021 (XII.17.) Módosítja: 2021. évi CXXXII. t Hatályos: 2021. 12. 25
*

61. § (2a) Az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz csatlakozott víziközmű-szolgáltató köteles a
felhasználó adatai változásának felhasználó általi bejelentését a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatás keretében biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján is fogadni és kezelni.
*
(2b) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználó rendelkezése alapján átadja a víziközműszolgáltatónak a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés a) pontja, b) pont bc)-be) alpontja, valamint 20/U. § (2)
bekezdése szerinti adatokat.
*
(2c) A felhasználónak az adatváltozás-kezelési szolgáltatásra történő regisztrációja során a Khtv.
20/T. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja alapján az adatváltozás-kezelési szolgáltatótól átvett
adatait a víziközmű-szolgáltató az adatok átvételét követő 60 napon belül összeveti az általa nyilvántartott, a felhasználóra vonatkozó adatokkal, és eltérés esetén gondoskodik azoknak az átvett adatok
szerinti tartalommal történő helyesbítéséről.
2021. évi CXXXIV. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények
módosításáról
Megjelent: MK 231/2021 (XII.17.) Hatályos: 2022. 03. 01.
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Többek között módosítja a 2012. évi II. törvényt a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Megjelent: MK 231/2021 (XII.17.) Módosítja: 2021. évi CXXXIV. t Hatályos: 2022. 03. 01
*

136. § (1) A szabálysértési hatóság az eljárás alá vont személyt és a sértettet - a (3a) bekezdés
kivételével - meghallgatásra megidézi, képviselőjüket értesíti. Ha az ügyben több sértett van, valamennyit meg kell idézni.
(2) Az idézésben a sértettet figyelmeztetni kell arra, hogy a kellő időben ki nem mentett távolmaradását a szabálysértési hatóság a magánindítvány visszavonásának fogja tekinteni.
(3) A meghallgatás során a szabálysértési hatóság megkísérli az eljárás alá vont személy és a sértett kibékítését. Ha a békítés eredménytelen marad, az általános szabályok szerint kell lefolytatni az
eljárást.
*
(3a) Ha a sértett vagy az eljárás alá vont személy a meghallgatást megelőzően úgy nyilatkozik,
hogy a kibékítés megkísérlését nem kívánja, a szabálysértési hatóság az eljárás alá vont személy és
a sértett erre irányuló meghallgatását mellőzi, és a kibékítést annak megkísérlése nélkül eredménytelennek tekinti.

2021. évi CXXXVI. törvény az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó
törvények módosításáról
Megjelent: MK 231/2021 (XII.17.) Hatályos: 2021. 12. 18.
Többek között módosítja a 1995. évi LIII. törvényt a környezet védelmének általános szabályairól
Megjelent: MK 231/2021 (XII.17.) Módosítja: 2021. évi CXXXVI. t Hatályos: 2021. 12. 18.
*

*

66. § (1) A környezethasználat - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel *

(1b) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 115. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
eljárásban a környezetvédelmi engedély az integrált építési és környezetvédelmi engedély részeként
kerül kiadásra.
*

(4) Törvény a gyorsforgalmi utak, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott hálózatfejlesztési tervben szereplő, új közcélú átviteli hálózati távvezeték, valamint a Vásárhelyiterv továbbfejlesztése keretében megvalósuló árvízvédelmi létesítmények tervezésével, építésével
összefüggő környezethasználat esetében a hatósági engedélyezésre eltérő szabályokat állapíthat
meg.
Többek között módosítja a 2008. évi XL. törvényt a földgázellátásról
Megjelent: MK 231/2021 (XII.17.) Módosítja: 2021. évi CXXXVI. t Hatályos: 2022. 02. 01
51. § (1) A vezetékes PB-gáz szolgáltatási tevékenység gyakorlásához a gázszolgáltatónak rendelkeznie kell az elosztóvezeték hálózat többségi tulajdonával - amely esetben a gázszolgáltató által
üzemeltetett teljes eszközvagyon könyvszerinti értékét kell figyelembe venni - vagy érvényes üzemeltetési szerződéssel.
*
(2) A vezetékes PB-gáz szolgáltatónak rendelkeznie kell adatforgalmi és információs rendszerrel,
mérő- és adatátviteli eszközökkel, az elosztóvezetékek folyamatos felügyeletét ellátó, valamint a karbantartást és az üzemzavar elhárítást irányító szervezetekkel.
*
52. § A PB-gáz szolgáltató
a) elosztási tevékenységére a földgázelosztásra,
b) értékesítési tevékenységére a földgáz-kereskedelemre,
c) ügyfélszolgálatai tekintetében a földgázkereskedőre
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni az e törvényben és végrehajtási rendeletében foglaltak
szerint.
*
*
103. § (2a) e) az egyetemes szolgáltató a (2) bekezdés e) pontjában, f) az egyetemes szolgáltató és a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival
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rendelkező földgázkereskedő (a továbbiakban: volt közüzemi nagykereskedő) a (2) bekezdés f) pontjában
foglalt árat vagy díjat köteles megfizetni.
*
109/B. § (1) A számvitelről szóló törvény általános szabályaitól eltérően, ha e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben foglaltak alapján technológiai célra, hálózati veszteség,
valamint mérési különbözet pótlására vásárolt földgáz beszerzése vonatkozásában a földgázelosztóknak a tényadatok alapján ezen a tevékenységen az árszabályozás feltételei szerint indokoltként elismerthez képest nyeresége vagy vesztesége keletkezik, és annak árszabályozás szerinti indokolt mértéke figyelembevételre kerül, ennek érvényesítendő hatását a földgázelosztók éves beszámolójuk
mérlegében időbeli elhatárolásként szerepeltethetik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően készített beszámoló a Tao. tv. 1. § (5) bekezdése
alkalmazásában a számvitelről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel megállapítottnak, azokkal
összhangban állónak minősül.
*
(1a) A Hivatal kérelemre mentesíti az üzletszabályzat készítésének kötelezettsége alól az e törvény
szerint engedélyköteles földgázkereskedőt, ha legfeljebb egy felhasználónak értékesít földgázt és a
felhasználóval kötött szerződés megfelel az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban, a földgázellátási szabályzatokban, valamint a Hivatal határozataiban foglalt feltételeknek.
*
124. § (5) A Hivatal a kiszervezéshez és az alapvető eszközökkel való rendelkezéshez történő hozzájárulást megtagadhatja vagy feltételhez kötheti, ha a kiszervezés végrehajtása a földgázellátás biztonságát, a közbiztonságot, az energiapolitikai célkitűzések érvényesülését, az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenység ellátását, a szállítási, tárolási, elosztási, valamint egyetemes szolgáltatási
tevékenység árának vagy a szolgáltatás minőségének meghatározására vonatkozó szabályozást,
továbbá a legkisebb költség elvének érvényesülését veszélyezteti.
*
127. § c) jóváhagyja az engedélyesek által kidolgozott üzletszabályzatokat és azok módosításait,
valamint a jóváhagyást feltételhez köti vagy megtagadja, a 113. § (1a) bekezdése alapján kérelemre
mentesít az üzletszabályzat készítés kötelezettsége alól, továbbá a 113. § (3) bekezdésében foglalt
esetben az üzletszabályzatot hivatalból módosítja;
*
141/A. (6) Az egyetemes szolgáltató köteles az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által
megjelölt ellátási időszakra vonatkozóan megadni a szerződés alapján történő vételezésének tervezett
mennyiségeit havi bontásban. A Felajánlási rendelet alapján az egyetemes szolgáltató által a Hivatal
részére megadott, az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőtől a szerződés alapján beszerezni tervezett negyedéves mennyiségek legfeljebb 5%-kal térhetnek el az adott negyedév hónapjaira
bejelentett mennyiségek összegétől.

711/2021. (XII. 17.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a távvezeték beruházás
engedélyezésével összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 231/2021 (XII.17.) Hatályos: 2021. 12. 18.
Többek között módosítja a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletet a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
Megjelent: MK 231/2021 (XII.17.) Módosítja: 2021. évi CXXXVI. t Hatályos: 2022. 01. 16.
*

26. § (2) Ha az 1. § (3) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó tevékenységet környezetvédelmi vagy integrált építési és környezetvédelmi engedély nélkül, valamint d) pontjának hatálya alá tartozó tevékenységet az előzetes vizsgálat lefolytatása nélkül, illetve az előzetes vizsgálatban hozott határozat alapján szükséges környezetvédelmi engedély nélkül kezdtek meg, akkor a környezetvédelmi
hatóság a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéssel egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság határozatában a tevékenység engedély, illetve előzetes vizsgálat nélküli folytatásának időtartamára a környezethasználót a tevékenység környezetre való veszélyességétől függően ötvenezer-százezer forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi.
*
(4) A környezetvédelmi, integrált építési és környezetvédelmi, vagy egységes környezethasználati
engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.
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*

(5) Környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén az (1) bekezdés jogkövetkezményei alkalmazhatóak. Amennyiben a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdés jogkövetkezményeit alkalmazhatja, vagy a környezetvédelmi,
integrált építési és környezetvédelmi, vagy egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja,
és az üzemeltetőt a (3) bekezdésben foglalt mértékű bírság megfizetésére kötelezi.
Többek között módosítja a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletet a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
Megjelent: MK 231/2021 (XII.17.) Módosítja: 711/2021. (XII. 17.) Korm. r. Hatályos: 2022. 01. 16.
*

9. § (1) A Kormány környezetvédelmi hatóságként
j) a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét [az f)-j) pont szerintiek a továbbiakban együtt: önkormányzati környezetvédelmi hatóság],
*
k) Budapest Főváros Kormányhivatalát
jelöli ki.
*
9/B. § Budapest Főváros Kormányhivatala jár el országos illetékességgel a Kvt. 66. § (1b) bekezdése szerinti esetben.
Többek között módosítja a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletet Budapest Főváros
Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő
kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról
Megjelent: MK 231/2021 (XII.17.) Módosítja: 711/2021. (XII. 17.) Korm. r. Hatályos: 2022. 01. 16.
*

24/V. § b) a földgázelosztó, vezetékes PB-gáz szolgáltató és célvezeték üzemeltetői munkakör, a
földgázszállítói munkakörök, valamint a PB-gáz forgalmazással kapcsolatos munkakörök esetében a
bányafelügyelet bírálja el.
*
13/M. Az ingyenes villamosenergia, illetve földgázhálózati csatlakozással összefüggő műszaki
biztonsági hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok
*
24/AA. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27/A. § (2) bekezdése szerinti,
valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89/A. § (2) bekezdése szerinti, a
csatlakozással kapcsolatos igazolt költségeknek a megtérítésére vonatkozó eljárás kereteit a 4.
melléklet tartalmazza.
*

4. melléklet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez
Az ingyenes villamosenergia, illetve földgázhálózati csatlakozással összefüggő műszaki biztonsági hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok
Hatályos: 2022. 01. 16.
*

(3a) A Kormány a (2) bekezdés l) pontja körébe tartozó a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 115. § (1) bekezdése szerinti átviteli hálózattal kapcsolatos engedélyezési eljárásban
országos illetékességű építésügyi hatóságként az 1. melléklet szerinti műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.
Többek között módosítja a 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet az egyes közérdeken alapuló
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
Megjelent: MK 231/2021 (XII.17.) Módosítja: 711/2021. (XII. 17.) Korm. r. Hatályos: 2022. 01. 16
*

1. § (1) A Kormány - a (2)-(4) bekezdésben, az 1/A-1/C. §-ban foglaltak kivételével - az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott meghatározott szakkérdések tekintetében, az ott meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.
(2) A Kormány az összevont telepítési eljárásban a 2. melléklet szerinti szakhatóságokat jelöli ki.
*
(3) A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban tűzvédelmi
szakkérdésben eljáró szakhatóságként - a (4) bekezdésben, az 1/A-1/C. §-ban foglaltak kivételével - a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét jelöli ki.
*
(4) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, a Kormány
által rendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben, ha kormányrendelet tűzvédelmi
ügyekben a katasztrófavédelem központi szervét jelöli ki eljáró hatóságként, akkor az 1. melléklet
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szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban tűzvédelmi szakkérdésben eljáró szakhatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét jelöli ki.

45.

*

A 382/2007. (XII. 23.) Korm. Az építménnyel, létesítménnyel összerendelet szerinti építési,
függő tűzvédelmi követelmények érhasználatbavételi és fennvényre juttatása.
maradási eljárás.

16.

*

A 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben kijelölt
építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési,
összevont, használatbavételi, fennmaradási, az
országos építési követelményektől való eltérési
engedélyezési eljárás.

Az építmény
kialakítására
vonatkozó tűzvédelmi előírások betartatása.

A következő esetekben:
1. közepes kockázat (KK),
magas kockázat (MK)
mértékadó kockázati
osztályba tartozó építmény esetén;
2. alacsony kockázat (AK)
mértékadó kockázati
osztályba tartozó
a) 6-nál több lakást vagy
üdülőegységet tartalmazó
lakó- és üdülőépület,
b) nevelési, oktatási,
szociális rendeltetést
tartalmazó épület,
c) az összes építményszint nettó alapterülete
2
1000 m -t meghaladó
épület esetén;
3. nagyon alacsony kockázat (NAK) mértékadó
kockázati osztályba tartozó olyan épület esetén a
lakó- vagy üdülőépület
kivételével, amelynek
a) az összes építményszint nettó alapterülete
nagyobb, mint 1000
2
m és tartalmaz olyan
közösségi rendeltetésű
helyiséget, amelynek
nettó alapterülete na2
gyobb, mint 100 m , vagy
b) az összes építményszint nettó alapterülete
2
nagyobb, mint 2000 m ;
4. a több mint 100 fő
egyidejű tartózkodására
alkalmas - az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat
szerinti - állvány jellegű
építmény esetén.

1. A hivatásos kataszt- 21 nap
rófavédelmi szerv területi szerve
a) a polgári repülőtereket, a metró és földalatti vasúti létesítményeket, valamint az Országház, az Országgyűlési Irodaház,
a Miniszterelnökség
létesítményeit érintő
közigazgatási hatósági
eljárásokban,
b) a következő építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az
első végleges használatbavételig
ba) magas építmények,
bb) a 20 000
2
m összesítettszint
alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert
meghaladó legfelső
építményszinttel rendelkező építmények,
bc) a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,
bd) a 10 000 főnél
nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú
építmények,
be) az 50 MW és annál
nagyobb teljesítményű
erőművek,
bf) a fekvőbetegellátásra, továbbá a
menekülésben korlátozottak elhelyezésére
szolgáló építmények,
ha az elhelyezés 14,00
méter felett történik.
2. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
létesítményei vonatkozásában a hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv központi szerve.

734/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és
önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló
599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról
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Megjelent: MK 235/2021 (XII.21.) Hatályos: 2021. 12. 22.
*

2/B. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti intézmény azon foglalkoztatottja tekintetében, akinek vonatkozásában a munkáltató a 2. § (2) bekezdése szerint megállapította, hogy a 2. § (1)
bekezdés a) pont aa) alpontja hatálya alá tartozik (e § alkalmazásában a továbbiakban: foglalkoztatott), a 2. § (7) és (8) bekezdését az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha a foglalkoztatott 2021. december 15. napjáig a védőoltást nem vette fel, a foglalkoztatott - a
(4) és a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - az intézmény dolgozói és tanulói egészségének és
életének megóvása érdekében 2022. január 3. napjától
a) fizetés nélküli szabadságon van, és
b) a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény, valamint egyéb, a munkavégzéssel öszszefüggő intézmény területére egy, a saját költségére elvégeztetett, 72 óránál nem régebbi és az
egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR
teszt - negatív eredményének igazolásával léphet be.
(3) Azt a foglalkoztatottat, aki a védőoltást nem vette fel 2021. december 15. napjáig, a munkáltató
felhívja, hogy 2021. december 30. napjáig
a) a védőoltást vegye fel, és
b) annak felvételét a 2. § (5) bekezdésében meghatározott módon igazolja, vagy a 2. § (4) bekezdése szerinti orvosi szakvéleményt mutassa be.
(4) A (2) bekezdésben foglaltak alól mentesül az a foglalkoztatott, aki 2021. december 30. napjáig a
védőoltás felvételét a 2. § (5) bekezdésében meghatározott módon igazolja, vagy a 2. § (4) bekezdése szerinti orvosi szakvéleményt bemutatja.
(5) Ha a foglalkoztatott 2022. január 3. napjától a 2. § (5) bekezdésében meghatározott módon igazolja a védőoltás felvételét, vagy a 2. § (4) bekezdése szerinti orvosi szakvéleményt bemutatja, ettől
az időponttól a fizetés nélküli szabadság és a (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettség megszűnik.
(6) A munkáltató az e § hatálybalépését követő napon elektronikus úton vagy papír alapon tájékoztatja a foglalkoztatottat a védőoltás (3) bekezdés szerinti felvételének kötelezettségéről, a védőoltás
felvételének igazolásáról, valamint a védőoltás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeiről.
(7) Különös méltánylást érdemlő esetben az emberi erőforrások minisztere a járványügyi és köznevelési szempontokra tekintettel - az Operatív Törzs javaslatának figyelembevételével - a foglalkoztatottat mentesítheti a (2) bekezdés szerinti jogkövetkezmények alól.
(8) Az (1)-(7) bekezdésben foglaltakat az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati
fenntartású intézmény, valamint annak a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja hatálya alá tartozó
foglalkoztatottjai tekintetében csak abban az esetben kell alkalmazni, ha az 1. § (2) bekezdése alapján
a fenntartó önkormányzat szerinti település vagy kerület polgármestere, illetve a fővárosi fenntartású
intézményeknél a főpolgármester döntött az e rendeletben foglaltak alkalmazásának elrendeléséről

738/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 235/2021 (XII.21.) Hatályos: 2022. 01. 01.
*

15. § (1) A felnőttképzési szakértő a felnőttképzési szakértők nyilvántartásába történő felvételétől
számítva kétévenként köteles továbbképzésen részt venni, és eredményes vizsgát tenni.
(2) A továbbképzést és vizsgát a felnőttképzési államigazgatási szerv szervezi. A továbbképzés és
vizsgáztatás felügyeletét a felnőttképzésért felelős miniszter látja el.
*
(2a) A felnőttképzési államigazgatási szerv évente két továbbképzési időszakot szervez, amelyek
között legalább négy hónapnak el kell telnie. Az egyes továbbképzési időszakok időtartama legalább
két hónap, ide nem értve a pótvizsgák letételére rendelkezésre álló időszakot.
*
(3) A felnőttképzési szakértő továbbképzéséhez szükséges, legalább húsz óra időtartamú továbbképzési programot a felnőttképzési államigazgatási szerv állítja össze. A továbbképzési programot
úgy kell összeállítani, hogy az tartalmazzon legalább nyolc, legfeljebb tíz óra időtartamú komplex felnőttképzési szakértői gyakorlatot. A továbbképzés és a vizsga távoktatási formában is megvalósítható.
*
(4) A vizsga tematikáját, időpontját és a vizsgaszabályzatot a felnőttképzési államigazgatási szerv
állapítja meg. A felnőttképzési államigazgatási szerv a vizsga tematikáját és a vizsgaszabályzatot a
továbbképzési időszak kezdete előtt legalább harminc nappal, a vizsga időpontját a vizsgát megelőzően legalább harminc nappal a honlapján közzéteszi.

23

749/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő
alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 236/2021 (XII.21.) Hatályos: 2021. 12. 22
Többek között módosítja a 2015. évi XLII. törvényt a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
Megjelent: MK 236/2021 (XII.21.) Módosítja: 749/2021. (XII. 21.) K r. Hatályos: 2021. 12. 22
*

VII/A. FEJEZET
*
A HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
*
79. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv a hatáskörébe utalt hatósági eljárások és az eljárások
végleges lezárását követően a kiszabott bírságok befizetésének nyomon követése, a végleges döntésének végrehajtása, az ellenőrzés, a szemle, a végleges döntésével összefüggő jogorvoslat, az ügykövetés, kapcsolattartás, valamint a döntés-felülvizsgálat céljából az alábbi adatokat kezeli:
*

79/B. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv a hatáskörébe utalt hatósági eljárások gyors és
hatékony lefolytatása érdekében törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott eljárásokban az
E-ügyintézési tv. 2. § (1) bekezdése alapján az ügy elektronikus intézéséhez elektronikus Integrált
Hatósági Rendszert (a továbbiakban: IHR) biztosít.

767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet az atomenergia-felügyeleti szerv jogállásával összefüggő
egyes kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 239/2021 (XII.23.) Hatályos: 2022. 01. 01
Többek között módosítja a 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendeletet a lakosság természetes és
mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési
rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről
Megjelent: MK 239/2021 (XII.23.) Módosítja: 767/2021. (XII. 23.) K r. Hatályos: 2022. 01. 01
5. § (3) * Az OKSER SZB elnöke az OAH elnöke.
(4) * Az OKSER működésének szabályait az OKSER Működési Rendje (a továbbiakban: Működési
Rend) határozza meg, amelyet az OKSER SZB készít el és az OAH elnöke hagy jóvá.
6. § (1) Az OKSER SZB feladatkörébe tartozik
a) * a Működési Rend kidolgozása és az OAH elnökéhez jóváhagyásra történő benyújtása
768/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv
megalkotásával összefüggő egyes hulladékgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek
módosításáról
Megjelent: MK 239/2021 (XII.23.) Hatályos: 2022. 01. 01
Többek között módosítja a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
Megjelent: MK 239/2021 (XII.23.) Módosítja: 767/2021. (XII. 23.) K r. Hatályos: 2021. 12. 24
*

3/B. § (2) A közszolgáltató a jóváhagyásra irányuló kérelmét a szerződés - a Hivatal jóváhagyására
tekintettel függő hatállyal történő - létrejöttétől vagy a kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozat - a
Hivatal jóváhagyására tekintettel függő hatállyal történő - megtételétől számított 15 napon belül nyújtja
be a Hivatal által biztosított, jognyilatkozatok megtételére szolgáló interaktív alkalmazás vagy formanyomtatvány útján. A határidő elmulasztása esetén a közszolgáltató igazolási kérelmet nyújthat be,
amelyet az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény megfelelő alkalmazásával kell elbírálni.
*

(3) d) a kérelemmel érintett szerződés, kötelezettségvállalás tárgyában a kérelem benyújtását megelőző üzleti évben hatályos szerződést vagy kötelezettségvállalást tartalmazó jognyilatkozatot, továb-
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bá a szerződésből vagy jognyilatkozatból eredő fizetési kötelezettség elszámolásához tartozó analitikát,
Többek között módosítja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendeletet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról,
valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
Megjelent: MK 239/2021 (XII.23.) Módosítja: 767/2021. (XII. 23.) K r. Hatályos: 2021. 12. 24
1. § E rendelet hatálya
*
a) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (4e) bekezdésében foglalt feladatok ellátására az állam által létrehozott Koordináló szervre terjed ki.
2. § (1) E rendelet alkalmazásában
*
3. adat: a Koordináló szerv feladatellátásához szükséges és a Ht. 32/A. § (4h) bekezdésében meghatározott információ vagy ismeret,
*
3. § (1) A Kormány a Ht. 32/A. § (4e) bekezdésben meghatározott feladatokra Koordináló szervként az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.
(2) A Koordináló szerv
*
a) javaslatot tesz az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre (a továbbiakban:
OHKT),
15. § A Koordináló szerv adatkezelése - a Ht. 32/A. § (4h) és (5) bekezdésében meghatározottakon túl
*
és a személyes adatok kivételével - az alábbi célokat szolgálhatja:
787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról
Megjelent: MK 242/2021 (XII.27.) Hatályos: 2022. 01. 01.
Többek között módosítja a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet a villamosenergia-ipari építésügyi
hatósági engedélyezési eljárásokról
Megjelent: MK 239/2021 (XII.23.) Módosítja: 787/2021. (XII. 27.) K r. Hatályos: 2022. 01. 01.
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK SAJÁT INGATLANON
*
9. § (1) A saját ingatlanon építendő villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és közvetlen vezeték, és azok tartószerkezeten elhelyezett, valamint külső- és belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezéseinek engedélyezési feltételei tekintetében - amennyiben egyszerűsített eljárás lefolytatásának helye nincs - az adott építmény idegen ingatlanon történő építési engedélyezésére vonatkozó előírások az irányadók.
(2) Ha a hálózati engedélyes az engedélyezés iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja a
tervezett építménnyel érintett, más személy tulajdonában álló ingatlan tekintetében a kisajátítási eljárásra vonatkozó kérelem benyújtását, az építési engedélyezési eljárás lefolytatható azzal, hogy az
építési engedélynek az érintett ingatlanra vonatkozó rendelkezései a hálózati engedélyes javára szóló, az érintett ingatlanra vonatkozó kisajátítási határozat véglegessé válását követő napon lépnek hatályba.
*
26/B. § Az üzemeltető a 26/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a Hatóság jogszerű hallgatása alapján a VET 133. § (3) bekezdésében meghatározott jogosultságokat gyakorolhatja, és a
hatóság 15 nap elteltével rávezeti az igénybejelentésre és annak az üzemeltető birtokában levő másolati példányára, hogy a bejelentés alapján a VET 133. § (3) bekezdése szerinti jogosultságok megilletik az üzemeltetőt, vagy a Hatóságnál levő példányról az üzemeltető kérésére másolatot ad ki.
788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 242/2021 (XII.27.) Hatályos: 2022. 01. 01.
Többek között módosítja a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet az országos településrendezési
és építési követelményekről
Megjelent: MK 242/2021 (XII.27.) Módosítja: 788/2021. (XII. 27.) K r. Hatályos: 2022. 01. 01.
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*

2§d) a településrendezési tervben meghatározottak szerint az építészeti és régészeti örökség, a
tájrészletek látványának (rálátás), valamint a telekről feltáruló kilátás védelméről annak mértékéig,
hogy az érintett telek szabályos beépítését ne akadályozza.
II. Fejezet
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK
*
ÁLTALÁNOS TERÜLETHASZNÁLAT
6. § (1) A városok és községek (a továbbiakban együtt: település) igazgatási területét építési
szempontból
*
a) beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) területbe, amelyen belüli építési
övezetekben az építési telkek megengedett beépítettsége legalább 10% illetőleg
*
b) beépítésre nem szánt területbe, amelyen belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége
legfeljebb 10% kell sorolni.
*
(2) Az igazgatási terület beépítésre szánt területe általános használata szerint lehet
A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK TAGOZÓDÁSA
*
Építési övezetek, övezetek alapvető követelményei
A közművesítettség mértéke
*
*
8. § (1) A helyi építési szabályzat a közműellátás mértékét és módját
*
A település zöldfelületi rendszere és zöldinfrastruktúra-hálózata
*
A területek, építmények használata, rendeltetése
*
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK NAGYVÁROSIAS LAKÓTERÜLET
*
38. § (1) A védőterület a káros hatások elleni védelmet vagy biztonságot szolgáló terület, amely
lehet
a) védőterület (biztonsági terület),
b) nyomvonaljellegű építmény esetén védősáv (biztonsági övezet) vagy
c) a településrendezési tervben jelölt egyéb védelmi vagy korlátozóterület.
*
(2) A védőterület kiterjedését, felhasználásának és beépítésének lehetőségét, módját és feltételeit
a vonatkozó jogszabályok - ennek hiányában az illetékes hatóságok előírásai - alapján kell meghatározni. A településrendezési terv készítése, felülvizsgálata vagy módosítása során a honvédelmi és
katonai célú építmények működési és védőterületét a honvédelmi miniszter adatszolgáltatása alapján
kell kijelölni.
*
(7) A védőterületet vagy a védelmet biztosító elemet a hatást előidéző, valamint a védelmet igénylő ha jogszabály másként nem rendelkezik - a saját területén (telkén, építési területén) belül köteles kialakítani és fenntartani, a honvédelmi és katonai célú területek kivételével.
*

53. Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség: olyan helyiség, amelynek a használata folyamatosan
négy óra időtartamot meghaladó, vagy amelynél a használatok közötti szünet időtartama a négy órát
nem éri el, lakás esetén a nappali vagy nem nappali tartózkodásra szolgáló szoba, étkező.
*
2. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső határértékei
*
4. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez
Az elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása
Többek között módosítja a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
Megjelent: MK 242/2021 (XII.27.) Módosítja: 788/2021. (XII. 27.) K r. Hatályos: 2022. 01. 11.
*

2. § Az építésügyi hatóság a jogszerűtlen, vagy szakszerűtlen építési tevékenység esetében építésügyi bírsággal (a továbbiakban: bírság) sújtja az építtetőt vagy az ingatlan tulajdonosát.
*
3. § (3) b) az építmény, építményrész, - építésügyi hatósági engedély, építészeti-műszaki tervdokumentáció vagy felmérés alapján számított - nettó alapterületének, térfogatának, felületének, hosszának vagy darabszámának, a megmozgatott földmennyiség tervdokumentáció vagy felmérés alapján
számított térfogatának szorzata, több különböző mértékegységű vagy egységárú építményrész esetében e szorzatok összege.
Az építésügyi bírság kiszámításának módja
2.1. Az építésügyi hatósági engedély, illetve a felmérési terv alapján meg kell határozni a jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül megmozgatott földmennyiség, vagy elkészült építmény, építményrész jellemző méretét és mennyiségét, ami lehet nettó alapterület, térfogat, felületét, hossz (magasság) vagy
*
darabszám. Az e pont szerinti mennyiség meghatározáskor:
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Többek között módosítja a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletet a tűzvédelmi hatósági feladatokat
ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és
balesetbiztosításáról
Megjelent: MK 242/2021 (XII.27.) Módosítja: 788/2021. (XII. 27.) K r. Hatályos: 2022. 01. 01.
*

1. § (1) f) az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig, de legalább a szabályszegés megállapításától számított 24 órára megtilthatja, ha
*
n) a szabadtéri rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat,
*
o) eljár a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (10) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott eljárásokban.
*
(2) m) a (3) bekezdésben meghatározott eljárások kivételével eljár a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, a Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy), ha kormányrendelet másként nem rendelkezik,
*
n) eljár az R. 2. § (10) bekezdés a) pontjában, valamint az R. 3. § (7) és (8) bekezdésében meghatározott eljárásokban.
*
7. § (1)
*
(2)
*
(3) Több szabályszegés együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabályszegésekért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.
*
8. § (1) A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon - az 1. melléklet 43. sorában rögzített esetet
kivéve - a szabályszegést észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabályszegés a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabályszegés helyszínének
tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. melléklet 43. sorában rögzített esetben a központi szerv jogosult a bírság kiszabására.
*
9. § (1) A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabályszegés megszüntetésének kötelezettsége alól.
*
(2)
*
16. § A tűzvédelmi bírságot a szabályszegés észlelésekor hatályos rendelet alapján kell kiszabni.
Amennyiben a szabályszegés észlelésének, illetve a bírság kiszabásának időpontjában különböző
szabályozás volt érvényben a tűzvédelmi bírság kiszabására, úgy a szabályszegést elkövető számára
kedvezőbb jogi szabályozást kell alkalmazni a tűzvédelmi bírságra vonatkozó rendelkezések közül.
1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

A
1.

A tűzvédelmi
szabályszegés
megnevezése

2.

tűzvédelmi szabály
megszegése, ha az tüzet
vagy robbanást idézett
elő

*

B

C

A tűzvédelmi bírság
legkisebb mértéke
(Ft)

A tűzvédelmi
bírság legnagyobb
mértéke
(Ft)

10 000

1 000 000

29.

tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése

50 000

1 000 000

32.

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

30 000

1 500 000
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10.

a kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt vagy igazolható létszám
túllépése

30 000

3 000 000

6.

tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító
járművek kivételével)

20 000

50 000

17.

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

10 000

20 000

40.

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

30 000

1 000 000

8.

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

20 000

400 000

Többek között módosítja a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
Megjelent: MK 242/2021 (XII.27.) Módosítja: 788/2021. (XII. 27.) K r. Hatályos: 2022. 01. 11.
8. Az eljárás megindítása
*
8. § (1)
Módosította: 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 412. § 5., 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 20. § a).
Kérelemre induló eljárás esetén a kérelem az ÉTDR-en keresztül vagy személyesen, elektronikus
adathordozón terjeszthető elő.
*

10. § (6) ae) az épület tervei a Nemzeti Mintaterv Katalógus alapján készültek-e,
*

11. § (1) Ha a kérelem hiányos, az építésügyi hatóság haladéktalanul, de legkésőbb az eljárás megindulásától számított öt napon belül, teljesítési határidő meghatározása és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel az építtetőt.
*
12. § ( (6) A szakhatóság állásfoglalását az ÉTDR-ben kiállított dokumentummal adja ki, amelyhez
csatolja az általa vizsgált dokumentációt.
*
15. § (4) Az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokban közreműködő hatóságok regisztrációja az
ÉTDR-ben történik. A közreműködő szakhatóságoknak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárás lefolytatásához szükséges adatait a közreműködő szakhatóság tartja karban.
*
16. § (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság a kötelezési eljárást hivatalból vagy más hatóság megkeresésére folytatja le.
*
17. § (1b) A lejárt hatályú építési engedéllyel rendelkező, de használatbavételi engedéllyel vagy
használatbavétel tudomásulvételével nem rendelkező építményen a tartószerkezetet vagy a hasznos
alapterületet érintő befejező építési munkák elvégzésére építési engedélyt kell kérni.
*
18. § (4a) A képviselő-testület által a tervezett építési tevékenységre vonatkozóan kiadott településképi véleményt a hatóság bizonyítékként veszi figyelembe.
*
(6) Az építésügyi hatóság azt a személyt, aki tervezői jogosultság nélkül, vállalkozás nyilvántartási
jelölés nélkül végez építési engedélyhez kötött építési tevékenységre vonatkozó építészeti-műszaki
tervezési tevékenységet, 100 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja.
*
42. § (1) Az építésügyi hatóság az Étv. 48. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott jogszerűtlen és az Étv. 48. § (5) bekezdésében meghatározott szakszerűtlen építési tevékenységek esetén,
amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, az építtető, vagy a tulajdonos kérelmére fennmaradási engedélyt ad.
*
46. § (5) Az építésügyi hatóság azt a személyt, aki tervezői jogosultság nélkül, vállalkozás nyilvántartási jelölés nélkül végez bontási engedélyhez kötött építési tevékenységre vonatkozó építészetiműszaki tervezési tevékenységet, 100 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja.
*
*
56. § (1) Az építésügyi hatóság az Étv. 34. § (5) bekezdése szerinti célból - építmény, építményrész
bontása, valamint az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött építmény felépítésének, meglétének igazolása céljából - kérelemre vagy az ingatlannyilvántartást vezető ingatlanügyi hatóság hivatalból folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből megis-
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merhető adat, tény, állapot vagy szükség esetén helyszíni szemle alapján, a (2)-(4) bekezdés figyelembevételével - hatósági bizonyítványt állít ki. A bontási engedélyhez nem kötött lakóépület bontása
esetén a kérelemhez mellékelni kell a 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot. Az ingatlan-nyilvántartási
térképi adatbázisban történő átvezetés céljából benyújtott hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez
mellékelni lehet az ingatlanügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által hatályos
záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt változási
vázrajzot.
*
(5) d) ingatlanügyi hatóság által záradékolt változási vázrajz benyújtása esetén a záradék iktatószámát, valamint
*
(6) Az építésügyi hatóság a hatósági bizonyítványt az ÉTDR felületen keresztül tájékoztatásul
megküldi az ingatlanügyi hatóságnak.
*
(7) A hatályos záradékkal ellátott változási vázrajz benyújtása esetén - a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az építésügyi hatóság a hatósági bizonyítvány ÉTDR-en keresztül történő megküldésével megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot a változás ingatlannyilvántartási átvezetése iránt.
*
(3a) Amennyiben az építésfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a fennmaradás feltételei fennállnak,
végzésben értesíti az építtetőt, vagy ha az építtető személye nem ismert, a tulajdonost a fennmaradási engedély feltételeiről, valamint jogkövetkezményeiről, és legfeljebb száznyolcvan napos határidő
kitűzésével felhívja a fennmaradási engedély iránti kérelem és mellékleteinek az építésügyi hatósághoz történő benyújtására.
Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek
*
1a. Meglévő építmény hasznos alapterületet nem növelő bővítése, kivéve a lapostetős épület
magastetővel történő bővítését.
*
8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevé3
kenység után sem haladja meg a 100 m térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot, lapostetős épület
esetén a 3,5 m homlokzatmagasságot.
789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes
közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 242/2021 (XII.27.) Hatályos: 2022. 01. 27.
Többek között módosítja a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
Megjelent: MK 242/2021 (XII.27.) Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) K r. Hatályos: 2022. 01. 01
*

*

(2) Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a miniszter jár el:
1. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 41. § (1)-(2) bekezdése szerinti
engedélyekkel, valamint a nemzetközi közúti áruszállítási engedélyekkel, a nemzetközi szerződések
szerint engedélyköteles személyszállítási tevékenységet végző autóbuszok járati engedélyeivel és a
Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája (CEMT) által létrehozott közlekedési engedélyekkel
kapcsolatos hatáskör gyakorlása;
*
2. hajózásbiztonsági ellenőri képesítéssel,
*
27. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzései, továbbképzései,
utánképzései és vizsgáztatásai tekintetében - vonatkozó jogszabályokban meghatározott képzési,
továbbképzési, utánképzési, vizsgáztatási, képesítési követelményrendszer figyelembevételével j) az elméleti és gyakorlati vizsgáztatás ellenőrzéséhez szükséges adatok köre és tartalma, ezek
közlekedési hatóság részére történő továbbításának rendje meghatározása,
*
k) az elektronikus vezetési karton vezetésére szolgáló eszköz vagy alkalmazás és a kapcsolódó
informatikai rendszer minősítésének és tanúsításának módjának meghatározása;
*
28. a képzések, továbbképzések, vizsgák lebonyolításának, ellenőrzésének, szakfelügyeletének,
rendjének, ügyvitelének és módszereinek, a tanfolyamon való részvétel és vizsgára bocsátás feltételeinek meghatározása, továbbá a képzési és vizsgáztatási tevékenység végzéséhez kötelezően előírt
dokumentumok körének, a szakfelügyelet módszertanának, valamint a vizsgaigazolás tartalmának
meghatározása
*
29. a muzeális jellegű járművek minősítési szabályainak jóváhagyása; továbbá
*
30. a muzeális minősítő szervezet, valamint a muzeális jellegű járművekre vonatkozó szabályozás
kidolgozására, kiadására jogosult szerv tekintetében a felügyeleti jogkör gyakorlása
során.
*
*
(4) Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el
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*

29. a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szenynyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról
és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és
tanácsi rendeletben meghatározott piacfelügyeleti ellenőrzés végzése és ezzel összefüggésben a
jogkövetkezmények - ideértve különösen a bírságolási eljárás lefolytatását - alkalmazása;
*
30. a járműben az utasok mozgását vagy elhelyezkedését befolyásoló tárgy, berendezés vagy a
jármű külső felületén a típusengedélyben nem szereplő berendezés, kiegészítő elem, ideiglenes berendezés, a jármű közlekedésbiztonsági jellemzőit befolyásoló díszítés - beleértve a jármű reklámmal,
fényforrással vagy fóliával történő ellátását - legfeljebb 3 hónap időtartamra történő elhelyezése engedélyezése
során.
*
12/E. § A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 30/A. § (1) bekezdése szerinti felügyeleti
szervként a Kormány országos illetékességgel a minisztert jelöli ki.
Többek között módosítja a 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet a közúti közlekedésre vonatkozó
közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról
Megjelent: MK 242/2021 (XII.27.) Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) K r. Hatályos: 2022. 01. 01
*

(2a) Az Általános Forgalombahelyezési Engedély (a továbbiakban: ÁFE) iránti kérelmet a 16/L. §
szerinti engedéllyel rendelkező járműforgalmazó nyújthatja be az általa forgalmazott járművek tekintetében.
*
4/A. Muzeális jellegű járművek minősítési eljárása
*
16/K. § (1) Muzeális járműszakértői tevékenységet a 16/E. § (4) bekezdése szerinti szervezet által
delegált és jogviszonyban álló személy végezhet, aki megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek.
*
4/B. Járműforgalmazók engedélyezése
(7) Ha a közlekedési hatóság az (5) és (6) bekezdés alapján a járműforgalmazói engedélyt visszavonta, a döntés véglegessé válásától számított 3 éven belül a járműforgalmazó részére új engedély nem
adható.
800/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő
módosításáról
Megjelent: MK 243/2021 (XII.28.) Hatályos: 2021. 12. 29
Többek között módosítja a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
Megjelent: MK 243/2021 (XII.28.) Módosítja: 800/2021. (XII. 27.) K r. Hatályos: 2021. 12. 29
17. § * (1) A nyilvántartásba vételről, a nyilvántartásba vétel módosításáról, valamint a nyilvántartásból történő törlésről a szakképzésért felelős miniszter dönt.
22. § (1) * Vizsgaközpontként az akkreditálható,
32. § (1) Az osztályfőnök vezeti a naplót, a törzslapot és kiállítja a bizonyítványt.
(2) * A törzslap személyi és tanév végi adatainak a bizonyítvánnyal való egyeztetéséért az osztályfőnök és az igazgató által kijelölt két összeolvasó-oktató felelős. A törzslapra és a bizonyítványba a tanulókkal, illetve a képzésben részt vevő személyekkel kapcsolatos határozatokat, valamint a továbbtanulásra vonatkozó bejegyzéseket a megfelelő záradékkal kell feltüntetni. A szakképző intézmény a
tanulmányi eredmények bejegyzéséhez, a kiemelkedő tanulmányi eredmények elismeréséhez, a felvételi vizsga eredményeinek bejegyzéséhez, valamely vizsga eredményének befejezéséhez vagy
egyéb, a záradékok között nem szereplő, a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel kapcsolatos közlés dokumentálásához a záradékokat megfelelően alkalmazhatja, továbbá megfelelő záradékot alakíthat ki.
170. § * Az Szkt. 59. § (1) bekezdése szerinti ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás
alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének
egyhavi összege.
175. § * A tanuló az Európai Unió és a Magyarországgal szomszédos nem európai uniós állam hivatalos nyelvének valamelyikéből, valamint kínai, arab és orosz nyelvből megszerzett államilag elismert
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nyelvvizsga díjához hozzájárulásra jogosult. Az e jogcímen tanulónként és nyelvvizsgánként kifizethető hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összegének harmincnégy százalékát. Az e bekezdés szerinti hozzájárulás nem illeti meg a tanulót, ha jogszabály alapján a nyelvvizsga díjának megfizetéséhez
egyébként támogatás igénybevételére jogosult. A hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról - a tanuló
igazolt kérelme alapján - az igazgató gondoskodik.
253. § (1) * A szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett munkabér havi mértékének összege - a
tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely megállapodása alapján - a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összege,
de legfeljebb annak százhatvannyolc százaléka, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a
tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai felkészültségét és tanulmányi eredményeit.
(2) * A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy számára az Szkt. 85. § (2) bekezdése szerinti egyéb juttatást a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy által választott szakmához
szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatással azonos mértékben, de legfeljebb évente a szakirányú oktatás központi költségvetésről
szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összegének százhatvannyolc százalékáig
kell biztosítani. Az egyéb juttatásra a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az általa
ledolgozott napokra tekintettel arányosan jogosult.
279. § (1) * Az interaktív vizsgatevékenység ideje alatt a vizsgateremben állandó felügyeletről kell
gondoskodni. Nem lehet felügyelő az, aki a szakmai oktatásra jogszabályban előírt szakképzettséggel
rendelkezik. A technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy a szakmai vizsga biztonságos lebonyolításának érdekében az akkreditált vizsgaközpont írásos engedélyével az interaktív
vizsgatevékenység során jelen lehet.
807/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az utazási költségtérítési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 243/2021 (XII.28.) Hatályos: 2022.07.01
Többek között módosítja a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
Megjelent: MK 243/2021 (XII.28.) Módosítja: 807/2021. (XII. 27.) K r. Hatályos: 2022.07.01
12/D. § * (1) Az Ebtv. 32. § (1) bekezdésében meghatározott támogatással történő rendelésére jogosító szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató orvosa társadalombiztosítási támogatással
történő rendelés esetén, a rendelés igénybevételét megelőzően, a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány
bemutatását, vagy ennek hiányában az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében meghatározott adatok hitelt érdemlő igazolását követően, a NEAK nyilvántartásában közvetlenül elektronikus úton (on-line) ellenőrzi, hogy az Ebtv. 29. § (4) bekezdésében meghatározott személy a nyilvántartásban az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultként szerepel-e.
A 14. életévét be nem töltött személy esetében az ellenőrzést minden egészségügyi szolgáltatónak
egyszer, az adott személy első alkalommal történő ellátása során kell elvégeznie. Az ellenőrzést adott
ellátási formában egy napon nyújtott szolgáltatások számától függetlenül egyszer kell elvégezni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogviszony-ellenőrzést a szolgáltató kizárólag a NEAK által, az ellenőrzéssel érintett ellátás szerinti támogatással történő rendelésére jogosító szerződéshez kapcsolódóan
rendelkezésére bocsátott azonosító kóddal végezheti el.
(3) Az Ebtv. 32. § (1) bekezdésében meghatározott támogatással történő rendelésére jogosító szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató orvosa általi jogviszony ellenőrzéssel kapcsolatban egyebekben a 12/B. § (3)-(14) bekezdésében foglaltak alkalmazandóak.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 244/2021 (XII.28.) Hatályos: 2022.01.01
Többek között módosítja a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendeletet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről
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Megjelent: MK 244/2021 (XII.28.) Módosítja: 59/2021. (XII. 28.) K r. Hatályos: 2022.01.01

5. § * (1) * A nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti tevékenység végzését a
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához (a továbbiakban: bányafelügyelet) kell
bejelenteni.
7. § (2a) * A (2) bekezdés szerinti minőségbiztosítási (műszaki-biztonsági irányítási) rendszert a
bányafelügyelet hagyja jóvá és felügyeli annak alkalmazását
Hatályos: 2022. 02. 01. meg fog szűnni
Többek között módosítja a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.
törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
Megjelent: MK 244/2021 (XII.28.) Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) K r. Hatályos: 2022.01.01
*

23/B. § (6a) A felhasználónak az (1) bekezdés szerinti bejelentés során a földgázkereskedővel létrehozandó földgázkereskedelmi szerződés megkötéséhez szükséges jogcímmel rendelkeznie, és
erről a bejelentés során nyilatkoznia kell.
*
(7) A felhasználó elhalálozása esetén az elhalálozás tényét legkésőbb annak napjától számított
hat hónapon belül kell a földgázkereskedő számára bejelenteni. A bejelentésnek legalább a (4) bekezdés a) pontja, b) pont ba) alpontja, valamint d)-g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia, figyelemmel a (6a) bekezdésben foglaltakra.
*
23/D. § A földgázkereskedő a földgázkereskedelmi szerződés fennállása alatt a jogcímet alátámasztó okiratokat jogosult a felhasználótól bekérni. Ha a földgázkereskedő tudomására jut, hogy a felhasználó a szerződéskötéshez szükséges jogcímmel nem rendelkezik, jogosult a földgázkereskedelmi
szerződést azonnali hatállyal felmondani.
*
126. § (2) A Hivatal engedélyezési eljárását megelőzően a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet) a kérelmező GET által megkövetelt szervezetét,
szükséges képzettségű és létszámú szakszemélyzet rendelkezésre állását vizsgálja, és a bányászatról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerinti műszaki-biztonsági követelmények érvényesítése érdekében minősíti a szállítási rendszerüzemeltetési-, földgázelosztási-, földgáztárolási-, vezetékes PB-gáz szolgáltatási működési engedély kérelmezőjét. Az erről szóló határozatot a
kérelmező az engedély iránti kérelméhez csatolja. Ha a bányafelügyelet a kérelemnek helyt ad, és az
ügyfél azt kéri, a kérelmet közreműködő hatóságként továbbítja a Hivatalnak.
*
(3) A rendszerüzemeltetőnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 24. § (3) bekezdése
szerinti a bányafelügyelet által jóváhagyott műszaki-biztonsági irányítási rendszerrel kell rendelkeznie,
amelyről szóló okiratot az engedélyezési eljárásban köteles benyújtani. Ha műszaki-biztonsági irányítási rendszerrel a kérelmező az engedély iránti kérelem benyújtásakor nem rendelkezik, a műszakibiztonsági irányítási rendszer kidolgozására a bányafelügyelet által jóváhagyott, erre vonatkozó tervét
kell benyújtani, és ennek a követelménynek az engedély kiadásától számított két éven belül kell megfelelnie
168. §(2) d) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelv 70. cikk
1., 3. és 6. pontjának,
*
e) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018.
december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
*
14.2. A földgázelosztó az elosztóhálózat-használati szerződés fennállása alatt a jogcímet alátámasztó okiratokat jogosult a felhasználótól bekérni. Ha a földgázelosztó tudomására jut, hogy a felhasználó
a szerződéskötéshez szükséges jogcímmel nem rendelkezik, jogosult az elosztóhálózat-használati
szerződést azonnali hatállyal felmondani.
*
17.5. Ha a felhasználó a felhasználási helyen a szolgáltatás igénybevételével felhagy, a 23/B. § (3)
bekezdésében meghatározott eset kivételével köteles azt - a 17.13. alpontban foglalt kivétellel - a
változástól számított 15 napon belül bejelenteni az őt ellátó földgázelosztónak, és a bejelentés keretében az elosztóhálózat-használati szerződését felmondani. A bejelentésnek - a 17.13. alpontban foglalt
kivétellel - a 23/B. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat kell tartalmaznia, figyelemmel a 23/B.
§ (6a) bekezdésében előírtakra, továbbá új felhasználó esetében az új felhasználó a bejelentéshez az
elosztóhálózat-használati szerződés megkötésére irányuló igénybejelentését csatolhatja.
*
17.13. A felhasználó elhalálozása esetén az elhalálozás tényét legkésőbb annak napjától számított
hat hónapon belül kell a földgázelosztó számára bejelenteni. A bejelentésnek legalább a 23/B. § (4)
bekezdés a) pontja, b) pont ba) alpontja, valamint d)-g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia, figyelemmel a 23/B. § (6a) bekezdésében előírtakra.
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Többek között módosítja a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
Megjelent: MK 243/2021 (XII.28.) Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) K r. Hatályos: 2022.01.01
5/A. § * A 4. §-ban meghatározott engedélyezési és felügyeleti tevékenységek esetében a hatósági
eljárások és hatósági ellenőrzések során az iparbiztonsági hatóság a katasztrófavédelemről szóló
törvény szerint Integrált Hatósági Rendszeren keresztül elektronikusan tartja a kapcsolatot.
29. § (1) * A veszélyességi övezetben a 7. melléklet 2.2. pontjához tartozó táblázatban szereplő fejlesztések esetében az engedélyezési eljárás során az állásfoglalás kialakítására a polgármester kezdeményezésére a hatóság bizottságot hoz létre a környezetvédelmi, természetvédelmi, népegészségügyi, valamint a bányafelügyelet, vízvédelmi hatóság, vízügyi hatóság, továbbá a fejlesztéssel érintett
települési önkormányzat képviselőiből. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és a fejlesztő képviselője a bizottság ülésén részt vehet.
Többek között módosítja a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
Megjelent: MK 244/2021 (XII.28.) Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) K r. Hatályos: 2022.01.11
Hatály: 2022.I.11. –
8. § (1) * Kérelemre induló eljárás esetén a kérelem az ÉTDR-en keresztül vagy személyesen, elektronikus adathordozón terjeszthető elő.
10. §(6) * Az építésügyi hatóság az ÉTDR általános tájékoztatási felületén mindenki által hozzáférhető módon - személyes adatot nem tartalmazó - általános tájékoztatást ad a hatáskörébe tartozó megindult és lezárult engedélyezési eljárás következő főbb ismérveiről: (ae) * az épület tervei a Nemzeti
Mintaterv Katalógus alapján készültek-e,
11. § (1) * Ha a kérelem hiányos, az építésügyi hatóság haladéktalanul, de legkésőbb az eljárás megindulásától számított öt napon belül, teljesítési határidő meghatározása és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel az építtetőt.
12. § (6) * A szakhatóság állásfoglalását az ÉTDR-ben kiállított dokumentummal adja ki, amelyhez
csatolja az általa vizsgált dokumentációt.
15. §(4) * Az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokban közreműködő hatóságok regisztrációja az
ÉTDR-ben történik. A közreműködő szakhatóságoknak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárás lefolytatásához szükséges adatait a közreműködő szakhatóság tartja karban.
16. § (1) * Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság a kötelezési eljárást hivatalból vagy más
hatóság megkeresésére folytatja le.
17. § (1b) * A lejárt hatályú építési engedéllyel rendelkező, de használatbavételi engedéllyel vagy
használatbavétel tudomásulvételével nem rendelkező építményen a tartószerkezetet vagy a hasznos
alapterületet érintő befejező építési munkák elvégzésére építési engedélyt kell kérni.
18. § (4a) * A képviselő-testület által a tervezett építési tevékenységre vonatkozóan kiadott településképi véleményt a hatóság bizonyítékként veszi figyelembe.
(5) Az építési engedély iránti kérelemmel egy időben előterjesztett, a 17. § (4) bekezdése szerinti kérelmek esetén, a rájuk vonatkozó eljárási szabályokat az e fejezetben szabályozott eltérésekkel kell
alkalmazni.
(6) * Az építésügyi hatóság azt a személyt, aki tervezői jogosultság nélkül, vállalkozás nyilvántartási
jelölés nélkül végez építési engedélyhez kötött építési tevékenységre vonatkozó építészeti-műszaki
tervezési tevékenységet, 100 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja.
42. § (1) * Az építésügyi hatóság az Étv. 48. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott jogszerűtlen és az Étv. 48. § (5) bekezdésében meghatározott szakszerűtlen építési tevékenységek esetén,
amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, az építtető, vagy a tulajdonos kérelmére fennmaradási engedélyt ad.
46. §(5) * Az építésügyi hatóság azt a személyt, aki tervezői jogosultság nélkül, vállalkozás nyilvántartási jelölés nélkül végez bontási engedélyhez kötött építési tevékenységre vonatkozó építészetiműszaki tervezési tevékenységet, 100 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja.
56. § * (1) * Az építésügyi hatóság az Étv. 34. § (5) bekezdése szerinti célból - építmény, építményrész bontása, valamint az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött építmény felépítésének, meglétének igazolása céljából - kérelemre vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető ingatlanügyi hatóság hivatalból folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot vagy szükség esetén helyszíni szemle alapján, a (2)-(4) bekezdés figyelembevételével - hatósági bizonyítványt állít ki. A bontási engedélyhez nem kötött lakóépület bontása
esetén a kérelemhez mellékelni kell a 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot. Az ingatlan-nyilvántartási
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térképi adatbázisban történő átvezetés céljából benyújtott hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez
mellékelni lehet az ingatlanügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által hatályos
záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt változási
vázrajzot.
58. §(4) * Az építésfelügyeleti hatóság hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja
a) az Étv. 48. §-a szerinti szabálytalan tevékenységeket, valamint
b) * a rendeltetési egységek számának megváltoztatása kivételével azon építési engedélyhez vagy az
Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységet,
65. § * (1) Az építésfelügyeleti hatóság az elektronikus építési naplóba történő egyidejű bejegyzéssel
megtiltja az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, ha súlyos szabálytalanságot észlel. Súlyos
szabálytalanságnak minősülga) * az egyszerű bejelentés kivitelezési dokumentációja alapján, de az
Étv. 13. § (5) bekezdésének megsértésével végzik,
ga) * az egyszerű bejelentés kivitelezési dokumentációja alapján, de az Étv. 13. § (5) bekezdésének
megsértésével végzik,
67. § (3a) * Amennyiben az építésfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a fennmaradás feltételei
fennállnak, végzésben értesíti az építtetőt, vagy ha az építtető személye nem ismert, a tulajdonost a
fennmaradási engedély feltételeiről, valamint jogkövetkezményeiről, és legfeljebb száznyolcvan napos
határidő kitűzésével felhívja a fennmaradási engedély iránti kérelem és mellékleteinek az építésügyi
hatósághoz történő benyújtására.
1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez *
Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek
1a. * Meglévő építmény hasznos alapterületet nem növelő bővítése, kivéve a lapostetős épület
magastetővel történő bővítését.
8. * Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot, lapostetős épület
esetén a 3,5 m homlokzatmagasságot.
II. Általános előírások
8. * E rendelet keretei között az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében
a dokumentáció egyes munkarészeinek kidolgozottságára, tartalmára és léptékére a Magyar Építész
Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szakmai követelményeket megállapító - a kamarai
honlapokon rendelkezésre álló - szabályzatait figyelembe kell venni.
Többek között módosítja a 6/2013. (I. 18.) Korm. rendeletet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól
Megjelent: MK 244/2021 (XII.28.) Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) K r. Hatályos: 2022.01.11
2. § (1) * E rendelet értelmében piacfelügyeleti hatóság:
a) * az országos tisztifőorvos,
b) * a népegészségügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
n) * a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH),
o) * a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ).
8. Az importtermék piacfelügyeleti ellenőrzésével kapcsolatos riasztások rendje
10. § (1) e) * bányászati alkalmazásra szánt gépek, berendezések, külfejtésben alkalmazott rakodógépek bányamentő és egyéni önmentő készülékek, oxigénpalackok és a bányákba szánt
robbanásbiztos berendezések esetében az SZTFH-t,
m) * a kiberbiztonsági tanúsítással rendelkező vagy kiberbiztonsági tanúsítottságra utaló megfelelőségi jelölést tartalmazó termékek esetén az SZTFH-t,
n) * a kiberbiztonsági tanúsítással rendelkező vagy kiberbiztonsági tanúsítottságra utaló megfelelőségi jelölést tartalmazó, hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggő
termékek esetén a KNBSZ-t.
Többek között módosítja a 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendeletet a vízvédelmi igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 244/2021 (XII.28.) Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) K r. Hatályos: 2022.01.11
4. § Az OVF vízvédelmi igazgatási feladatai ellátása során
v) * közreműködik az állami földtani feladatokat ellátó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének

34

komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló jogszabály szerinti vizsgálat lefolytatásában és a jelentés elkészítésében,
4/A. § * Az OVF a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti, azonnali beavatkozást igénylő vízminőségi károsodás elleni védekezési feladatait az
Országos Műszaki Irányító Törzs útján látja el, a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló
kormányrendelet szerint
Többek között módosítja a 327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet a cseppfolyós propán-, butángázok
és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint
hatósági felügyeletéről
Megjelent: MK 244/2021 (XII.28.) Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) K r. Hatályos: 2022.01.11
6. § (3) Tartályos PB-gázforgalmazás esetén az (1) bekezdésben előírt követelményeken túlmenően a
PB-gáz forgalmazónak rendelkeznie kell
*
c) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet) - vagy
más EGT-államban a hatáskörrel rendelkező hatóság - által engedélyezett tartányjármű töltő létesítménnyel vagy ilyen létesítmény használatára vonatkozó szerződéssel
*
(5) A PB-gáz forgalmazó - hatósági intézkedés nélkül is - e tevékenységét azonnali hatállyal felfüggeszti, ha az engedélyezési feltételeknek nem felel meg és erről a bányafelügyeletet haladéktalanul
írásban értesíti.
*
8. § (1) A PB-gáz forgalmazására vonatkozó engedély iránti kérelmet a bányafelügyelethez kell benyújtani.
*
9. § (1) A bányafelügyelet a PB-gáz forgalmazási engedéllyel rendelkezőkről hatósági nyilvántartást
vezet, amely tartalmazza
*
(3) A bányafelügyelet az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat a bányafelügyelet hivatalos honlapján naprakészen közzéteszi.
*
(4) A PB-gáz forgalmazó a nyilvántartásban szereplő adataiban történő változást a változás bekövetkezését követő 15 napon belül bejelenti. A bányafelügyelet a változást a nyilvántartáson átvezeti.
*
(5) A bányafelügyelet jár el a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei forgalmazására
szolgáló szállítható nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos rendkívüli események kivizsgálása
iránti hatósági eljárásokban.
*
10. § A PB-gáz forgalmazói tevékenységet a bányafelügyelet felügyeli
828/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 243/2021 (XII.28.) Hatályos: 2022. 01. 01
17. § (1) A kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a NÉBIH
d) * az Éltv. 5. § (6) bekezdésében, 15. § (5) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 17/A. § (3) bekezdésében, 17/B. § (4) bekezdésében, 18. § (5a) bekezdésében, 19. § (1)
bekezdésében, 22. § (3) és (4) bekezdésében, 23. § (5) és (6) bekezdésében, 24. § (1) bekezdés e) pontjában, 31. § (1) és (2) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés c), d), n)-r), t)-w) pontjában, 32. §
(2) bekezdés d) pontjában, 32. § (3) és (5) bekezdésében, 33. § a) pontjában, 34. § (1) bekezdés g) és h) pontjában, 34. § (4) bekezdés a) és j) pontjában, 35. § (3) bekezdés b) pontjában, 35. §
(4) bekezdés d)-f) pontjában, 35. § (5) és (6) bekezdésében, 35. § (7) bekezdésében a 14/B. § ellenőrzése vonatkozásában, 35/A. §-ában, 37. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 37. § (3) bekezdés e), g) és i) pontjában, 38. § (1) bekezdés 9., 13., 14. pontjában, az engedélyezett állatgyógyászati
termékek vonatkozásában a 15. pontjában, 18., 20. és 23. pontjában, 26. pont c)-f) és h) alpontjában,
27. és 29. pontjában, 38. § (5)-(8) bekezdésében, 38/A. § (1), (3), (4)-(4b), (6)-(11a) bekezdésében,
38/B. §-ában, 38/D. § (1) bekezdésében, 38/G. § (1) bekezdésében, 38/H. § (3) bekezdésében, 40. §
(1)-(3) bekezdésében, 41. §-ában, 47/B. § (1), (11) és (12) bekezdésében, 47/C. § (3) bekezdésében,
57. § x) pontjában, 63. § (1) bekezdés e) pontjában, 63/A. §-ában, 63/B. § (1) bekezdésében, 71. §
(4), (5), (9) és (10) bekezdésében,
829/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet a BSL3 és BSL4 minősítésű Nemzeti Biztonsági Laboratórium komplexum megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű
beruházássá nyilvánításáról
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Megjelent: MK 244/2021 (XII.28.) Hatályos: 2021.12.29.
Többek között módosítja a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
Megjelent: MK 244/2021 (XII.28.) Módosítja: 829/2021. (XII. 28.) K r. Hatályos: 2021.12.29.

3/B. § (1a) * Az (1) bekezdés szerinti nemzetbiztonsági célú építmény, építményrész, épületegyüttes
e) * a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló büntetés-végrehajtási intézetek építményei,
f) * a BSL3 és BSL4 minősítésű Nemzeti Biztonsági Laboratórium komplexum építményei.
71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet egyes bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 246/2021 (XII.30.) Hatályos: 2021.12.31.
Többek között módosítja az 13/2010. (III. 4.) KHEM rendeletet az Általános Robbantási Biztonsági
Szabályzatról
Megjelent: MK 246/2021 (XII.30.) Módosítja: 71/2021. (XII. 30.) ITM r. Hatályos: 2021.12.31
1. melléklet a 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelethez
Robbantásvezetői, robbantómesteri képzés, továbbképzés rendje
6. * A vizsga helyét és időpontját, valamint a vizsgabizottság elnökét a kormánymegbízott jelöli ki a
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának állományába tartozó köztisztviselők közül.
Többek között módosítja az 40/2010. (V. 12.) KHEM rendeletet a földtani szakértői tevékenység
folytatásának részletes szabályairól
Megjelent: MK 246/2021 (XII.30.) Módosítja: 71/2021. (XII. 30.) ITM r. Hatályos: 2021.12.31
1. § * Földtani szakértői tevékenységet a 2. §-ban meghatározott tevékenységi szakterületen az végezhet, aki a tevékenységre vonatkozóan bejelentést tett a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti
Hatóságához (a továbbiakban: bányafelügyelet) és megfelel az e rendelet szerinti feltételeknek.
3. § (6) * A bejelentés megtételével egyidejűleg a földtani szakértő írásban nyilatkozik arról, hogy hozzájárul-e a nyilvántartásban szereplő adatainak a bányafelügyelet nyilvános földtani szakértői adatbázisában történő közzétételéhez.
7. § * A bányafelügyelet törli a földtani szakértőt a nyilvántartásból, ha *
a) * a tevékenység folytatásától a bányafelügyelet végleges döntésével vagy a bíróság jogerős határozatával eltiltotta,
Többek között módosítja az 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt
gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról
Megjelent: MK 246/2021 (XII.30.) Módosítja: 71/2021. (XII. 30.) ITM r. Hatályos: 2021.12.31
2.§ (3) A Műszaki Bizottság 8 fő szakértő tagból áll, akiket a miniszter felkérésére a következő szervek
vagy szervezetek vezetői delegálnak:
b) * Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet): 1 fő,
(4) * A Műszaki Bizottság megalkotja a működési szabályzatát, és tagjai közül 3 év időtartamra megválasztja a Műszaki Bizottság elnökét. A Műszaki Bizottság titkársági feladatainak ellátásáról, valamint
a működés egyéb feltételeinek biztosításáról a bányafelügyelet gondoskodik.
(5) * A Műszaki Bizottság által elfogadott Szakági Műszaki Követelményeket a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a bányafelügyelet honlapján közzé kell tenni. A szakági műszaki követelményekben foglalt műszaki megoldást úgy kell tekintetni, hogy az megfelel az
adott kor technikai színvonalának.
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HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK
2021. december hónapban több, a Zsebtörvénytár-ban található jogszabály is megszűnt:
44/2021. (XII. 16.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról
Megjelent: MK 230/2021 (XII.16.) Hatályos: 2022. 01. 01.
Többek között módosítja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet az építőipari kivitelezési
tevékenységről
Megjelent: MK 229/2021 (XII.15.) Hatályon kívül helyezi: 44/2021. (XII. 16.) BM r. Hatályos: 2022.
01. 01.
825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 243/2021 (XII.28.) Hatályos: 2022.01.01
Többek között módosítja a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendeletet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről
Megjelent: MK 243/2021 (XII.28.) Hatályon kívül helyezi: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r, Hatályos:
2022. 02. 01.
Többek között módosítja a 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendeletet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről
Megjelent: MK 243/2021 (XII.28.) Hatályon kívül helyezi: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r, Hatályos:
2022. 02. 01.
71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet egyes bányászati tárgyú miniszteri
Megjelent: MK 246/2021 (XII.30.) Hatályos: 2022.02.01.
Többek között módosítja a 4/2001. (II. 23.) GM rendeletet a bányaüzemekben megvalósítandó
biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről
Megjelent: 246/2021 (XII.30.) Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r. Hatályos: 2022. 01.
01.
Többek között módosítja a 79/2005. (X. 11.) GKM rendeletet a szénhidrogén szállítóvezetékek
biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről
Megjelent: 246/2021 (XII.30.) Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r. Hatályos: 2022. 01.
01.
Többek között módosítja a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendeletet a bányászati hulladékok kezeléséről
Megjelent: 246/2021 (XII.30.) Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r. Hatályos: 2022. 01.
01.
Többek között módosítja az 54/2009. (X. 9.) KHEM rendeletet a bányászat területén munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátására jogosult személyek szakképesítési
követelményeiről
Megjelent: 246/2021 (XII.30.) Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r. Hatályos: 2022. 01.
01.
Többek között módosítja a 60/2009. (XI. 3.) KHEM rendeletet a bányászatban műszaki biztonsági
szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlat-
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ról
Megjelent: 246/2021 (XII.30.) Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r. Hatályos: 2022. 01.
01.
Többek között módosítja a 2/2010. (I. 14.) KHEM rendeletet a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról
Megjelent: 246/2021 (XII.30.) Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r. Hatályos: 2022. 01.
01.
Többek között módosítja a 6/2010. (VII. 30.) NFM rendeletet Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról
Megjelent: 246/2021 (XII.30.) Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r. Hatályos: 2022. 01.
01.
Többek között módosítja a 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendeletet a propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági Szabályzatáról
Megjelent: 246/2021 (XII.30.) Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r. Hatályos: 2022. 01.
01.
Többek között módosítja a 10/2010. (II. 26.) KHEM rendeletet a bányatérképek méretarányára és
tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról
Megjelent: 246/2021 (XII.30.) Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r. Hatályos: 2022. 01.
01
Többek között módosítja a 12/2010. (III. 4.) KHEM rendeletet a hites bányamérőről
Megjelent: 246/2021 (XII.30.) Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r. Hatályos: 2022. 01.
01
Többek között módosítja a 13/2010. (III. 4.) KHEM rendeletet az Általános Robbantási Biztonsági
Szabályzatról
Megjelent: 246/2021 (XII.30.) Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r. Hatályos: 2022. 01.
01
Többek között módosítja a 40/2010. (V. 12.) KHEM rendeletet a földtani szakértői tevékenység
folytatásának részletes szabályairól
Megjelent: 246/2021 (XII.30.) Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r. Hatályos: 2022. 01.
01
Többek között módosítja a 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendeletet a külszíni bányászati tevékenységek
Biztonsági Szabályzatáról
Megjelent: 246/2021 (XII.30.) Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r. Hatályos: 2022. 01.
01
Többek között módosítja a 61/2012. (XI. 22.) NFM rendeletet a föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról
Megjelent: 246/2021 (XII.30.) Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r. Hatályos: 2022. 01.
01
Többek között módosítja a 9/2013. (III. 22.) NFM rendeletet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó
tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról
Megjelent: 246/2021 (XII.30.) Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r. Hatályos: 2022. 01.
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01
Többek között módosítja a 16/2013. (IV. 19.) NFM rendeletet a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről
Megjelent: 246/2021 (XII.30.) Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r. Hatályos: 2022. 01.
01
Visszavont Nemzeti Szabványok
Általános
Matematika, természettudomány
Környezetvédelem, Egészségvédelem, Biztonság
Mezőgazdaság
Élelmiszeripar
Gyártástechnika

MSZ EN 843-4:2005 Visszavont!
Nagy teljesítményű műszaki kerámiák. Monolit kerámiák mechanikai tulajdonságai
szobahőmérsékleten. 4. rész: Vickers, Knoop és Rockwell szerinti felületikeménység-vizsgálatok
MSZ EN 14186:2008 Visszavont!
Nagy teljesítményű műszaki kerámiák. Kerámiakompozitok mechanikai tulajdonságai környezeti
hőmérsékleten. A rugalmasság meghatározása ultrahangos eljárással
Informatika
Elektronika
Közúti Jármű
Gumi, Műanyag ipar
Faipar
Építőanyag, építés
Magyar nyelven megjelent, bevezetett nemzeti szabványok
Általános

MSZ IEC 60050-161:1990/AMD10:2022
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 161. rész: Elektromágneses összeférhetőség. 10. módosítás
MSZ IEC 60050-161:1990/AMD3:2022
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 161. rész: Elektromágneses összeférhetőség. 3. módosítás
MSZ IEC 60050-161:1990/AMD4:2022
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 161. rész: Elektromágneses összeférhetőség. 4. módosítás
MSZ IEC 60050-161:1990/AMD5:2022
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 161. rész: Elektromágneses összeférhetőség. 5. módosítás
MSZ IEC 60050-161:1990/AMD6:2022
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 161. rész: Elektromágneses összeférhetőség. 6. módosítás
MSZ IEC 60050-161:1990/AMD7:2022
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 161. rész: Elektromágneses összeférhetőség. 7. módosítás
MSZ IEC 60050-161:1990/AMD8:2022
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 161. rész: Elektromágneses összeférhetőség. 8. módosítás
MSZ IEC 60050-161:1990/AMD9:2022
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 161. rész: Elektromágneses összeférhetőség. 9. módosítás
MSZ IEC 60050-466:1990/AMD3:2022
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 466. rész: Szabadvezetékek. 3. módosítás
Matek, természettudomány
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Szolgáltató

MSZ EN 14012:2020
Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A panaszkezelés alapelvei
Környezet, Egészség, Biztonság
Egészségügy0
Elektronika
Energia

MSZ ISO 8301:1991/Amd 1:2022
Hőszigetelés. A hővezetési ellenállás és a kapcsolódó tulajdonságok meghatározása állandósult
állapotban. Hőárammérő készülék. 1. módosítás
Faipar

MSZ EN 1309-3:2018
Hengeres faanyagok és fűrészáru. Mérési módszerek. 3. rész: Fahibák és biológiai károsodások
MSZ EN 1313-1:2010
Hengeres faanyagok és fűrészáru. Megengedett méreteltérések és ajánlott méretek. 1. rész:
Fenyő fűrészáru
MSZ EN 1316-1:2013
Hengeres faanyagok lombos fafajokból. Minőségi osztályozás. 1. rész: Tölgy és bükk
Építőanyag, építés
Élelmiszeripar
Gumi, Műanyag ipar
Gyártástechnika

MSZ EN ISO 13916:2018
Hegesztés. Az előmelegítési hőmérséklet, a sorközi hőmérséklet és az előmelegítés-fenntartási
hőmérséklet mérése (ISO 13916:2017)
MSZ EN ISO 15607:2020
Fémek hegesztési munkarendi előírása és hegesztési munkarendjének minősítése. Általános
szabályok (ISO 15607:2019)
MSZ EN ISO 15612:2018
Fémek hegesztési folyamat-előírása és minősítése. Minősítés sztenderd hegesztési folyamatelőírás átvételével (ISO 15612:2018)
Távközlés, Audio és videotechnika
Védőeszköz0
Anyagmozgató berendezések
Mezőgazdaság
Vasút
Kőolaj ipar és vele kapcsolatos technika
Háztartás, Kereskedelem, Sport
Angol nyelven megjelent magyar nemzeti szabványok
Megjelent ebben a hónapban:

MSZ HD 60364-8-2:2018/A12:2022 Angol nyelvű!
Kisfeszültségű villamos berendezések. 8-2. rész: Termelőfogyasztók kisfeszültségű villamos
berendezései

2019 módosítása
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MSZ EN 81-22:2022 Angol nyelvű!
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra
használt felvonók. 22. rész: Ferde hajtású személy- és személy-teher felvonók
2014 helyett, de az még 2023. 09.30.-ig érvényes
MSZ EN 12464-1:2022 Angol nyelvű!
Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1. rész: Belső téri munkahelyek
2012 helyett
MSZ CLC/TR 50491-6-3:2022 Angol nyelvű!
Lakások és épületek elektronikus rendszereinek (HBES), valamint épületautomatikai és szabályozási rendszereinek (BACS) általános követelményei. 6-3. rész: HBES-létesítmények. A
szintek értékelése és meghatározása
MSZ EN IEC 62271-100:2022 Angol nyelvű!
Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 100. rész: Váltakozó áramú megszakítók (IEC
62271-100:2021)
2009, 2013 és 2018 helyett, de azok még 2024. 08. 11.-ig érvényesek
MSZ EN IEC 62271-213:2022 Angol nyelvű!
Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 213. rész: Feszültségkémlelő és -jelző
rendszer (IEC 62271-213:2021)
2001, 2011 helyett, de azok még 2024. 07. 29-ig érvényesek
MSZ EN IEC 62271-215:2022 Angol nyelvű!
Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 215. rész: Feszültségkémlelő és -jelző
rendszerhez használt fázisegyeztető (IEC 62271-215:2021)
2001, 2011 helyett, de azok még 2024. 07. 29-ig érvényesek
MSZ EN 50708-2-5:2022 Angol nyelvű!
Teljesítménytranszformátorok. Kiegészítő európai követelmények. 2-5. rész: Közepes
teljesítményű transzformátor. Egyfázisú transzformátor
MSZ EN IEC 60076-22-8:2022 Angol nyelvű!
Teljesítménytranszformátorok. 22-8. rész: Teljesítménytranszformátorok és fojtótekercsek
szerelvényei. Hálózati kommunikációra alkalmas eszközök (IEC 60076-22-8:2021)
MSZ EN IEC 60652:2022 Angol nyelvű!
Szabadvezeték-tartószerkezetek. Terheléses vizsgálatok (IEC 60652:2021)
2004 helyett, de az még 2024. 09.03.-ig érvényes
MSZ CLC IEC/TS 60079-43:2022 Angol nyelvű!
Robbanóképes közegek. 43. rész: Gyártmányok kedvezőtlen üzemi körülmények között
(IEC/TS 60079-43:2017)
MSZ CLC/TS 50466:2022 Angol nyelvű!
Elektronikai alkatrészek hosszú távú tárolása. A megvalósítás előírása
MSZ CLC/TR 50454:2022 Angol nyelvű!
Útmutató az alumínium elektrolitkondenzátorok használatához
MSZ EN IEC 62878-2-602:2022 Angol nyelvű!
Eszközbeágyazó szereléstechnológia. 2-602. rész: Útmutató halmozott elektronikus modulhoz.
A modulok közötti villamos csatlakozás értékelési módszere (IEC 62878-2-602:2021)
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MSZ EN IEC 61076-2-011:2022 Angol nyelvű!
Csatlakozók villamos és elektronikus berendezésekhez. Termékkövetelmények. 2-011. rész:
Kerek csatlakozók. Az IEC 61076-2-101 és az IEC 61076-2-109 szerinti illesztési
csatolófelületeken alapuló B12 bajonettzáras csatlakozók termékelőírása (IEC 61076-2011:2021)
MSZ EN IEC 61760-2:2022 Angol nyelvű!
Felületi szerelési technológia. 2. rész: Felületre szerelhető alkatrészek (SMD-k) szállítási és
tárolási feltételei. Alkalmazási útmutató (IEC 61760-2:2021)
2007 helyett, de az még 2024. 08. 20-ig érvényes
MSZ EN IEC 62153-4-7:2022 Angol nyelvű!
Fémvezetőjű kábelek és egyéb passzív alkatrészek vizsgálati módszerei. 4-7. rész:
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). A ZˇT^ transzferimpedancia és az aˇS^ árnyékolási
csillapítás vagy az aˇC^ csatolási csillapítás vizsgálati módszere csatlakozókon és
szerelvényeiken 3 GHz felett. Triaxiális "cső a csőben" módszer (IEC 62153-4-7:2021)
2016, 2018 helyett, de azok még 2024. 08. 24-ig érvényesek
MSZ EN IEC 62153-4-15:2022 Angol nyelvű!
Fémvezetőjű kábelek és egyéb passzív alkatrészek vizsgálati módszerei. 4-15. rész:
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Vizsgálati módszer az átviteli impedancia és az
árnyékolási csillapítás vagy a csatolási csillapítás mérésére triaxiális cellával (IEC 62153-415:2021)
MSZ CLC/TR 50117-8:2022 Angol nyelvű!
Kábeles elosztóhálózatokban használt koaxiális kábelek. 8. rész: Sérült, földbe fektetett
kábelek javítása és cseréje
MSZ EN IEC 63249-1:2022 Angol nyelvű!
Hullámvezető koaxiális adapterekhez. 1. rész: Termékfőcsoport-előírás. Általános követelmények és
vizsgálati módszerek (IEC 63249-1:2021)
MSZ EN 17406:2020+A1:2022 Angol nyelvű!
Kerékpárok és tartozékaik használatának osztályozása
20020 helyett
MSZ EN 17556:2022 Angol nyelvű!
Belvízi hajók. Személyszállító hajók biztonsági szolgálati beosztásának jegyzéke és biztonsági
tervei
MSZ EN 16602-70-15:2022 Angol nyelvű!
Űrrepülési eszközök biztonsága. Roncsolásmentes vizsgálat
MSZ EN 16603-10-04:2022 Angol nyelvű!
Űrtechnika. Űrkörnyezet
2015 helyett
MSZ EN ISO 18063-2:2022 Angol nyelvű!
Terepjáró targoncák. Kilátás a kezelőhelyről, vizsgálati módszerek és igazolásuk. 2. rész:
Változtatható kinyúlású, forgó felsővázas terepjáró targoncák (ISO 18063-2:2021)
MSZ EN ISO 30023:2022 Angol nyelvű!
Textíliák. Nagyüzemileg tisztítható munkaruházat címkézésének minősítő jelképei (ISO
30023:2021)
2013 helyett
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MSZ EN ISO 5470-2:2022 Angol nyelvű!
Gumi- vagy műanyag bevonatú kelmék. A kopásállóság meghatározása. 2. rész: Martindalekoptató (ISO 5470-2:2021)
2003 helyett
MSZ EN 12447:2022 Angol nyelvű!
Geotextíliák és rokon termékeik. Szűrővizsgálati módszer a hidrolízissel szembeni ellenállás
meghatározására
2002 helyett
MSZ EN IEC 62841-4-3:2022 Angol nyelvű!
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő
gépek. Biztonság. 4-3. rész: Kézi irányítású, gyalogvezetésű, fűnyíró gépek kiegészítő
követelményei (IEC 62841-4-3:2020)

2022 módosítása
MSZ EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2022 Angol nyelvű!
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő
gépek. Biztonság. 4-3. rész: Kézi irányítású, gyalogvezetésű, fűnyíró gépek kiegészítő
követelménye
2011 helyett, de az még 2025. 08. 06-ig érvényes
MSZ EN ISO 18797-2:2022 Angol nyelvű!
Kőolaj-, petrolkémiai és földgázipar. A felszállócsövek külső korrózióvédelme bevonatokkal és
szigetelésekkel. 2. rész: Bevonatok felszállócsövek karbantartásához és helyszíni javításához
(ISO 18797-2:2021)
MSZ EN 13012:2022 Angol nyelvű!
Üzemanyagtöltő állomások. Kútoszlopokon használatos automatikus töltőpisztoly szerkezeti és
alkalmazási követelményei
2013 helyett, de az még 2024. 03. 31-ig érvényes
MSZ EN 13617-1:2022 Angol nyelvű!
Üzemanyagtöltő állomások. 1. rész: Kútoszlopok, nyomott rendszerű kútoszlopok és
nyomószivattyús egységek szerkezetének és működésének biztonsági követelményei
2012 helyett, de az még 2024. 03. 31-ig érvényes
MSZ EN 13617-2:2022 Angol nyelvű!
Üzemanyagtöltő állomások. 2. rész: Kútoszlopokon és nyomott rendszerű kútoszlopokon
használt törőcsatlakozók szerkezetének és működésének biztonsági követelményei
2012 helyett, de az még 2024. 03. 31-ig érvényes
MSZ EN 13617-3:2022 Angol nyelvű!
Üzemanyagtöltő állomások. 3. rész: A törőszelepek szerkezetének és működésének biztonsági
követelményei
2012 helyett, de az még 2024. 03. 31-ig érvényes
MSZ EN 13617-4:2022 Angol nyelvű!
Üzemanyagtöltő állomások. 4. rész: Kútoszlopokon és nyomott rendszerű kútoszlopokon
használt forgócsuklók szerkezetének és működésének biztonsági követelményei
2012 helyett, de az még 2024. 03. 31-ig érvényes
MSZ IEC 60050-161:1990/AMD10:2022
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 161. rész: Elektromágneses összeférhetőség. 10.
módosítás

2014 módosítása
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MSZ EN IEC 63203-101-1:2022 Angol nyelvű!
Viselhető elektronikus eszközök és technológiák. 101-1. rész: Terminológia (IEC 63203-1011:2021)
MSZ ISO 21502:2022 Angol nyelvű!
Projekt-, program- és portfóliómenedzsment. Útmutató a projektmenedzsmenthez
2015 helyett
MSZ CEN ISO/TS 17573-3:2022 Angol nyelvű!
Elektronikus (út)díjszedés. Járművekkel kapcsolatos útdíjak rendszer-architektúrája. 3. rész:
Adatszótár (ISO/TS 17573-3:2021)
MSZ EN 62563-1:2010/A2:2022 Angol nyelvű!
Gyógyászati villamos készülékek. Orvosi képmegjelenítő rendszerek. 1. rész: Értékelési
módszerek (IEC 62563-1:2009/AMD2:2021)

2010 módosítása
MSZ CLC IEC/TR 61511-0:2022 Angol nyelvű!
Működési biztonság. A feldolgozóipari ágazat biztonságtechnikai rendszerei. 0. rész: Működési
biztonság a feldolgozóipar számára és az IEC 61511 (IEC/TR 61511-0:2018)
MSZ CLC IEC/TR 63069:2022 Angol nyelvű!
Ipari folyamatok mérése, irányítása és automatizálása. A működési biztonság és védelem
keretrendszere (IEC/TR 63069:2019)
MSZ EN 14972-14:2022 Angol nyelvű!
Beépített tűzoltó berendezések. Vízköddel oltó berendezések. 14. rész: A 260 m^3ˇ-nél
nagyobb zárt terekben lévő gázturbinákat védő nyitott szórófejes oltóberendezések vizsgálati
eljárása
MSZ EN 14972-15:2022 Angol nyelvű!
Beépített tűzoltó berendezések. Vízköddel oltó berendezések. 15. rész: A legfeljebb 260
m^3ˇ-es zárt terekben lévő gázturbinákat védő nyitott szórófejes oltóberendezések vizsgálati
eljárása
MSZ EN 50710:2022 Angol nyelvű!
Tűzvédelmi rendszerek és biztonsági rendszerek biztonságos távoli szolgáltatásnyújtási
követelményei
MSZ CLC/TS 50576:2022 Angol nyelvű!
Villamos kábelek. A tűzzel szembeni viselkedés vizsgálati eredményeinek kiterjesztett
alkalmazása
MSZ EN IEC 61318:2022 Angol nyelvű!
Feszültség alatti munkavégzés. Szerszámokra, eszközökre és berendezésekre vonatkozó
módszerek a hibák felmérésére és a teljesítmény ellenőrzésére (IEC 61318:2021)
2009 helyett, de az még 2024. 08. 03-ig érvényes
MSZ CEN/CLC/TR 16832:2022 Angol nyelvű!
Egyéni védőeszközök kiválasztása, használata, gondozása és karbantartása az elektrosztatikus
kockázatok megelőzésére a veszélyes (robbanásveszélyes) területeken
MSZ EN IEC 60404-11:2022 Angol nyelvű!
Mágneses anyagok. 11. rész: Elektroacél-szalag és -lemez felületi szigetelési ellenállásának
mérési módszerei (IEC 60404-11:2021)
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MSZ EN IEC 60404-6:2018/A1:2022 Angol nyelvű!
Mágneses anyagok. 6. rész: A lágymágneses, fémes és porkohászati eljárással előállított
anyagok mágneses tulajdonságainak mérési módszerei a 20 Hz-től 100 kHz-ig terjedő
frekvenciatartományban, gyűrűs próbatestekkel (IEC 60404-6:2018/AMD1:2021)

2019 módosítása
MSZ EN IEC 62056-3-1:2022 Angol nyelvű!
Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 3-1. rész: Helyi kiterjedésű
hálózatok használata sodrott érpáron történő vivőfrekvenciás jelátvitellel (IEC 62056-3-1:2021)
2014 helyett, de az még 2024. 08. 11-ig érvényes
MSZ EN IEC 60068-2-21:2022 Angol nyelvű!
Környezetállósági vizsgálatok. 2-21. rész: Vizsgálatok. U vizsgálat: Kivezetések és beépített
rögzítőeszközök szilárdsága (IEC 60068-2-21:2021)
2006, 2000 helyett, de azok még 2024. 08. 12-ig érvényesek
MSZ EN 13121-1:2022 Angol nyelvű!
Föld feletti (üvegszál-erősítéses műanyag) GRP-tartályok és -edények. 1. rész: Alapanyagok.
Részletes előírások és átvételi feltételek
2003 helyett
MSZ CEN ISO/TR 20172:2022
Hegesztés. A fémek csoportosítási rendszere. Európai anyagok (ISO/TR 20172:2021)
MSZ EN IEC 61724-1:2022 Angol nyelvű!
Fotovillamos rendszerek teljesítőképessége. 1. rész: Felügyeleti rendszer (IEC 61724-1:2021)
2017 helyett, de az még 2024. 08. 25-ig érvényes
MSZ EN IEC 63112:2022 Angol nyelvű!
Fotovillamos (PV-) modulcsoportok. Földzárlatvédelmi készülékek. Biztonság és biztonsággal
összefüggő működőképesség (IEC 63112:2021)
MSZ CLC/TR 50373:2022 Angol nyelvű!
Szélerőművek. Elektromágneses összeférhetőség
MSZ ISO 8301:1991/Amd 1:2022
Hőszigetelés. A hővezetési ellenállás és a kapcsolódó tulajdonságok meghatározása
állandósult állapotban. Hőárammérő készülék. 1. módosítás

1998 módosítása
MSZ EN IEC 61936-1:2022 Angol nyelvű!
1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű és 1,5 kV-nál nagyobb egyenfeszültségű villamos
energetikai létesítmények. 1. rész: Váltakozó áram (IEC 61936-1:2021)
2016 helyett, de az még 2024. 08. 11-ig érvényes
MSZ EN IEC 60455-3-8:2022 Angol nyelvű!
Gyantaalapú reaktív keverékek villamos szigetelési célokra. 3-8. rész: Az egyes anyagok
előírásai. Gyanták kábelszerelvényekhez (IEC 60455-3-8:2021)
2014 helyett, de az még 2024. 07. 21-ig érvényes
MSZ EN IEC 60851-1:2022 Angol nyelvű!
Tekercselőhuzalok. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Általános rész (IEC 60851-1:2021)
1998, 2004 és 2010 helyett, de azok még 2024. 07. 21-ig érvényesek
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MSZ EN IEC 60938-1:2022 Angol nyelvű!
Állandó induktivitású tekercsek elektromágneses zavarszűrésre. 1. rész: Termékfőcsoportelőírás (IEC 60938-1:2021)
2000, és 2007 helyett, de azok még 2024. 07. 21-ig érvényesek
MSZ EN IEC 60938-2:2022 Angol nyelvű!
Állandó induktivitású tekercsek elektromágneses zavarszűrésre. 2. rész: Villamosenergiahálózatok fojtótekercseinek termékcsoport-előírása (IEC 60938-2:2021)
2000, és 2007 helyett, de azok még 2024. 08. 24-ig érvényesek
MSZ EN IEC 63044-4:2022 Angol nyelvű!
Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES), valamint épületautomatikai és szabályozási rendszerei (BACS). 4. rész: A lakások és épületek elektronikus rendszereibe
(HBES-be), valamint az épületautomatikai és -szabályozási rendszerekbe (BACS-be) szánt
termékek általános működési és biztonsági követelményei (IEC 63044-4:2021)
MSZ EN IEC 63044-6:2022 Angol nyelvű!
Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES), valamint épületautomatikai és szabályozási rendszerei (BACS). 6. rész: A tervezés és telepítés követelményei (IEC 630446:2021)
2014 helyett, de az még 2024. 08. 03-ig érvényes
MSZ EN 60898-2:2022 Angol nyelvű!
Villamos szerelési anyagok. Túláramvédelmi megszakítók háztartási és hasonló jellegű
berendezésekhez. 2. rész: Megszakítók váltakozó áramú és egyenáramú működésre (IEC
60898-2:2016, módosítva)
2007 helyett, de az még 2024. 07. 13-ig érvényes
MSZ EN IEC 63052:2022 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű használatra szánt, hálózati frekvenciás túlfeszültség-védelmi
eszközök (POP) (IEC 63052:2019 + COR1:2019)
2011, és 2015 helyett, de azok még 2024. 08. 20-ig érvényesek
MSZ CLC/TS 50152-4:2022 Angol nyelvű!
Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Váltakozó áramú kapcsolókészülékek
kiegészítő követelményei. 4. rész: Váltakozó áramú fémtokozott vontatási kapcsolókészülékek
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