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Jogszabály- és szabványváltozások: 2021. február 
 
 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások 
 
A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki 

570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és 
közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes 
intézkedésekről régi újként felvettük a Zsebtörvénytár-ba, mert itt írják le a biztonsággal 
kapcsolatos szakvélemények  érvényességének meghosszabbodását 

 
Megjelent: MK 27/2021 (II.22.) Hatályos: 2021. 02. 24. 
 

4. A biztonsági tanúsítványok és szakvélemények érvényességére vonatkozó rendelkezések 
eltérő alkalmazásáról 

6. § Ha a személyi biztonsági tanúsítvány, a telephelybiztonsági tanúsítvány vagy biztonsági 
szakvélemény érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, érvényessége a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik. 

7. § A veszélyhelyzet megszűnését követő 180. napig a telephelybiztonsági tanúsítvány és az 
egyszerűsített telephelybiztonsági tanúsítvány kiadása és érvényben tartása esetén a biztonsági 
vezető foglalkoztatásához a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat 
kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2010. (III. 26.) Korm. 
rendelet] 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően nem szükséges a 90/2010. (III. 26.) Korm. 
rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott sikeres vizsga megléte. 

 
9/A. A közfoglalkoztatásban alkalmazandó egyes eltérő szabályok megállapítása 

13/A. § (1) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 2. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 
veszélyhelyzet ideje alatt a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama meghaladhatja a tíz évet. 

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a közfoglalkoztatási jogviszony létrehozására irányuló, 
folyamatban lévő eljárásokban és a rendelet hatálybalépésekor már megszűnt közfoglalkoztatási 
jogviszonyok esetében is alkalmazni kell. A tíz évet meghaladó közfoglalkoztatási jogviszony esetén a 
közfoglalkoztatási jogviszony újra létesíthető. 

 
 
Új jogszabályok: 

Ebben a hónapban az alábbi, a Zsebtörvénytár-ba besorolható új jogszabály  jelent meg: 

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásáról 
Megjelent: MK 27/2021 (II.22.) Hatályos: 2021. 03. 08. 
 
1. § (1) A SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védettség igazolása 

a) a COVID-19 betegségből (a továbbiakban: fertőzés) e rendeletben meghatározott időn belül 
történő felgyógyulás vagy 
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b) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására 
felhasznált, a gyártó által meghatározott dózisú COVID-19 oltóanyaggal történt védőoltás (a 
továbbiakban: oltottság) tényének az igazolásával történik. 
 

 (5) A védettségi igazolvány az egyes adatok megjelölését angol nyelven is tartalmazza. 

(6) A védettségi igazolványt – a (3) bekezdés szerinti esetben – a jogosult természetes személy 
részére Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság) 

a) 2021. március 1. napját megelőzően a fertőzésből történő felgyógyulás esetén 2021. március 15. 
napjáig, 

b) 2021. március 1. napját követően a fertőzésből történő felgyógyulás esetén a (3) bekezdés 
szerinti fertőzésből történő felgyógyulásának napját követő 8 napon belül, 

c) ha az alapimmunizálásra – amennyiben ehhez két oltás szükséges, úgy a második oltás 
beadására – 2021. március 1. napját megelőzően került sor, 2021. március 15. napjáig, 

d) ha az alapimmunizálásra – amennyiben ehhez két oltás szükséges, úgy a második oltás 
beadására – 2021. március 1. napját követően került sor, 8 napon belül 

hivatalból állítja ki. 
 

4. § (1) Az EESZT működtetője a védőoltást igazoló applikációt biztosít az érintettek számára. 

(2) Az applikáció az érintett azonosítását követően – az EESZT-ből szerzett adatok alapján – 
igazolja az érintett oltottságát. 

(3) Az applikáció 
a) az érintett nevét, 
b) az érintett TAJ számát, 
c)6 az oltás idejét, a 
d) a fertőzéssel szembeni védettség tényét vagy annak hiányát 
jeleníti meg. 

 

5. § Az EESZT-csatlakozásra kötelezett egészségügyi szolgáltató a védőoltást igazoló 
védettségi igazolvány kiállítása érdekében a védőoltás beadását követő egy évig kezeli az 
érintett 2. § (1) bekezdés b)–f) pontja, valamint 3. § (1) bekezdése szerinti adatait. 

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

70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal és az 
Országos Kórházi Főigazgatóság létrejöttével összefüggő kormányrendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 25/2021 (II.19.) Hatályos: 2021. 02. 15. 

Többek között módosítja a 453/2017. (XII. 27.) Korm. rendeletet az egészségügyért felelős 
miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek 
szakmai gyakorlaton alapuló elismerésére vonatkozó szabályokról. Régi újként felvéve sok 
veszélyes anyag felhasználói miatt 
Megjelent: MK 25/2021. (II.19.) Módosítja: 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet. Hatályos: 2021. 02. 15. 
 
6. § (1) Az ÁEEK a szakmai gyakorlaton alapuló elismerési eljárás során az elismerhetőség, 
illetve annak feltételei kérdésében határoz. 

(2) Ha az eljárás során szakértő igénybevétele szükséges, az ÁEEK 
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a) az egészségügyért felelős miniszter által kiadott Országos Szakmai Szakértői Jegyzéken 
szereplő szakértőt, 

b) a 2. § szerinti szakképesítésre történő felkészítést szervező felnőttképzőt, 
 

2021. 02. 20. 

(2) A szakmai tevékenység szakmai gyakorlaton alapuló elismerését, illetve az ilyen 
tevékenység tekintetében a szakmai gyakorlatról, továbbá a tevékenység végzésére való 
jogosultságról szóló igazolás kiállítását az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: 
OKFŐ) végzi. 

3. § (1) Az Elismerési tv. 53/A. §-a szerinti feltételek teljesülése esetén az OKFŐ – kérelemre – 
az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában mérgező termék felhasználását igénylő, 
jogszerűen folytatott szakmai tevékenységet elismeri. Az elismerés Magyarországon 
jogszabály szerint, a 2. § szerinti szakképesítéssel végezhető valamennyi tevékenység, illetve – 
az elismerés tartalmától függően – kizárólag egyes résztevékenységek végzésére jogosít. 

4. § (1) Az OKFŐ részére a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon benyújtott, a szakmai 
gyakorlaton alapuló elismerés iránti kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni: 

5. § (1) Az OKFŐ a szakmai gyakorlaton alapuló elismerés iránti kérelem elbírálása során 
megállapítja a kérelmező személyazonosságát. 

(2) Ha a kérelmező által benyújtott, a 4. § szerinti okiratok, illetve igazolások valódisága, hitelessége 
tekintetében kétség merül fel, az OKFŐ megkeresi az okirat, igazolás kiállítására jogosult hatóságot 
vagy intézményt, amelyről a kérelmezőt egyidejűleg értesíti. 

6. § (1) Az OKFŐ a szakmai gyakorlaton alapuló elismerési eljárás során az elismerhetőség, illetve 
annak feltételei kérdésében határoz. 

(2) Ha az eljárás során szakértő igénybevétele szükséges, az OKFŐ 
 

7. § Az OKFŐ megkeresi a külföldi szakmai tevékenység végzési helye szerinti tagállam 
illetékes hatóságát annak megállapítása érdekében, hogy az érintett személy nem áll a 
tevékenység végzésével összefüggésben bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen kiszabott 
büntetés hatálya alatt, ha az OKFŐ tudomására jut ilyen büntetés, büntetések fennállta az 
elismerési eljárás során, illetve azt követően, ha az ezt valószínűsítő információ az előzetes 
iratbeszerzéskor még nem állt rendelkezésre. 

8. § (1) Az OKFŐ a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon benyújtott kérelemre az Elismerési tv. 
XI. Fejezete szerinti mérgező termékek kereskedelmére, forgalmazására vagy felhasználására 
vonatkozó szakmai gyakorlatról hatósági bizonyítványt állít ki, továbbá jó hírnév-igazolásban tanúsítja, 
hogy a kérelmező nem áll bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen kiszabott, mérgező termékek 
felhasználását igénylő szakmai tevékenység végzését kizáró vagy korlátozó büntetés, intézkedés 
hatálya alatt. 
(3) Az OKFŐ a feladatkörében igazolja az általa ismert és jogszabály szerint kiadható 
adatok alapján mindazon tényeket, amelyeket a szakmai tevékenységét külföldön 
elismertetni kívánó személy magyarországi tevékenységével összefüggésben az eljáró 
külföldi hatóság a megkeresésében kér. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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61/2021. (II. 12.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról Fontos, hogy tudjuk, mi mennyibe kerül ma, például alkalmassági vizsgálatok 
esetén, ezért régi újként felvettük a Zsebtörvénytár-ba. 
Megjelent: MK 21/2021. (II.12.) Hatályos: 2021. 02. 13. 
  
(12) Az a személy, aki a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot, vagy a SARS-

CoV-2 specifikus antitest kimutatására irányuló szerológiai vizsgálatot és az ahhoz szükséges 
mintavételt térítés ellenében veheti igénybe, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legfeljebb a 2. 

számú mellékletben meghatározott díj fizetésére kötelezhető. 

(13) A (12) bekezdés nem alkalmazható abban az esetben, amikor az Ebtv. szerinti biztosított a (12) 
bekezdés szerinti mintavételt és vizsgálatot az Egészségbiztosítási Alap terhére veszi igénybe. 

 

3
. 

Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú 
vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat 

  

   a) ha a 40. – gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat 
esetén az 50. – életévét még nem töltötte be: 

  

    aa) első fokon 7 200 Ft 

    ab) másodfokon 10 800 Ft 

   b) ha a 40. – gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat 
esetén az 50. – életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem 
érte el: 

  

    ba) első fokon 4 800 Ft 

    bb) másodfokon 7 200 Ft 

   c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem 
érte el: 

  

    ca) első fokon 2 500 Ft 

    cb) másodfokon 4 800 Ft 

    d) ha a 70. életévét betöltötte:   

      da) első fokon 1 700 Ft 

      db) másodfokon 3 200 Ft 

4
. 

Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel 4 800 Ft 

 

14
. 

Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem 
az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok 
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 
miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, 
vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető 
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi 
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri 
rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem 

1 700 Ft 
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jogszabály által előírt, a szakképző intézményben és felsőoktatási 
intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai 
keretében kerül sor. 

 

19. Járványügyi készültség idején a SARS-CoV-2 specifikus antitest 
kimutatására irányuló szerológiai vizsgálat 

9 000 Ft 

20. Járványügyi készültség idején mintavétel a SARS-CoV-2 specifikus 
antitest kimutatására irányuló szerológiai vizsgálathoz 

2 000 Ft 

 

 
Változások 

37/2021. (II. 2.) Korm. rendelet egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról 

Megjelent: MK 16/2021. (II.02.) . Hatályos: 2021. 02. 03. 

Többek között módosítja a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendeletet a felvonókról, mozgólépcsőkről és 
mozgójárdákról 

 

Megjelent: MK 16/2021. (II.02.) Módosítja: .37/2021. (II. 02.) Korm. r. Hatályos: 2021. 02. 17. 

 
3. § (3) A létesítési engedély – a (2) bekezdésben meghatározott esetben – a véglegessé válásának 
napjától számított négy év elteltével hatályát veszti, kivéve, ha a létesítési tevékenységet ez idő alatt 
megkezdték, és a létesítés megkezdésétől számított hat éven belül a berendezés üzembe 
helyezésének feltételeit megteremtették. A létesítési engedély időbeli hatálya nem hosszabbítható 
meg. 

8. § (5) A bejelentett tanúsító szervezet, továbbá a tanúsított minőségügyi rendszert („H” vagy „E” 
modult) alkalmazó szerelő- és forgalmazó vállalkozás a központi nyilvántartást vezető szervezet 
részére megküldi az üzembe helyezés előtti vizsgálat jegyzőkönyvét, a berendezés tanúsítványának 
másolatát, valamint a szakági műszaki előírásokban meghatározott műszaki adatlapot. 

26. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó berendezések létesítési és üzemeltetési 
tapasztalatainak figyelembevételével az iparügyekért felelős miniszter az ágazati szakmai 
érdekképviseleti szervezetek közreműködésével a műszaki biztonságot növelő alkalmazások 
széles körű elterjedésének elősegítése céljából szakági műszaki előírások formájában az 
egészségvédelem magas szintjét kielégítő, valamint a műszaki-tudományos színvonallal és a 
gazdasági megfontolások alapján megvalósítható gyakorlattal összhangban álló műszaki 
megoldásokat dolgoz ki, azokat az ágazati szakmai érdekképviseleti szervezetek bevonásával 
rendszeresen felülvizsgálja, és az adott időszak technikai színvonalának megfelelően frissíti. 

(2) A szakági műszaki előírásoknak a kormányzati honlapon, valamint a termékinformációs pont 
honlapján történő közzétételét az iparügyekért felelős miniszter kezdeményezi. A szakági műszaki 
előírásokban foglalt műszaki megoldást úgy kell tekinteni, hogy az megfelel az adott kor technikai 
színvonalának. 
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2021-03-19 

3. melléklet a 146/2014. (V. 5.) Korm. Rendelethez , ami megszűnik 

FELVONÓ MŰSZAKI ADATLAP ADATTARTALMA és 

MOZGÓLÉPCSŐ/MOZGÓJÁRDA MŰSZAKI ADATLAP ADATTARTALMA - 

-áról szólt 

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 16/2021. (II.02.) Módosítja: .37/2021. (II. 02.) Korm, r. Hatályos: 2021. 02. 03. 
 
2021-02-03 

34. § (1) E rendelet 

11. a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet 
módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i 
(EU) 2019/1148 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (1) bekezdésének végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapít meg. 

2021-02-17 
1. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala e rendelet szerinti feladatköreinek – ide nem értve az 
(1a)–(1d) bekezdésben hivatkozott feladatköröket – gyakorlásával összefüggésben a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a 
törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként az 
iparügyekért felelős miniszter gyakorolja. A mérésügyi és műszaki biztonsági, valamint a műszaki 
biztonsági hatáskörbe tartozó sajátos építmények tekintetében gyakorolt építésügyi feladatkörében 
eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala közreműködik az iparügyekért felelős miniszter (3) és (4) 
bekezdésben foglaltakkal összefüggő feladatai ellátásában. 

 
(1b) Budapest Főváros Kormányhivatalának a 3. § (2) bekezdés e) és f) pontjában és a 10. §-ban 

foglalt feladatköre gyakorlásával összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában 
meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító 
miniszterként a kereskedelemért felelős miniszter gyakorolja. 
3. § (1) A Kormány a (2) és (3) bekezdésben meghatározott körben Budapest Főváros 
Kormányhivatalát országos illetékességű kereskedelmi hatóságként jelöli ki. 
 

(2) Budapest Főváros Kormányhivatala kereskedelmi hatóságként jár el: 
 
f) a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, 

ezek ércei és arany uniós importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra 
vonatkozó kötelezettségek megállapításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/821 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet] szerinti 
hatósági ügyekben, 
3/A. Az (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos 
rendelkezések 

3/A. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala a 3. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és 
hatáskörében ellenőrzi az (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírtak 
betartását, és ennek során a kellő gondosság elvének megfelelő rendszer létrehozására kötelezett 
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gazdálkodó szervezettől (a továbbiakban: gazdálkodó szervezetek), annak kapcsolódó 
tevékenységére vonatkozóan eseti vagy időszakos jelentést kérhet. 

(2) A gazdálkodó szervezet a kellő gondosságra vonatkozó rendszer létrehozásáért és 
működtetéséért felelős vezetőt, valamint kapcsolattartásra felhatalmazott személyt jelöl ki. 

(3) Amennyiben az ellenőrzés megállapításai szerint az ellenőrzött vállalkozás nem tartja be az (EU) 
2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírtakat, akkor a vállalkozást Budapest Főváros 
Kormányhivatala – legfeljebb 30 napos határidő tűzésével – korrekciós intézkedési terv készítésére és 
megküldésére kötelezi. A korrekciós intézkedési tervet Budapest Főváros Kormányhivatala hagyja 
jóvá, és annak végrehajtásáról a gazdálkodó szervezet az előírt határidőben írásban beszámol. 
34. § (1) E rendelet 
18. a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, 
ezek ércei és arany uniós importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra 
vonatkozó kötelezettségek megállapításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/821 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 10. cikk (1) bekezdésének és 16. cikkének végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg. 
 
2021-07-01 
34. § (1) E rendelet 

1. a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tömszelence nélküli önálló 
keringetőszivattyúkra, illetve termékekbe beépített tömszelence nélküli keringetőszivattyúkra 
vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. 
július 22-i 641/2009/EK bizottsági rendelet 5. cikkének, 

2. az elektromos motorokra és a frekvenciaváltókra vonatkozó környezettudatos tervezési 
követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról, a 
641/2009/EK rendeletnek a tömszelence nélküli önálló keringetőszivattyúkra és a termékbe beépített 
tömszelence nélküli keringetőszivattyúkra vonatkozó környezettudatos tervezési követelmények 
tekintetében történő módosításáról és a 640/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2019. október 1-i (EU) 2019/1781 bizottsági rendelet 6. cikkének 
 
2021-07-16 
4. § (1) A Kormány – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott körben országos illetékességgel – 
piacfelügyeleti hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki. 

(2) A piacfelügyeleti eljárás a jogszabály szerinti 
a) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági 

követelményeinek és megfelelőség tanúsításának, 
b) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt szállítható nyomástartó berendezések biztonsági 

követelményeinek és megfelelőség tanúsításának, 
c) gázfogyasztó készülékek kialakításának és megfelelőség tanúsításának, 
d) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt villamossági termékek biztonsági követelményeinek és 

az azoknak való megfelelőség értékelésének, 
e) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt gépek biztonsági követelményeinek és megfelelősége 

tanúsításának, 
f) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő 

alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatának és tanúsításának, 
g) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt energiával kapcsolatos termékek 
ga) környezetbarát tervezési követelményeinek, 
gb) energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő 

megadásának, 
h) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeinek 

és megfelelőségük tanúsításának, 
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i) a kötelező hitelesítés körébe tartozó egyes mérőeszközök méréstechnikai követelményeinek és 
megfelelőség tanúsításának, 

j) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt aeroszol termékek és aeroszol csomagolások 
forgalmazási követelményeinek, 

k) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának 
korlátozásáról szóló kormányrendeletben foglaltaknak való megfelelőség, 

l) mérőedényként használt palackok méréstechnikai követelményeinek 
ellenőrzésére terjed ki. 

 

24/A. § (1) Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási 
követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése iránti kérelemben a 
kérelmező szervezet alkalmasságát, felkészültségét a megfelelőségértékelő szervezetek 
tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Msztv.) 

a) 6. § (3) bekezdés a) pontja szerint a nemzeti akkreditáló szerv által a termékek forgalmazása 
tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk 10. pontja szerint kiállított 
akkreditálási okirat számának megadásával, vagy 
24/L. § (1) A termékek megfelelőségének értékelésére és ellenőrzésére jogosult bejelentett 
szervezeteket, az elismert független szervezeteket és az üzemeltetői ellenőrző szervezeteket a 
kijelölő hatóság jelöli ki. 

 
(5) A (4) bekezdés szerinti értékelést és ellenőrzést egy, a 765/2008/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet szerinti nemzeti akkreditáló szerv is végzi az R4.-gyel összhangban. 
 

Többek között módosítja a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet a veszélyes folyadékok vagy 
olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági 
felügyeletéről 
 

Megjelent: MK 16/2021. (II.02.) Módosítja: .37/2021. (II. 02.) Korm, r. Hatályos: 2021. 02. 03. 
 
17. § (1) A 100 m3 vagy annál nagyobb névleges térfogatú tárolótartály esetében az időszakos 
ellenőrző vizsgálatot a ciklusidő tárgyévében az év végéig kell elvégezni. 

(2) Az álló hengeres tárolótartályok részleges feltöltéssel végzett szivárgásvizsgálata, tömörségi 
próbája esetén a tárolótartály a továbbiakban e részleges feltöltési szintig tartható üzemben. 

(3) A Hatóság az üzemeltető kérelmére a 16. § (1) bekezdésében előírt, soron következő belső 
tisztítás, szerkezeti vizsgálat elvégzésének határidejét a (4) és (5) bekezdésben foglalt feltételek 
teljesülése esetén ciklusidőnként 

a) legfeljebb két alkalommal fekvő hengeres szimplafalú tartályok és álló hengeres szimplafenekű 
tartályok esetében egy évvel, 

b) legfeljebb három alkalommal fekvő hengeres dupla falú tartályok és állóhengeres kettős fenekű 
tartályok esetében egy évvel 

meghosszabbítja. 
(4) Álló hengeres tartály esetében a soron következő belső tisztítás, szerkezeti vizsgálat 

elvégzésének határideje a (3) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi feltételek együttes teljesülése 
esetén hosszabbítható meg: 
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a) a tartálypalást alsó övlemez mentén elvégzett ultrahangos falvastagságmérési eredmények 
megfelelőségét a tartályvizsgálói jelentés rögzíti; 

b) szimplafenekű tartály esetében a szemrevételezéses tömörségellenőrzési eredmény 
megfelelőségét a tartályvizsgálói jelentés rögzíti; 

c) duplafenekű tartály esetében a kettőstéren elvégzett tömörségellenőrzés megfelelőségét a 
tartályvizsgáló jelentése igazolja; 

d) a tartályforgalmazás-mentes időszakban a 24 órás folyamatos szintellenőrzésen alapuló 
tömörségellenőrzés megfelelőségét a tartályvizsgáló jelentése igazolja; és 

e) rendelkezésre áll az üzemeltető nyilatkozata arról, hogy a szerkezeti vizsgálat érvényességi 
idejének meghosszabbítása az üzemeltetés biztonságát és megbízhatóságát nem érinti hátrányosan. 

(5) Fekvő hengeres tartály esetében a soron következő belső tisztítás, szerkezeti vizsgálat 
elvégzésének határideje a (3) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi feltételek együttes teljesülése 
esetén hosszabbítható meg: 

a) föld alatti tartály esetét kivéve a tartálypaláston elvégzett ultrahangos falvastagságmérési 
eredmények megfelelőségét a tartályvizsgálói jelentés rögzíti; 

b) duplafalú tartály esetében a szivárgásfigyelő tér tömörségellenőrzésének megfelelőségét a 
tartályvizsgálói jelentés rögzíti; és 

c) rendelkezésre áll az üzemeltető nyilatkozata arról, hogy a szerkezeti vizsgálat érvényességi 
idejének meghosszabbítása az üzemeltetés biztonságát és megbízhatóságát nem érinti hátrányosan. 

(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti feltételek fennállását – a kérelem mellékleteként – az üzemeltető 
60 napnál nem régebbi dokumentumokkal igazolja. 

(7) Az üzemeltető a (3) bekezdés szerinti kérelmét a tartály ciklusidejének vége előtt legalább 90 
nappal terjesztheti elő. 
 

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

39/2021. (II. 2.) Korm. rendelet egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 16/2021. (II.02.)  Hatályos: 2021. 02. 10. 

 
Többek között módosítja a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a közlekedési igazgatási 
feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
Megjelent: MK 16/2021. (II.02.) Módosítja: .39/2021. (II. 02.) Korm, r. Hatályos: 2021. 02. 10. 
2021-05-01 
 
(4) Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el 

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

(9a) Közlekedési hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala látja el az (EU) 2020/740 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (5) bekezdésében meghatározott, a gumiabroncs-beszállítók 
által bejelentett adatok és információk nyilvántartását, kezelését és az ehhez tartozó felügyeleti és 
ellenőrzési feladatokat. 

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

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

7/2021. (II. 12.) EMMI rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek 
nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló törvényhez 
kapcsolódó módosításáról 
Megjelent: MK 21/2021. (II.12.) Hatályos: 2021. 02. 13. 

 
Többek között módosítja a 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi 
alkalmasságának megállapításáról 
Megjelent: MK 21/2021. (II.12.) Módosítja: .7/2021. (II. 12.) NM r. Hatályos: 2021. 02. 13. 
 

2021-02-13 

(6) Az egészségi alkalmassági vizsgálatot végző szerv az EESZT útján értesíti a közúti közlekedési 
nyilvántartó szervet az egészségi alkalmassági vélemény adatairól. Ha az elektronikus adattovábbítás 
és adatfeldolgozás sikertelen volt, a vizsgálatot végző szerv papír alapú igazolást állít ki a vizsgált 
személy számára. 

(7) A vizsgálatot végző szerv az egészségi alkalmassági véleményen a személyazonosító adatokat 
a vizsgált személy által bemutatott, személyazonosításra alkalmas okmány adataival egyezően tölti ki. 
 

2021-02-20 
(1) A közúti járművezetők egészségi alkalmassága vizsgálatának célja 

a) annak megállapítása, hogy a közúti járművezető jelölt, illetőleg a közúti járművezető a közúti 
járművezetésre egészségi állapota alapján alkalmas; továbbá 

b) azoknak a feltételeknek, illetőleg korlátozásoknak a meghatározása, amelyek mellett a vizsgált 
személy betegség fennállása vagy egészségi állapotában (testi vagy érzékszervi) bekövetkezett 
változások esetén is az adott kategóriára érvényes gépjárművezetői engedélyt kaphat. 
(1) Az egészségi alkalmassági vizsgálatot első fokon végző szervek: 

a) az 1. alkalmassági csoportba tartozó személy esetén 
aa) a vizsgált személy választott háziorvosa, 
ab) a vizsgált személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti háziorvos, 
ac) a munkavállalót foglalkoztató vagy foglalkoztatni kívánó munkáltató részére foglalkozás-

egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató orvosa, vagy 
ad) a nem szervezett munkavégzés keretében dolgozó vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban 

nem álló személy esetén a lakóhelye szerint területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó 
hely orvosa; 
d) a közúti járművezető-jelölt hallássérülése legalább az egyik fülön meghaladja a 60 dB-t. 

(1a) A hallássérült közúti járművezetők időszakos egészségi alkalmassági vizsgálatát a háziorvos 
vagy a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa végzi el, 3 hónapnál nem régebbi audiológiai 
vizsgálati eredmény alapján. Jelentős állapotromlás esetén a háziorvos és a foglalkozás-
egészségügyi szolgálat orvosa kérheti, hogy a gépjárművezetői alkalmasságot szakértői bizottság 
állapítsa meg. Azon közúti járművezetők esetében, akiknek állapota végleges, a háziorvos vagy a 
foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa az alkalmasságot a korábbi hallásállapotra vonatkozó 
szakvélemény figyelembevételével állapítja meg. 
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(3) A szakértői bizottságok közúti jármű műszaki szakértő tagjait a közúti gépjármű-közlekedési 
hatóság jelöli ki. A bizottságok nem orvos tagjai az érdekelt általános, illetőleg szakorvosi vizsgálatánál 
nincsenek jelen, azonban a közúti járműnek a vizsgált személy testi állapotához igazodó átalakítása 
vizsgálatában és megállapításában részt vesznek. 
(5) A szakértői bizottság az egészségi alkalmasságot csak abban az esetben állapíthatja meg, ha a 
közúti járművezető-jelölt vagy a közúti járművezető a szakértői bizottság nem orvos tagja(i) előtt a 
gyakorlatban vagy gépjármű szimulátoros vizsgálat során előzetesen bizonyítja, hogy a egészségi 
állapotát kompenzáló segédberendezéseket, szerkezeteket biztonságosan kezelni tudja. 
(2) Az egészségi alkalmassággal összefüggő korlátozást akkor kell megállapítani, ha a közúti 
járművezető egészségi állapota vagy a közúti jármű átalakítása miatt a biztonságos közlekedés 
érdekében sebességkorlátozást vagy más hasonló intézkedést kell megtenni. 
(1) Ha az orvosnak tudomása van arról, hogy az általa kezelt személy járművezetésre jogosító 
okmánnyal rendelkezik, és nála az előző időszakos alkalmassági vizsgálatot követően olyan új 
betegséget, illetőleg állapotromlást észlel, amely közúti járművezetésre való alkalmasságát 
kérdésessé teszi, köteles haladéktalanul soron kívüli vizsgálatot kezdeményezni az alkalmasságot 
első fokon vizsgáló vagy a 7. § (3) bekezdése szerinti szervnél. 
(4) A soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat (1) vagy (2) bekezdés szerinti kezdeményezésétől 
az orvos eltekinthet, ha az utolsó egészségi alkalmassági vizsgálat során az általa észlelt betegséget, 
illetve állapotot figyelembe vették, és annak időpontját követően a forgalomban való részvételt 
befolyásoló állapotromlás nem következett be. 
 
2021-07-01 
(7) Az egészségi alkalmassági vizsgálat határidejét az 1. és a 2. alkalmassági csoport esetében is úgy 
kell megállapítani, hogy annak hónapja és napja megegyezzen a vizsgált személy születésének 
hónapjával és napjával. E szabály alkalmazása esetén az (1) bekezdésben előírt határidő a vizsgált 
személy határidőt követő első születésnapjáig túlléphető. Ha a vizsgált személy február 29-én 
született, és az alkalmasság határideje lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor az 
alkalmasság határideje február 28-án jár le. 

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

66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és 
szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 23/2021. (II.16.) Hatályos: 2021. 04. 02. 

 

Többek között módosítja az 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának 
ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 
Megjelent: MK 23/2021. (II.16.) Módosítja: 66/2021. (II. 16.) Korm. r.. Hatályos: 2021. 04. 02. 
 

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

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

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

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

Többek között módosítja a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 23/2021. (II.16.) Módosítja: 66/2021. (II. 16.) Korm. r.. Hatályos: 2021. 04. 02. 
 
4/D. § (1) A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” 
és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 
178/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben, a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 
módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 
Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 
179/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben, és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról 
szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi 
alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben meghatározott, 
a veszélyes áruk szállítására használt 

a) nem nyomástartó tartályok, tartányok – a vasúti kocsira szerelt tartányok kivételével –, 
valamint 

b) csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek – a radioaktív 
anyagok csomagolóeszközei és az állati eredetű anyagok alternatív csomagolóeszközei 
kivételével – 

jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
központi szerve látja el. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti, a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó 
tartályok, tartányok, valamint csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-
konténerek csomagolóeszköz gyártási típus jóváhagyására vonatkozó kérelem tartalmi elemeit 
a 12. melléklet határozza meg. 
 

Többek között módosítja a 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletet a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának 
ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az 
egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással 
összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól 

 
Megjelent: MK 23/2021. (II.16.) Módosítja: 66/2021. (II. 16.) Korm. r.. Hatályos: 2021. 04. 
02. 
 
13.veszélyes áru vasúti továbbítása: minden olyan, vasúti járművel végzett veszélyesáru-
szállítási, fuvarozási és intermodális fuvarozási tevékenység, ideértve az államhatáron történő 
átszállítást is, amelyet vasúton hajtanak végre; e rendelet értelmében az árutovábbítás része a 
szállítás, fuvarozás során történő megállás, várakozás, ideiglenes tárolás, az áru 
becsomagolása, továbbá be-, ki- és átrakodása, beleértve a töltést és ürítést is, abban az 
esetben is, ha ezeket a műveleteket nem a szállító végzi; 

6. § (1) A vasúti társaság a veszélyes áru vasúti továbbítását az árutovábbítás megkezdése 
előtt bejelenti a katasztrófavédelmi hatóságnak magyar, angol, német vagy francia nyelven, az 
1. melléklet A. részében foglalt adattartalommal, 
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a) a katasztrófavédelmi hatóság informatikai alkalmazásába a VPSZ által működtetett informatikai 
rendszeren keresztül történő automatikus adatfeltöltéssel, vagy 

b) ha az a) pont szerinti bejelentési mód a VPSZ informatikai rendszerében jelentkező technikai ok 
miatt nem alkalmazható, a 3. § (5) bekezdése szerinti területi szerv ügyeletének – a 
katasztrófavédelmi hatóság központi szerve honlapján közzétett formanyomtatványon és 
elérhetőségen keresztül – elektronikus úton, másolatként. 

(2) A bejelentésnek 
a) belföldről továbbítandó veszélyes áru esetén az árutovábbítás megkezdését megelőzően 

legalább egy órával kell 
aa) az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés esetén a VPSZ által működtetett informatikai 

rendszerben rögzítésre kerülnie, 
ab) az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés esetén a katasztrófavédelmi hatósághoz 

beérkeznie; 
b) külföldről érkező veszélyes áru szállítmány esetén legkésőbb a vonatnak az államhatár 

menetrend szerint tervezett átlépését megelőzően egy órával kell beérkeznie, és a bejelentésben 
indulási állomásnak az államhatár átlépési pontját kell megjelölni; vagy 

c) a Magyarország területén – a határállomáson történő vasútitársaság-váltás kivételével – a 
továbbító vasúti társaságot váltó és megállás nélküli technológiával, változatlan vonatazonosítóval 
közlekedő vonatok esetében a tényleges váltás időpontjáig kell megtörténnie. 

(3) A (2) bekezdés szerint bejelentett időpontnál korábban Magyarország területén a veszélyes áru 
vasúti továbbítása nem kezdhető meg. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentő a már bejelentett, de meghiúsult árutovábbítást vagy a 
bejelentett adatokban történő változást a katasztrófavédelmi hatóságnak az (1) bekezdés szerinti 
módon az információ tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb a vonat indulásáig 
bejelenti. A már bejelentett indulási és érkezési időpontok változását akkor kell bejelenteni, ha az új 
időpont a korábban bejelentett időponttól egy órát meghaladó mértékben eltér. 
(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés, illetve a (4) bekezdés szerinti jelzés esetén az 1. 
melléklet A. részében előírt adatok közül nem szükséges a 3., és a 14–16. pontban foglalt 
adatokat megadni. 

(7) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés, illetve a (4) bekezdés szerinti jelzés adatait a VPSZ 
megfelelő informatikai kapcsolat útján közvetlenül a hivatásos katasztrófavédelmi szerv informatikai 
alkalmazásába haladéktalanul feltölti. 

(8) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés feltételeiről a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve a 
honlapján kihelyezett hirdetmény útján tájékoztatja a vasúti szállításban érintett gazdálkodó 
szervezeteket. 

7. § (1) A veszélyesáru-szállító a veszélyes áru vízi szállítását az árutovábbítás megkezdése előtt 
bejelenti a katasztrófavédelmi hatóságnak magyar, német vagy angol nyelven az 1. melléklet B. 
részében foglalt adattartalommal, 

a) a katasztrófavédelmi hatóság informatikai alkalmazásába – a katasztrófavédelmi hatóság 
központi szerve honlapján keresztül vagy közvetlenül automatikus adatfeltöltéssel – vagy 

b) a 3. § (5) bekezdése szerinti területi szerv ügyeletének – a katasztrófavédelmi hatóság központi 
szerve honlapján közzétett formanyomtatványon és elérhetőségen keresztül – elektronikus úton, 
másolatként. 

(1a) Külföldről érkező veszélyes áru szállítmány esetében a bejelentést legkésőbb az államhatár 
átlépésekor kell megtenni. 

(1b) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentési mód akkor alkalmazható, ha a bejelentés az (1) 
bekezdés a) pontja szerinti módon a szolgáltatónál jelentkező technikai ok miatt nem lehetséges. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentő a már bejelentett, de meghiúsult árutovábbítást vagy a 
bejelentett adatokban történő változást a katasztrófavédelmi hatóságnak az (1) bekezdés szerinti 
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módon az információ tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentett szállítás 
előre jelzett időpontjáig bejelenti. A már bejelentett indulási és érkezési időpontok változását akkor kell 
bejelenteni, ha az új időpont a korábban bejelentett időponttól egy órát meghaladó mértékben eltér. 
(4) Az (1) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget nem kell teljesíteni, ha 

a) a RIS-rendszerben a folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól 
szóló miniszteri rendeletben meghatározott adatok között – az 1. melléklet B. rész 10. és 12. pontja 
szerinti adatok kivételével – az 1. melléklet B. részében foglalt adatokat is, és 

b) a már bejelentett árutovábbítás adatmódosítását vagy meghiúsulását a (2) bekezdés szerint 
rögzítették. 
(5) A (4) bekezdés szerinti adatokhoz a folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési 

szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott RIS-működtető – a RIS-üzemeltető 
közreműködésével – a katasztrófavédelmi hatóságnak hozzáférést biztosít, valamint a rögzített 
adatokat haladéktalanul továbbítja a katasztrófavédelmi hatóság informatikai alkalmazásába. 
14. § (4) Az államhatáron történő belépés alkalmával, ha az üzemváltó állomás Magyarország 
területén van, az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott előírások megsértése esetén a 
katasztrófavédelmi hatóság haladéktalanul megtiltja a veszélyes árut átvevő szállítónak az áru 
továbbközlekedtetését az előírások teljesítéséig. A katasztrófavédelmi hatóság által végzett 
ellenőrzés befejezése előtt a vonat továbbközlekedtetése nem történhet meg. 

(5) Az államhatáron történő belépés alkalmával, ha az üzemváltó állomás Magyarország területén 
kívül volt, az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott előírások megsértése esetén a 
katasztrófavédelmi hatóság haladéktalanul intézkedik a szabálytalanságok megszüntetése iránt. A 3. 
melléklet A. részében foglalt táblázat alapján I. vagy II. kockázati kategóriába tartozó és a helyszínen 
megszüntethető szabálytalanság esetén a visszatartott vasúti jármű kizárólag a szabálytalanság 
megszüntetését követően haladhat tovább. A Magyarország területén megállás nélküli technológiával, 
változatlan vonatazonosítóval közlekedő vonatok esetében az (1) vagy a (2) bekezdésben 
meghatározott előírások megsértése miatt szükséges teendők a 3. mellékletben meghatározott 
kötelezettet terhelik. 
 

21. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a vasúti közlekedésről szóló 
törvényben meghatározott, a veszélyes áru szállításának katasztrófavédelmi ellenőrzésére 
vonatkozó éves, országos kimutatást a vasúti hatóság részére – vasúti társaságonkénti 
bontásban – a 4. melléklet szerinti adattartalommal a tárgyévet követő év június 30-ig átadja. A 
katasztrófavédelmi ellenőrzésekkel kapcsolatos adatokat vasúti társaságonként a forgalom 
típusa (belföldi, kilépő, belépő) szerint, ezen belül az államhatárt átlépő vonatok esetében 
államhatáronkénti bontásban kell megadni. 

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

 

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

4/2021. (II. 23.) AM rendelet a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ megszűnésével 
összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról 

 
Megjelent: MK 28/2021 (II.23.) Hatályos: 2021. 02. 24. 

 



 
 

15 

Többek között módosítja a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletet a növényvédelmi 
tevékenységről 
 
Megjelent: MK 28/2021. (II.23.) Módosítja: 4/2021. (II. 23.) AM rendelet. Hatályos: 2021. 
02. 24. 
 
Növényvédelmi gépek 

32. § (1) Az 5 dm3-nél nagyobb tartállyal rendelkező növényvédelmi gépeket – a kutatási, vizsgálati, 
kísérleti vagy kiállítási célokat szolgáló növényvédelmi gépek kivételével – cseppképzés és 
szórástechnikai szempontból a 3. melléklet szerinti típusminősítési eljárás alá kell vetni a forgalomba 
hozatal előtt. 

(2) Adminisztratív úton kell minősíteni azokat a növényvédelmi gépeket, amelyek nemzetközi 
érvényű minőségtanúsítási okirattal rendelkeznek. Az előállító, illetve a forgalmazó vállalat köteles a 
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: MATE) felé nyilatkozni, hogy a 
növényvédelmi gépek az e rendeletben meghatározott forgalomba hozatali követelményeknek 
megfelelnek. 
(5) A MATE hivatalból, illetve a megyei kormányhivatal vagy a NÉBIH megkeresésére a 
növényvédelmi gép alkalmasságával kapcsolatban kiegészítő adatszolgáltatást kérhet, valamint a 
növényvédelmi gép vizsgálatát rendelheti el. 

(6) A géptípus olyan változtatása esetén, ami a növényvédő szerek kijuttatását befolyásolja, a (4) 
bekezdés szerinti dokumentációt újra be kell nyújtani a MATE felé. 

(7) A típusminősítési eljárás lefolytatásáért a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 
külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni. 

33. § A MATE a Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzékében tartja 
nyilván azokat a géptípusokat, amelyek rendelkeznek forgalomba hozatali engedéllyel. Az Intézet a 
jegyzéket a NÉBIH részére folyamatosan rendelkezésre bocsátja. 

34. § (1) Ha a típusminősítési eljárás eredményeként egy növényvédelmi gép a 32. § (1) bekezdése 
szerinti követelményeknek nem felel meg, akkor a MATE nem adja meg a forgalomba hozatali 
engedélyt, illetve a már megadott engedélyt visszavonja. 
 

3. A növényvédelmi gép gyártójának, illetve forgalmazójának a gép forgalomba hozatala előtt 
nyilatkozatot kell tenni az 1. függelék szerint a típusminősítési eljárást végző MATE-nak, hogy a 
géptípus megfelel a minősítési követelményeknek és ezzel egyidejűleg a növényvédelmi gép 
gyártójának, illetve forgalmazójának kérni kell a forgalomba hozatali engedély kiadását. A 
nyilatkozathoz magyar nyelven mellékelni kell a használati útmutatót, a géptípust leíró 
dokumentumokat (adatlap, mátrix), a hazai vagy külföldi minőségtanúsítást, valamint egyéb, a 
növényvédelmi gép megítélését elősegítő dokumentumokat. 

4. A növényvédelmi gépekkel szemben támasztott követelményeket a 2. függelék tartalmazza. 
5. A gyártó vagy forgalmazó köteles a típusminősítési eljárásra bejelentett növényvédelmi gép 

megtekintését vagy vizsgálatát a MATE számára lehetővé tenni. 
6. A MATE a nyilatkozat és a nyilatkozathoz mellékelt dokumentumok alapján a típusminősítési 

eljárást 30 napon belül köteles lefolytatni. Ha a benyújtott dokumentumok nem kielégítők, a gyártótól 
vagy forgalmazótól adatpótlás kérhető. A típusminősítési eljárást ebben az esetben a pótlás 
benyújtását követő 30 napon belül kell lefolytatni. Ha a típus minősítéséhez a növényvédelmi gép 
vizsgálata is szükséges, a minősítést a növényvédelmi gép átadásától számított 90 napon belül el kell 
végezni. Amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján nem lehet dönteni az alkalmasságról, de 
vizsgálatra nincs szükség, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok szemle útján is 
beszerezhetők. 
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7. A MATE a növényvédelmi gép megfelelése esetén az 5. függelék szerinti forgalomba hozatali 
engedélyt kiadja. 

8. A forgalomba hozatalra engedélyezett növényvédelmi gépekről a MATE nyilvántartást vezet. 
9. A forgalomba hozatali engedély 5 évig hatályos. Az időbeli hatály lejártával a forgalomba hozatali 

engedélyt meg kell újítani. A MATE a forgalomba hozatali engedélyt visszavonja, ha a géptípusnál 
minőségromlás következik be, vagy a használatot befolyásoló műszaki változást az engedélyes nem 
jelentette be. A növény- és környezetvédelmi szempontból nem jelentős hiányosság, eltérés esetén 1 
évig hatályos ideiglenes forgalomba hozatali engedély is kiadható. 
 

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

2021. évi II. törvény egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról 
Megjelent: MK 30/2021 (II.25.) Hatályos: 2021. 03. 01. 
 
Többek között módosítja az 1995. évi LIII. törvényt a környezet védelmének 
általános szabályairól 
Megjelent: MK 30/2021. (II.25.) Módosítja: 2021. évi II. tv. Hatályos: 2021. 03. 01. 
 

2021-03-01 

Kt.3. § (1) E törvény rendelkezéseivel összhangban külön törvények rendelkeznek, különösen: 

 
m) a hulladékról, a hulladékgazdálkodásról és a körforgásos gazdaságra történő áttéréssel 
kapcsolatos kérdésekről, 

Kt.6. § (1) A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 
b) megelőzze a környezetszennyezést; 
c) kizárja a környezetkárosítást. 
(2) A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek 

kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékképződés csökkentésével, a természetes és 
az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni. 
 

Kt.30. § (1) A hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni, a hulladékról szóló törvény 
rendelkezései alapján megvalósuló védelem kiterjed mindazon anyagokra, termékekre – ideértve azok 
csomagoló- és burkolóanyagait is –, amelyeket tulajdonosa eredeti rendeltetésének megfelelően nem 
tud, vagy nem kíván felhasználni, illetve, amely azok használata során keletkezik. 

 

Kt.48/F. § (1) A területi környezetvédelmi program kidolgozója a program tervezetét az illetékes 

a) környezetvédelmi hatóságnak, 
b) hulladékgazdálkodási hatóságnak, 
c) ingatlanügyi hatóságnak és 
d) egészségügyi államigazgatási szervnek 
e) a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervnek (a továbbiakban: vízvédelmi hatóság), és 
f) a vízügyi hatóságnak 
véleményezésre megküldi. 
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(2) A környezetvédelmi hatóság a véleményezésbe bevonja az illetékes környezetvédelmi igazgatási 
szervet, a hulladékgazdálkodási hatóságot, a védett természeti területek természetvédelmi 
kezeléséért felelős szervet, valamint a természetvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervet, amelyek 
30 napon belül tájékoztatják véleményükről a hatóságot. 
 

Kt.64/B. § (1) A termékdíjköteles termékekből képződő hulladékok gyűjtését és hasznosítását 
közvetítő és szervező állami koordináló szervezet (a továbbiakban: állami koordináló szerv), továbbá a 
hulladékgazdálkodási hatóság – az európai uniós hulladékgazdálkodási kötelezettségek teljesítésének 
elősegítése, a stratégiai tervezés, a hulladékgazdálkodás közhasznú feladatai hatékony ellátásának 
érdekében –, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 
törvényben meghatározott minősítő (a továbbiakban: minősítő) – a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben meghatározott minősítéssel kapcsolatos 
eljárásai során a minősítési osztály megalapozása, az ellenőrzések eredményes lefolytatása céljából 
– jogosult az Információs Rendszer adataihoz való közvetlen hozzáférésre és azok kezelésére. 

Kt.102. § (6) A gazdasági társaság és egyéni cég azon vezető tisztségviselője, akit az (5) bekezdés 
szerinti kötelezettség terhel, kötelezettsége teljesítéséig nem lehet olyan gazdasági társaság és 
egyéni cég vezető tisztségviselője, mely a tevékenységét környezetvédelmi engedély, egységes 
környezethasználati engedély, vagy hulladékról szóló jogszabály szerinti engedély birtokában 
végezheti. 

2021-07-01 
Kt.30/A. § A környezetterhelés megelőzése vagy csökkentése érdekében – figyelemmel a 6. § (1) 
bekezdése szerinti követelményekre – a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletben 
korlátozhatja vagy megtilthatja azon termék gyártását, forgalomba hozatalát, felhasználását és 
kereskedelmét, amely jellemzően egyszeri használat után hulladékká válik, vagy ha e termék a 
környezetet kevésbé terhelő termékkel helyettesíthető. 
41. az Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtásával és az állami felelősségi körbe 
tartozó területek kármentesítésével kapcsolatos feladatokat, valamint a barnamezős területek 
hasznosításával kapcsolatos részletes szabályokat, ideértve a barnamezős területekre vonatkozó 
adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjét; 

42. a 30/A. § alapján korlátozás és tilalom alá sorolható termékek körét, valamint e termékek 
gyártását, forgalomba hozatalát, felhasználását és kereskedelmét korlátozó vagy tiltó részletes 
szabályokat. 
Kt.112/A. § A 30/A. § 

a) a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/720 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek és 

b) az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló, 2019. június 
5-i (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
2023-01-01 
Környezeti adatok bejegyzése egyéb nyilvántartásokba 

Kt.52. § (1) Véglegessé vált hatósági vagy jogerős bírósági határozattal megállapított tartós 
környezetkárosodás tényét, mértékét és jellegét, valamint a felszámolási eljárás és a végelszámolás 
környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló kormányrendelet szerinti bizonyított környezeti 
teher (a továbbiakban: bizonyított környezeti teher) tényét és jellegét az ingatlan-nyilvántartásban fel 
kell tüntetni. 

(2) A bejegyzést a környezetvédelmi hatóság kezdeményezi, illetve azt – felelősség bírósági 
megállapítása esetén – a bíróság hivatalból rendeli el. 
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(3) A bejegyzés alapjául szolgáló környezetszennyezettség ténye, mértéke és jellege, továbbá a 
környezeti teher ténye és jellege megszűnését, vagy megváltozását az ingatlan tulajdonosa kérelmére 
a bejegyzést kérő hatóság, vagy a bejegyzést elrendelő bíróság állapítja meg, majd a bejegyzés 
törlése, illetve módosítása iránt hivatalból intézkedik. 
 
2023-07-01 

Visszaváltási díj 

Kt.63. § Kormányrendelet állapítja meg az olyan termékek körét, amelyek visszafogadása a 
környezet terhelésének, szennyezésének csökkentése érdekében indokolt. A visszafogadás 
ösztönzésére a termék forgalmazójának visszaváltási díjat kell felszámítania. 

 
 

Többek között módosítja az 1997. évi CLV. törvényt a fogyasztóvédelemről 
Megjelent: MK 30/2021. (II.25.) Módosítja: 2021. évi II. tv. Hatályos: 2021. 03. 01. 
 
2021-03-01 

16. § (1) A csomagolásra vonatkozó rendelkezések megtartására a gyártó, az ár feltüntetésére 
vonatkozó rendelkezések megtartására a forgalmazó, illetve a szolgáltatást értékesítő vállalkozás 
köteles. 

 
(5) A körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében 
a) a termék gyártója, forgalmazója a terméktervezéstől a gyártáson, a kereskedelmen át a 

termékből képződő hulladék kezeléséig tartó tevékenysége során, 
b) a fogyasztó 
törekszik a hulladékképződés megelőzésére. 
(6) A termék gyártója, forgalmazója a körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében az e 

törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint törekszik továbbá 
a) a termék tervezett avulásának kizárására, a termék részegységei és alkatrészei élettartam-

azonosságának, valamint a termék fejleszthetőségének, kiegészíthetőségének, illetve részegységei 
moduláris jellegének biztosítására; 

b) a pótalkatrészek és a javítóhálózat biztosítására a termék élettartama alatt; 
c) az újrahasznosított anyagok használatának, illetve a termék újrahasznosíthatóságának 

biztosítására; 
d) a digitális és csatlakoztatott eszközök élettartamával, és a szoftverek avulásával kapcsolatos 

kötelezettségek viselésére; 
e) az áru megvásárlásával egyidejűleg szállított operációs rendszer és a szoftver frissítéseihez 

kapcsolódó szoftverek avulása miatti kockázatok csökkentésére; valamint 
f) az a)–e) pont elérését célzó intézkedésekről a fogyasztók tájékoztatására. 

55. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy meghatározza a pótalkatrészek kötelező forgalmazására 
alkalmazandó követelményeket, a gyártók által jogellenesen tervezett avulással kapcsolatos 
jogkövetkezményeket, a pótalkatrészek és a javítóhálózat biztosításával, a tájékoztatással 
kapcsolatos kötelezettségeket, a digitális és csatlakoztatott eszközök élettartamával, a szoftverek 
elavulásával kapcsolatos kötelezettségeket, valamint az áru megvásárlásával egyidejűleg szállított 
operációs rendszer és a szoftver frissítéseihez kapcsolódó szoftverek elavulása miatti kockázatok 
csökkentésének lehetséges módjait. 
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57. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: 

a) a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/851 
európai parlamenti és tanácsi irányelv; 
 
2022-05-28 
46. § (5) A fogyasztóvédelmi hatóság közszolgáltatással kapcsolatos eljárásában az ügyintézési 
határidő 60 nap. 

Az alábbi pontok megszűntek. 

(6)245 
(6a)246 
(6b)247 
(6c)248 

 

47. § (5) Az (1) bekezdés alkalmazásában a jogkövetkezmények meghatározásakor a következő 
szempontokat kell figyelembe venni: 

a) a jogsértés jellege, súlya, mértéke és időtartama, a jogsértéssel érintett fogyasztók száma, 
érdekeik sérelmének köre, a jogsértő magatartás kiterjedtsége; 

b) a vállalkozás által tett intézkedések, amelyek a fogyasztók által elszenvedett kár csökkentésére 
vagy megtérítésére irányulnak; 

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

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

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

g) az eset egyéb enyhítő vagy súlyosító körülményei. 
47/C  

(1b)Az (1) bekezdéstől eltérően az (EU) 2017/2394 rendelet 21. cikkével összefüggésben 
megállapított jogsértés esetén a bírság összege 

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

Többek között módosítja a 2000. évi XXV. törvényt a kémiai biztonságról 
Megjelent: MK 30/2021. (II.25.) Módosítja: 2021. évi II. tv. Hatályos: 2021. 03. 01. 
 
Tájékoztatás a körforgásos gazdaság érdekében 

11. § A REACH 3. cikk 33. pontjában meghatározott árucikk bármely szállítója a REACH 33. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően az e célból biztosított formátum és benyújtási eszköz felhasználásával 
tájékoztatja az Európai Vegyianyag-ügynökséget. 

12. §46 
32. § g) a hulladékgazdálkodás vonatkozásában a hulladékgazdálkodási hatóság végzi, és 
hatáskörében eljár a rendelkezések megsértése esetén. 

35. § (3) A 11. § a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 
30-i (EU) 2018/851 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
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Többek között módosítja a 2008. évi XL. törvényt a földgázellátásról 
Megjelent: MK 30/2021. (II.25.) Módosítja: 2021. évi II. tv. Hatályos: 2021. 03. 01. 

2021-03-01 

GET 71. § (8) A rendszer-összekötési pont, valamint a szállítóvezeték és a földgáztároló csatlakozási 
pontján a szállítói betáplálási-kiadási pont kapacitástermékeit a 2017/459 bizottsági rendeletben 
meghatározott aukciós naptár szerint vagy ha a 2017/459 bizottsági rendelet ettől eltérő időpontot 
megenged, a Hivatal által jóváhagyott kapacitásallokációs időpontban, az egyéb betáplálási-kiadási 
pontok és a tároló szabad kapacitásait az e törvény végrehajtásáráról szóló kormányrendeletben 
rögzített időpontokban kell lekötésre felajánlani. 

GET 72. § (2a) A szállítási rendszerüzemeltetővel rendszerhasználati szerződést kötő 
rendszerhasználó az egyensúlyozási elszámolás tárgyában a szállítási rendszerüzemeltetővel 
szerződéses kapcsolatban álló elszámolóházzal – az elszámolóház által meghatározott feltételek 
szerint – szerződést köt. 

GET 83. § (1a) A Hivatal a 10 éves fejlesztési javaslat (1) bekezdés szerinti vizsgálata és a javasolt 
projektek beruházási költségszintjének felülvizsgálata során az általa kiadott módszertan alapján jár el. 
A Hivatal a végleges módszertani útmutatót honlapján közzéteszi. 

(1b) A Hivatal az (1a) bekezdés szerinti módszertani útmutatót évente felülvizsgálja és a felülvizsgált 
módszertani útmutatót egységes szerkezetben honlapján december 31-ig közzéteszi. 
GET 88. § (3a) Az MMK törli a gázszerelőt a nyilvántartásból, ha a gázszerelő megsértette a 
gázszerelésre vonatkozó – jogszabályban előírt – szakmai szabályokat és ezt az műszaki-biztonsági 
hatóság végleges döntésével megállapította. 

GET 91/A. (2) A szállítási rendszerüzemeltető által üzemeltetett kereskedési platformon az ügyletek 
pénzügyi elszámolását törvényben meghatározott, a kereskedési platformot működtető által kiírt 
pályázaton nyertes központi szerződő fél vagy elszámolóházi tevékenységet végző szervezet végzi. 

GET 113. § (1) Az engedélyes – az egyablakos kapacitásértékesítő és az (1a) bekezdés szerinti 
mentesítés kivételével – köteles üzletszabályzatot készíteni, amely tartalmazza az általa nyújtott 
szolgáltatás általános biztonsági, minőségi, műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési előírásait, 
valamint az ellátás színvonalának és a felhasználói igény kielégítésének feltételeit. 

(1a) A Hivatal kérelemre mentesítheti 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. 

(1b) Az üzletszabályzat készítése alól az (1a) bekezdés szerint mentesített engedélyes több 
felhasználónak földgázt csak abban az esetben értékesíthet, ha az üzletszabályzatát az értékesítés 
megkezdése előtt a Hivatal jóváhagyta. 
 

GET 123. § (3a) Nem kell alkalmazni az (1) és (2) bekezdést 

a) az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték engedélyese, 
b) a 28. § (3) bekezdés b) pontja szerinti földgázkereskedő, 
c) a 28. § (4) bekezdése szerinti korlátozott földgázkereskedelmi engedélyes és 
d) a telephelyi szolgáltató 
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esetében akkor, ha a befolyásszerző a befolyásszerzésről a befolyásszerzés hatályosulásától 
számított 30 napon belül tájékoztatja a Hivatalt. 
 

(6) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti tudomásulvételt, a (2), a (4) és az (5) bekezdésben, valamint a 
122. § (1) bekezdésében meghatározott jogügyletekhez történő hozzájárulást megtagadhatja vagy 
feltételhez kötheti, ha ezen jogügyletek 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 és a 
szolgáltatás minőségének meghatározására vonatkozó szabályozást, a legkisebb költség elvének 
érvényesülését veszélyeztetheti, továbbá ha a jogügylet eredményeképpen az engedélyes nem tud 
megfelelni a 114. § (7) bekezdés b)–d) pontja szerinti követelményeknek, vagy ha a 122. § (1) 
bekezdésében meghatározott jogügylet végrehajtása a (8) bekezdés szerint bejelentett elővásárlási 
jog megsértését eredményezi. 

(7) A befolyásszerzés (1) bekezdésben meghatározott bejelentésének elmulasztása esetén, az (1) 
bekezdés szerinti tudomásulvételt kimondó visszaigazolás hiányában, a (2), a (4) és az (5) 
bekezdésben, illetve a 122. § (1) bekezdésében meghatározott hozzájáruló határozat hiányában a 
szerző fél a részesedései tekintetében a társasággal szemben – az osztalékra való jogosultságot 
kivéve – jogot nem gyakorolhat, és a részvénykönyvbe nem jegyezhető be, a tagjegyzékben nem 
tüntethető fel. A részvénykönyvbe, tagjegyzékbe, valamint a cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló 
kérelmet a Hivatal visszaigazolását, illetve jóváhagyását igazoló dokumentummal együtt lehet 
benyújtani. A részvénykönyvbe, tagjegyzékbe, valamint a cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló 
kérelem benyújtási határideje a Hivatal előzetes hozzájáruló vagy tudomásul vevő döntésének 
közlését követő naptól kezdődik. 

(7a) Cégjogi esemény esetén az érintett engedélyes, továbbá befolyásszerzés esetén a 
befolyásszerző a cégjogi eseményt, valamint a befolyásszerzést bejegyző cégbírósági végzés 
jogerőre emelkedésétől, vagy ha a cégjogi esemény később hatályosul, annak hatályosulásától 
számított 8 napon belül kezdeményezi a Hivatalnál az előzetes hozzájáruló határozatban foglaltaknak 
való megfelelés ellenőrzését. 
 

GET 124. § (5) A Hivatal a kiszervezéshez 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. 

GET 129/A. § (2a) A Hivatal e törvényben meghatározott hatáskörében hozott határozataival 
szembeni közigazgatási perben hozott elsőfokú ítélet ellen fellebbezésnek van helye. 

 
2021-03-28 
GET 129. § (1) A Hivatal részére felügyeleti tevékenységéért az engedélyes felügyeleti díjat köteles 
fizetni, amelynek éves mértéke az engedélyes tevékenységéből származó előző évi nettó 
árbevételének 0,085%-a. Ha a tárgyévet megelőző évben az engedélyesnek nem volt vagy nem teljes 
évre vonatkozóan volt nettó árbevétele, akkor éves felügyeleti díj előleget fizet, amelynek mértéke a 
tárgyévre vonatkozó üzleti tervben az engedélyköteles tevékenységből elérni tervezett nettó árbevétel 
0,085%-a. Ha a tárgyév tényleges nettó árbevétele nem azonos az üzleti tervben tervezettel, a 
különbözet 0,085%-ával a tárgyévet követő évben a fizetendő felügyeleti díj mértékét megfelelően 
módosítani kell. 
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GET 146/Q. § E törvénynek az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2021. évi II. törvénnyel megállapított 129. § (1) bekezdését a 2021. évi felügyeleti 
díj megállapítása során azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2021. január 1. és 2021. március 
31. közé eső időszakra esedékes felügyeleti díjat, valamint a 2021. április 1-jétől esedékes felügyeleti 
díjat – az időszakban hatályos szabályok szerint – időarányosan kell megfizetni. 

Többek között módosítja a 2011. évi LXXXV. törvényt a környezetvédelmi termékdíjról 
Megjelent: MK 30/2021. (II.25.) Módosítja: 2021. évi II. tv. Hatályos: 2021. 03. 01. 

2021-03-01 

3/A. § (1) Az újrahasználható csomagolószerek első belföldi bérbeadójának az újrahasználható 
csomagolószer termékdíját az első saját célú felhasználás során – ide nem értve a hulladékká válást – 
nem kell megfizetni, ha a csomagolószer belföldi tulajdonosa vagy külföldi tulajdonos esetén első 
belföldi bérbeadója, az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott, a 
hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott engedéllyel rendelkezik, amely tanúsítja, hogy olyan bérleti 
rendszert üzemeltet, amelyből a csomagolószerek belföldi felhasználása nyomon követhető. 

(2) Az e törvényben és a végrehajtásáról kiadott kormányrendeletben meghatározott bérleti rendszer 
szabályainak megtartását a hulladékgazdálkodási hatóság és az állami adó- és vámhatóság a 
közreműködőknél ellenőrizheti. 
 

(3) Az állami adó- és vámhatóság és a hulladékgazdálkodási hatóság 

a) a (2) bekezdés d) pontja szerinti felhasználónál a termékdíjköteles termék külföldre történő 
kiszállítására, 

b) a (2) bekezdés e) pontja szerinti felhasználónál és a 3. § (6) bekezdés b) pontja szerinti 
nyilatkozónál a betétdíjas újrahasználható csomagolószer felhasználására 

vonatkozó szabályok megtartását ellenőrizheti. 
8. § (1) A környezetvédelmi termékdíjjal, valamint – a hulladékgazdálkodásra vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott hatósági eljárás kivételével – a termékdíjköteles termékből képződött 
hulladékokkal kapcsolatos eljárás, mint adó-, illetve vámigazgatási eljárás során – az e törvényben 
meghatározott eltérésekkel – az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényt (a továbbiakban: Air.) és az 
adózás rendjéről szóló törvényt (a továbbiakban: Art.) kell alkalmazni. 

(2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az állami adóhatóság látja el a környezetvédelmi 
termékdíjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat. A vámhatóság látja el – a hulladékgazdálkodásra 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a hulladékgazdálkodási vagy más hatóságok hatáskörébe 
tartozó hatósági eljárás kivételével – a termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal 
kapcsolatos hatósági feladatokat. 

 

24. § (1) Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet, az állami adó- és vámhatóság, valamint 
a hulladékgazdálkodási hatóság a termékdíj-kötelezettséggel, továbbá az állami hulladékgazdálkodást 
közvetítő szervezet tevékenységével összefüggő és a nyilvántartásában szereplő adatokat, a kiadott 
engedélyek, határozatok adatait a hulladékhasznosítás és termékdíj-fizetés ellenőrzése céljából – e 
törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint – a másik fél rendelkezésére 
bocsátja. 

 

(2) A hulladékgazdálkodási hatóság a kötelezett, vagy a csomagolószer felhasználójának kérelmére 
akkor veszi fel a csomagolószert az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába, ha az 
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megfelel az újrahasználható csomagolószerre vonatkozóan a 2. § 31. pontban meghatározott 
feltételeknek. 

29. § (1)236 

(2) Az ellenőrzés során az ellenőrzött személy vagy szervezet köteles a vámhatósággal 
együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani. 

(3)–(6)237 
(7) A vámhatóság az Air. jogkövetési vizsgálatra vonatkozó ellenőrzés szabályai alapján ellenőrzi – a 

hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a hulladékgazdálkodási vagy más 
hatóságok hatáskörébe tartozó hatósági eljárás kivételével –, a környezetvédelmi termékdíjköteles 
termékből keletkezett hulladék előkezelését, feldolgozását, ártalmatlanítását, hasznosítását. 

 

29/B. § (1) A vámhatóság az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett és az ennek érdekében vele 
szerződött hulladékkezelők által teljesített ügyletek – a hulladékgazdálkodásra vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott, a hulladékgazdálkodási vagy más hatóságok hatáskörébe tartozó 
hatósági eljárás kivételével – tényleges megvalósulását ellenőrzi. 

2021-07-01 
2. § E törvény alkalmazásában: 
5a. biológiailag lebomló műanyag: olyan műanyag, amely fizikai és biológiai bomlásra képes úgy, hogy 
végül szén-dioxiddá (CO2), biomasszává és vízzé bomoljon le, és amely a csomagolásra vonatkozó 
európai szabványokkal összhangban komposztálás és anaerob lebontás útján hasznosítható; 
6. csekély mennyiségű kibocsátó: a tárgyévben 

a) 30 kg akkumulátort, 
b) csomagolószer termékkör esetén 
ba) 3000 kg üveget, 
bb) 300 kg – műanyag hordtasak nélkül számított – műanyagot, 
bc) 75 kg műanyag hordtasakot, 

22. könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 50 mikronnál 
kevesebb; 

23.47 
24. külföld: az Európai Közösség Magyarországon kívüli állama és a harmadik ország; 
24a.műanyag: a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 

(REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi 
irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 
5. pontja értelmében vett polimer, amelyhez esetleg adalékanyagokat vagy egyéb anyagokat is adtak 
és amely alkalmas a műanyag hordtasakok fő szerkezeti alkotóelemeként való felhasználásra, 
beleértve a biológiailag lebomló műanyagokat is; 

25. műanyag hordtasak: olyan, műanyagból készült, fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli hordtasak, 
amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére, a hajlékonyfalú 
műanyag hűtőtasak vagy hűtőtáska kivételével; 

25a. nagyméretű rögzített ipari szerszám: gépek, berendezések, illetve azok alkatrészeinek 
nagyméretű összessége, amelyek egy adott alkalmazás céljából működnek együtt, és amelyeket 
szakemberek állandó jelleggel egy adott helyen beüzemelnek, leszerelnek, használnak, illetve 
karbantartanak valamely ipari gyártó létesítményben vagy kutatási és fejlesztési létesítményben; 

25b. nagyon könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek 
falvastagsága 15 mikronnál kevesebb, és amelynek felhasználása higiéniai célokat szolgál, 
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vagy amelyet ömlesztett élelmiszerek elsődleges csomagolására használnak azokban az 
esetekben, amikor az segít megelőzni az élelmiszer-pazarlást 

 
2023-07-01 
 
3. § (6) A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha – e törvény végrehajtására 
kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint – a kötelezett vevője (a továbbiakban: nyilatkozó) 
nyilatkozik arról, hogy 

a) a csomagolószert termékdíjátalány fizetésre jogosult mezőgazdasági termelőként csomagolás 
előállítására használja fel, 

b) az alkalmazott 
ba) csomagolószert visszaváltási díjas rendszerben, vagy 
bb) újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába a felhasználó kérelmére felvett raklapot a 

beszerzéstől számított legalább 365 napig újrahasználható csomagolóeszközként csomagolás 
létrehozására 

használja fel, 
4. § (2) Nem keletkezik termékdíj-kötelezettség e) a csomagolószer csomagolás részeként történő 
első belföldi forgalomba hozatala vagy első saját célú felhasználása esetén, ha a csomagolószert 
visszaváltási díjas rendszerben használják fel; 

(3) Az állami adó- és vámhatóság és a hulladékgazdálkodási hatóság 

 
(3) b) a (2) bekezdés e) pontja szerinti felhasználónál és a 3. § (6) bekezdés b) pontja szerinti 

nyilatkozónál a visszaváltási díjas rendszerben kezelt csomagolószer felhasználására 
vonatkozó szabályok megtartását ellenőrizheti. 

 
2023-01-01 
17. § (1) A járművezetéstől eltiltás hatálya a szabálysértési határozat jogerőre emelkedésével 
kezdődik. 

(2) A járművezetéstől eltiltás tartamába be kell számítani azt az időt, amelynek tartamára az eljárás 
alá vont személy vezetői engedélyét – a járművezetéstől eltiltás intézkedést megelőzően – a 
szabálysértéssel összefüggésben a helyszínen elvették, azt a hatóságnál leadta, vagy a vezetési 
jogosultságának azonnali felfüggesztését az engedély-nyilvántartásba a helyszínen bejegyezték. 

Többek között módosítja a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 
Megjelent: MK 30/2021. (II.25.) Módosítja: 2021. évi II. tv. Hatályos: 2021. 03. 01. 
 

56. § (1) A járművezetéstől eltiltás határozott ideig tart, vagy végleges hatályú. 

(2) A járművezetéstől eltiltás tartamába be kell számítani azt az időt, amelynek tartamára az 
elkövető vezetői engedélyét – a járművezetéstől eltiltásra ítélését megelőzően – a 
bűncselekménnyel összefüggésben a helyszínen elvették, azt a hatóságnál leadta, vagy a 
vezetési jogosultság azonnali felfüggesztését az engedély-nyilvántartásba a helyszínen 
bejegyezték. 

Többek között módosítja a 2012. évi CLXXXV. törvényt a hulladékról 
Megjelent: MK 30/2021. (II.25.) Módosítja:2021. évi II. tv. Hatályos: 2021. 03. 01. 
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2021-03-01 

Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a 
természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak 
csökkentése, hatékonyságának javítása, a versenyképesség hosszú távú biztosítása és a 
körforgásos gazdaság felé történő átmenet céljából a hulladékképződés megelőzése vagy 
csökkentése, a képződő hulladék káros hatásainak megelőzése, mennyiségének, illetve 
veszélyességének csökkentése, továbbá a használt termékek újrahasználata, a fogyasztási 
láncban szereplő anyagok termelési-fogyasztási körforgásban tartása, valamint a hulladék minél 
nagyobb arányú anyagában történő hasznosítása, és a nem hasznosuló, vissza nem forgatható 
hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében a következő törvényt alkotja:2 

1. § (1) A törvény hatálya kiterjed  
c) az állati melléktermékekre, ideértve a belőlük származó feldolgozott termékeket, kivéve, ha azokat 
hulladéklerakóban történő lerakásra, égetésre, valamint biogáz- vagy komposztáló üzemben történő 
hasznosításra szánják, 

d) a nem vágás következtében elpusztult és ártalmatlanításra kerülő állatokra, ideértve a járványos 
állatbetegségek leküzdése érdekében leölt állatok tetemeit is, valamint 

e) az olyan anyagra, amelyeket a 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (2) 
bekezdés g) pontjában meghatározott takarmány-alapanyagként szándékoznak felhasználni, és 
amely nem állati melléktermékekből áll, vagy nem tartalmaz ilyet. 

 
1/A. A hulladékkal rendelkezés alapvető szabályai 

1/A. § (1) Tilos a hulladékot felhalmozni, a gyűjtés, a szállítás, a kezelés szabályaitól eltérő módon 
elhagyni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni és kezelni. 

(2) Hulladék tulajdonjogát másra átruházni jogszabály szerinti feltételekkel lehet. A feltételeknek 
nem megfelelő hulladék átadás, átruházás nem eredményez tulajdonváltozást, a hulladék eredeti 
tulajdonosa és az átvevő birtokos egyetemlegesen felelős a hulladék kezelésért. 

(3) Hulladék tulajdonjogával felhagyni nem lehet. 
2. § (1) E törvény alkalmazásában 

1. anyagában történő hasznosítás: bármilyen hasznosítási művelet, így különösen az 
újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és a feltöltés, ide nem értve az energetikai 
hasznosítást, valamint a tüzelőanyagként vagy más módon energia előállítására felhasználandó 
anyagokká történő átalakítást; 

2. ártalmatlanítás: minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás; a művelet abban az 
esetben is ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez; 

2a. betétdíj: a betétdíjas termék árával együtt felszámított, annak visszaváltásakor a forgalmazónak, 
illetve a visszaváltójának maradéktalanul visszafizetett díj; 

3. biohulladék: a biológiailag lebomló, kerti vagy parkból származó hulladék, háztartásban, irodában, 
étteremben, nagykereskedelmi, étkeztetési, vendéglátóipari és kiskereskedelmi létesítményben 
képződő élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint az élelmiszer-feldolgozó üzemekben képződő 
hasonló hulladék; 
8a. élelmiszer-hulladék: minden olyan, a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke 
szerinti élelmiszer, amely hulladékká vált; 

10. építési-bontási hulladék: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti 
építmény építéséből vagy bontásából származó hulladék; 

12. feltöltés: olyan hasznosítási művelet, amely során 

a) a célokra alkalmas nem veszélyes hulladékot használnak, 
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b) talajkiemeléssel érintett területek helyreállítására, vagy mérnöki tájrendezési célokra, 
c) a feltöltéshez használt hulladékkal hulladéknak nem minősülő anyagot helyettesítve, valamint 
d) szigorúan a célok eléréséhez szükséges mennyiségben; 

20. hasznosítás: bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, 
hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket 
egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a 
hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű 
gazdaságban betölthesse; 

21. háztartási hulladék: a háztartásban, ideértve a lakó-, üdülő, vagy hétvégi házas ingatlanban, 
valamint a háztartásokhoz tartozó közös használatú helyiségekben képződő vegyes és elkülönítetten 
gyűjtött hulladék, amely magában foglalja a papír- és kartonpapír-, üveg-, fém- és műanyaghulladékot, 
biohulladékot, fa- és textilhulladékot, csomagolási hulladékot, elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékait, elem- és akkumulátorhulladékot, továbbá a lomhulladékot, így különösen a 
matracokat és bútorokat; 

22. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, 
amely a háztartáson kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló, 
így különösen a kiskereskedelemből, közigazgatásból, oktatásból, egészségügyi szolgáltatásokból, 
szállásadásból, étkeztetésből, valamint egyéb hasonló szolgáltatásokból és tevékenységekből 
származó hulladék; 

 
36a. kiemelt hulladékjogi szabályszegést elkövető: akit a hulladékgazdálkodási hatóság egy 
költségvetési évben összesen százmillió forintot, természetes személy esetében tízmillió forintot elérő 
bírsággal sújt; 

36b. kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer: olyan intézkedések együttese, amelyek célja annak 
biztosítása, hogy a termék gyártója viselje a pénzügyi felelősséget, vagy a pénzügyi és szervezési 
felelősséget a termék életciklusa során a hulladékká válást követő hulladékkezelésért; 

36c. közszolgáltatási terület: az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv által 
meghatározott olyan, települési közigazgatási területtel vagy területekkel egyértelműen behatárolható 
terület, amelyre vonatkozóan a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződést kötött; 
 

43. települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, amely nem foglalja 
magában a termelésből, a mezőgazdaságból, az erdészetből, a halászatból származó hulladékot, a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet, a szennyvízhálózatból és a szennyvízkezelő 
művekből származó hulladékot, így különösen a szennyvíziszapot, továbbá az elhasználódott 
járműveket, és az építési-bontási hulladékot; 

46. újrahasználatra való előkészítés: tisztítással, javítással, valamint ellenőrzéssel végzett 
hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékká vált terméket vagy alkatrészét előkészítik arra, 
hogy bármilyen egyéb előkezelés nélkül újrahasználható legyen; 

50. zöldhulladék: kertben, vagy kertészeti tevékenység során képződő növényi eredetű hulladék. 

(10) Az (1) bekezdés 43. pontja szerinti fogalommeghatározás nem érinti a hulladékgazdálkodással 
összefüggő felelősségi körök állami és magánszereplők közötti megosztását. 

3. § (1) A hulladékot eredményező tevékenységek, valamint a hulladékgazdálkodás során – a Kvt.-vel 
összhangban – a következő alapelveket kell érvényesíteni: 

a) a hulladékképződés megelőzésének elve: 
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aa) elő kell segíteni, hogy a megelőzés a hulladékhierarchia legmagasabb szintjeként az erőforrás-
hatékonyság fejlesztését és a hulladék környezetre gyakorolt hatásának csökkentését eredményezze, 

ab) elő kell mozdítani az olyan innovatív gyártási, üzleti és fogyasztási modelleket, amelyek 
csökkentik a veszélyes anyagok jelenlétét az anyagokban és termékekben, ösztönöznek a termékek 
élettartamának növelésére és előmozdítják az újrahasználatot, olyan újrahasználati és javítási 
hálózatok létrehozása és támogatása révén, mint a szociális jellegű vállalkozások által üzemeltetett 
hálózatok, a betétdíjas, vagy újratöltő rendszerek, a termékek újragyártását, felújítását és adott 
esetben rendeltetésük módosítását ösztönző intézkedések, vagy megosztásalapú platformok révén, 

ac) a fogyasztók figyelmét fel kell hívni a hulladékképződés megelőzésének jelentőségére, 
ösztönözni kell, hogy a fogyasztók tevőlegesen működjenek közre az erőforrás-hatékonyság 
javításában, illetve ennek részeként folyamatos kommunikációs és képzési lehetőségeket kell 
biztosítani a fogyasztók részére a hulladékképződés megelőzését és a hulladékelhagyást övező 
kérdésekkel kapcsolatos tudatosság növelésére, valamint 

ad) ha szükséges, intézkedni kell a betétdíjas rendszerek használata és mennyiségi célértékek 
felállítása, valamint a gyártók magatartását meghatározó gazdasági ösztönzők bevezetése érdekében; 
g) a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység biztosításának elve: a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet a költséghatékony környezetvédelmi célok 
megválasztásával és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet igénybe vevő 
lakosság fizetőképessége szerint fenntartható üzemeltetési költségekre figyelemmel úgy kell 
biztosítani, tervezni és fejleszteni, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység 
körébe tartozó feladatok ellátása a legkisebb mértékben tegye szükségessé a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj emelését 

(3) E törvény rendelkezéseinek alkalmazásakor a körforgásos gazdaságra való áttérés céljával 
összhangban a hulladékgazdálkodás alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni, hogy a termékek, 
alapanyagok és erőforrások az értéküket a lehető legtovább megőrizzék a gazdaságban, a képződő 
hulladék mennyisége pedig a minimálisra csökkenjen. 

(4) Az Alaptörvény P) cikkével összhangban mindenki törekszik minden tőle elvárhatót megtenni az 
elhagyott hulladék képződésének megelőzése és mennyiségének csökkentése érdekében, valamint 
az Alaptörvény XXI. cikkével összhangban mindenkit fokozott felelősség terhel az egészséges 
környezethez való jog biztosítása érdekében a jogellenes hulladéklerakás megelőzése, felszámolása, 
az ilyen tevékenység bejelentése és az azzal kapcsolatos hatósági eljárásban való együttműködés 
során. 
(3) A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető 
legnagyobb arányú újrahasználatra való előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok 
hulladékkal történő helyettesítésére. 

7. § (1) A hulladékképződés megelőzése és a hulladékgazdálkodás során az alábbi tevékenységek 
elsőbbségi sorrendként történő alkalmazására kell törekedni: 

a) a hulladékképződés megelőzése, 
b) a hulladék újrahasználatra való előkészítése, 
6. Melléktermék 
8. § Valamely anyag vagy tárgy, amely olyan előállítási folyamat eredményeként keletkezik, 

amelynek elsődleges célja nem az ilyen anyag vagy tárgy előállítása, a következő feltételek együttes 
teljesülése esetén nem hulladéknak, hanem mellékterméknek minősül: 

8/A. § (1) A 8. § szerinti melléktermék státuszhoz szükséges előírásokat – ideértve a szennyező 
anyagok határértékeit, az anyag vagy tárgy emberi egészséget érintő hatásait, továbbá a lehetséges 
káros környezeti hatások elkerülésére vonatkozó szabályokat – a 2008/98/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 5. cikk (2) bekezdése végrehajtására kiadott uniós jogi aktus állapítja meg a (2) 
bekezdésben meghatározott kivétellel. 
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(2) Ha a melléktermék státuszhoz szükséges egyedi, illetve részletes előírásról uniós jogi aktus nem 
rendelkezik, a melléktermék státusz feltételeit e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet 
állapítja meg. 

(3) A melléktermék előállítása során a melléktermék előállítója minőségbiztosítási rendszert 
üzemeltet, amelynek részletes szabályait e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja 
meg. A minőségbiztosítási rendszernek a felhasznált alapanyagok, a gyártási, előállítási folyamatok 
ellenőrzésére, az ellenőrzések nyilvántartására, a minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálatára és a 
képzésre vonatkozó előírásokat, valamint szükség esetén az akkreditációra vonatkozó 
követelményeket kell legalább tartalmaznia. 

(4) A melléktermék státusz megfelelését a körforgásos gazdasági és hulladékgazdálkodási 
felügyeleti szervként a hulladékgazdálkodási hatóság szükség szerinti közreműködésével a termék 
megfelelőségének és biztonságának ellenőrzéséért felelős hatóság, illetve piacának felügyeletéért 
felelős hatóság ellenőrzi. Az ellenőrzés időpontjáról a hatóság előzetesen tájékoztatja a 
hulladékgazdálkodási hatóságot. 

(5) Ha a melléktermék nem felel meg a rá vonatkozó feltételeknek, a (4) bekezdés szerinti 
hatóságok ennek tényéről a tudomására jutást követő 15 napon belül tájékoztatják a gyártó telephelye 
szerint illetékes hulladékgazdálkodási hatóságot. 

 
7. A hulladékstátusz megszűnése 
9. § (1) Az újrafeldolgozáson vagy egyéb hasznosítási műveleten átesett hulladék nem minősül 

hulladéknak, ha megfelel a következő feltételeknek: 
a) az anyagot vagy tárgyat meghatározott rendeltetési célra használják fel, 
b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet, 
c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak, szabványoknak, és 
d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros 

hatást. 
10. § (1) A hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesítéséhez szükséges egyedi, 

illetve részletes előírásokat – ideértve a szennyező anyagok határértékeit, az anyag vagy tárgy emberi 
egészséget érintő hatásait, továbbá az anyag vagy tárgy lehetséges káros környezeti hatásainak 
elkerülésére vonatkozó szabályokat – a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (1) 
bekezdésének végrehajtására kiadott uniós jogi aktus állapítja meg a (2) bekezdésben meghatározott 
kivétellel. 

8. A hulladékképződés megelőzése 
11. § A hulladékhierarchia legmagasabb szintjét – a hulladékképződés megelőzésének elvével 

összhangban – szolgáló minimum követelmények: 
a) fenntartható termelési és fogyasztási modellek előmozdítása, támogatása és elterjesztése; 
 
16/A. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerre vonatkozó alapkövetelmények 
17/A. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó rendelkezések 
 
38. § 18. A települési önkormányzatra vonatkozó szabályok 
(3) A 32/A. § (4e) bekezdésében meghatározott állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása 

érdekében a Koordináló szerv felhívására a gazdálkodó szervezet a közhiteles nyilvántartás szerinti 
nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, elektronikus kézbesítési címét, a természetes 
személy ingatlanhasználó a családi és utónevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja 
születési családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja. 

 
20. A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok 
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(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén, 

továbbá ha a közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel, vagy a megfelelőségi 
véleményét visszavonták, a közszolgáltató az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb hat 
hónapig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja. 

 
55. § (2) A hulladék akkor is veszélyes hulladéknak minősül, ha az nem veszélyes hulladékként 

szerepel a hulladékjegyzékben, de a hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja, hogy rendelkezik az 
1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők valamelyikével. Az ilyen ismeretlen összetételű 
és a hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott típusú hulladékot a hulladékgazdálkodási 
hatóság döntéséig veszélyes hulladéknak kell tekinteni. 

(3) A hulladék nem minősül veszélyes hulladéknak, ha a hulladékjegyzékben veszélyes hulladékként 
szerepel, de a hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja, hogy nem rendelkezik az 1. mellékletben 
meghatározott veszélyességi jellemzők egyikével sem. 

 
56. § (3) Ha a hulladék keverésére hulladékgazdálkodási engedély nélkül kerül sor, az összekevert 
hulladékot szét kell választani, ha az műszakilag megvalósítható, és a szétválasztással a környezetre 
és az emberi egészségre gyakorolt hatások csökkennek vagy nem növekednek. 

(3a) Ha a (3) bekezdés szerinti szétválasztásra nincs lehetőség, a hulladékbirtokos gondoskodik az 
összekevert hulladék kezeléséről. 

(4) A hulladékgazdálkodási hatóság – a megvalósíthatóságtól függően – az intézkedésében a 
hulladékbirtokost a hulladék szétválasztására kötelezi, ha a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének 
nem tesz eleget. 
57. § A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
kormányrendelet alapján rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodó szervezet, amelynek 
tevékenysége során veszélyes hulladék képződik, 

a) a veszélyes hulladék képződését eredményező termelő tevékenységéről anyagmérleget készít, 
b) a veszélyes hulladék képződését, gyűjtését, átadását és átvételét, szállítását és kezelését 

nyilvántartja, azt bizonylattal igazolja, továbbá 
c) tevékenységéről a környezetvédelmi hatóságnak és a hulladékgazdálkodási hatóságnak adatot 

szolgáltat. 
60. § (1) A hulladékolajat a hulladékbirtokos elkülönítetten gyűjti, kivéve, ha a helyes gyakorlatra 
tekintettel az műszaki szempontból nem megvalósítható. 

(2) A hulladékolaj kezelője a hulladékolajat elsősorban regenerálja, vagy a környezet és az emberi 
egészség védelmére, valamint a hulladékhierarchiára vonatkozó előírásoknak megfelelően olyan 
hulladékkezelési műveletet alkalmaz, amely a regenerálással egyenértékű, vagy annál jobb környezeti 
eredményt biztosít. 

(3) Hulladékolajat nem lehet összekeverni más tulajdonsággal rendelkező hulladékolajjal, valamint 
egyéb hulladékkal és anyaggal, ha az összekeverés megakadályozza a (2) bekezdés szerinti kezelést. 
A HULLADÉK JOGELLENES ELHELYEZÉSÉVEL, ILLETVE ELHAGYÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
SZABÁLYOK 

28/A. A hulladék képződése kapcsán érintett értéklánc szereplőinek feladatai 

68. § (1) A hulladéklerakó üzemeltetője, illetve a (2) bekezdésben meghatározott ártalmatlanítási 
művelet végzője (a továbbiakban együtt: járulékfizetésre kötelezett) a hulladéklerakás csökkentése, 
valamint az e törvényben meghatározott hasznosítási arányok teljesítése érdekében hulladéklerakási 
járulékot fizet. 

34a. A hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokra vonatkozó különös szabályok 
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35. Hatósági engedélyezés, nyilvántartásba vétel, ellenőrzés és felügyeleti díj 

36. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályok megsértésének jogkövetkezményei, a 
közigazgatási szankciókra vonatkozó közös szabályok 

36/A. Intézkedések 

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

95/2021. (II. 27.) Korm. rendelet a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 31/2021. (II.27.)  Hatályos: 2021. 03. 01. 
 
Többek között módosítja a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendeletet a felnőttképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról 
Megjelent: MK 31/2021. (II.27.) Módosítja:95/2021. (II. 27.) Korm. r. Hatályos: 2021. 03. 01. 
 

I. FEJEZET 

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, ENGEDÉLYEZÉSE ÉS A 
FELNŐTTKÉPZŐK NYILVÁNTARTÁSA 

1. Az Fktv. 2/B. §-ához 

1. § (1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2/B. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti vagyoni biztosítékkal a felnőttképzési tevékenység teljes időtartamára és a 
felnőttképzési tevékenység megszűnését követő hat hónapig kell rendelkezni az előlegként befizetett 
képzési díj azon részének a visszafizetése céljából, amelyre a felnőttképzési tevékenység bármely 
okból történő ellehetetlenülése miatt a felnőttképző már nem nyújtott szolgáltatást. A vagyoni 
biztosíték felhasználásához és megszüntetéséhez a felnőttképzési államigazgatási szerv jóváhagyása 
szükséges. 
3. § (1) A bejelentésnek tartalmaznia kell 
(2) Az engedély megadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell 
 
ae) adószámát, oktatási intézmény esetén OM azonosítóját, illetve intézményi azonosító számát, 

b) a Szolg. tv. 22. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak tekintetében a felnőttképzési 
tevékenység folytatására irányuló szándék konkrét megjelölését, 

5. § (1) Ha a szakértői bizottság az engedélyezési eljárásban szakértőként jár el, a szakértői 
vizsgálat keretében megvizsgálja a felnőttképzési tevékenység folytatásának feltételeit, továbbá a 
kérelem és mellékletei valóságtartalmát. 

6. § (3) c) engedélye visszavonásra került, 
d) a felnőttképzési tevékenység folytatásától eltiltás hatálya alatt áll vagy 
e) számára a felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzési tevékenység folytatását az Fktv. 

20. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján megtiltotta. 
7. § (1) A felnőttképzők nyilvántartása – az Fktv.-ben meghatározott adatok mellett – tartalmazza 
a) – annak megléte esetén – a felnőttképző felnőttképzési tevékenységgel közvetlenül érintett 

telephelyének címét, továbbá a felnőttképző levelezési címét, telefonszámát és elektronikus levelezési 
címét, 

b) a felnőttképző adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartásba vételi számát, oktatási 
intézmény esetében az OM azonosítóját, illetve intézményi azonosító számát is, 
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c) a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás megnevezését, valamint annak 
megjelölését, ha a felnőttképző csak az Fktv. 3. § (2) bekezdése szerinti ingyenes belső képzést 
szervez, 

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

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

a) a felnőttképző jogutód nélkül megszűnt, az egyéni vállalkozó, illetve a gazdasági tevékenységet 
folytató más természetes személy meghalt, 

b) a felnőttképző a felnőttképzési tevékenység megszüntetését bejelentette, vagy 
c) bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a Szolg. tv. 28. § a) pontjában, 

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

(3) Ha jogszabály a képzés megszervezését bejelentéshez vagy engedélyhez köti, a felnőttképzési 
államigazgatási szerv a felnőttképzőnek a felnőttképzők nyilvántartásából való törlését elrendelő, 
véglegessé vált határozat megküldésével tájékoztatja a bejelentés, illetve az engedély tekintetében 
hatáskörrel rendelkező szervet arról, hogy a felnőttképző felnőttképzési tevékenység folytatására a 
továbbiakban nem jogosult. 

10. § (3) A bejelentésben a visszafizetésre kerülő összeget úgy kell meghatározni, hogy az 
előlegként befizetett képzési díjnak az elmaradt képzési részre eső időarányos összegét növelni kell 
ezen összegnek a jegybanki alapkamattal – a képzés elmaradt részére – számított kamatösszegével. 
14. § (2) A felnőttképzési szakértő a felnőttképzési szakértők nyilvántartásában szereplő adataiban 
bekövetkezett változást, valamint a tevékenysége végzéséhez az Fktv.-ben és az e rendeletben 
meghatározott feltételek hiányát az adatváltozás keletkezésétől számított nyolc napon belül köteles 
bejelenteni a felnőttképzési államigazgatási szervnek. 
 
17. § b) a felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzési szakértői tevékenység folytatását az 
Fktv. 8. § (2) bekezdése alapján megtiltotta. 
18. § (1) 

(2) A felnőttképzési szakértő a képzési program előzetes minősítése során vizsgálja, hogy 
a) a képzési program tartalma megfelel-e az Fktv.-nek és szakmai oktatás vagy szakmai képzés 

esetén a szakképzésről szóló törvénynek és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendeletnek, 

b) a képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a képzéssel 
érintett célcsoport számára megszerezhetők-e a képzési programban megjelölt kompetenciák, 
(5) Az előzetesen minősített képzési programot a felnőttképző képviseletére jogosult személynek – 
elektronikusan megszerkesztett képzési program esetében minősített elektronikus aláírással, 
minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, minősített elektronikus 
bélyegzővel vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonsági elektronikus bélyegzővel, vagy 
papíralapú képzési program esetében a képzési program utolsó oldalán – alá kell írnia. A felnőttképző 
az előzetes minősítés alapját képező, (3) bekezdés szerinti szakértői véleményt a képzési programhoz 
mellékeli. 
 
25/A. § (1) Ha a felnőttképző olyan képzésben részt vevő személlyel létesít felnőttképzési jogviszonyt, 
aki rendelkezik oktatási azonosító számmal, a képzésben részt vevő személy oktatási azonosító 
számát az Oktatási Hivatal a képzésben részt vevő természetes személyazonosító adatainak 
megadása alapján a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül elektronikus úton közli a 
felnőttképzővel. 
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(2) Ha a felnőttképző olyan képzésben részt vevő személlyel létesít felnőttképzési jogviszonyt, aki 
nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, annak kiadását a felnőttképző a felnőttképzés 
adatszolgáltatási rendszerén keresztül kezdeményezi. Az oktatási azonosító szám kiadására és a 
változásbejelentésre a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet 14. § (2) és (3) bekezdését és 15. § (2) bekezdését kell alkalmazni, azzal, hogy 
köznevelési intézmény alatt a felnőttképzőt, KIR alatt a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerét kell 
érteni. 
26/C. § (1) A felnőttképző 

a) az Fktv. 2/A. § (2) bekezdése szerinti, legalább ötven óra képzési időt elérő képzéshez vagy 
b)58 nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzéshez 
kapcsolódóan fizethet ösztöndíjat a képzésben részt vevő személynek, ha képzési hitelre nem 

jogosult, vagy képzési hitelt nem igényelt. A képzésben részt vevő személy a képzés befejezésének 
napjáig, de legfeljebb a képzés megkezdését követő két évig jogosult ösztöndíjra. Nem nyújtható 
ösztöndíj az olyan képzéshez kapcsolódóan, amelyet a képzésben részt vevő személy munkaerőpiaci 
képzésként végez, vagy amelyre tekintettel a képzésben részt vevő személy foglalkoztatást elősegítő 
támogatásban részesül. 
28. § (5) A szakértői bizottság vezetője vagy az általa kijelölt bizottsági tag (a továbbiakban: kijelölt 
bizottsági tag) a folyamatban lévő képzés szakértői vizsgálata keretében olyan elméleti órát, illetve 
gyakorlati képzést látogathat, amelynek szakmai tartalmához kapcsolódóan szakképzettsége alapján 
megfelelő szakértelemmel rendelkezik. A kijelölt bizottsági tag a látogatás keretében megvizsgálja, 
37/A. § A 2020. december 31-éig nyilvántartásba vett felnőttképzési szakértő a 15. § (1) bekezdése 
szerinti továbbképzési kötelezettségét első alkalommal 2021. június 30-áig teljesítheti. 

 
2021-04-01 

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

101/2021. (II. 27.) Korm. rendelet a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és 
támogatásokról szóló Korm. rendelet hatálybalépésével összefüggő módosításokról 
Megjelent: MK 31/2021. (II.27.) Hatályos: 2021. 03. 01. 

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 31/2021. (II.27.) Módosítja:101/2021. (II. 27.) Korm. rendelet Hatályos: 
2021. 03. 01. 
 
4. § (1) A miniszter munkaerőpiaci feladatkörében 

a) ellát egyes munkaerőpiaci programokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek keretében 
aa) dönt a foglalkoztatáshoz kapcsolódó több megyére kiterjedő vagy országos szintű 

munkaerőpiaci programok indításáról, munkaerőpiaci programokat dolgoz ki, valamint figyelemmel 
kíséri és irányítja azok végrehajtását, 
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ab) kezdeményezi munkaerőpiaci programok kidolgozását és indítását, egyetértést gyakorol az 
állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal által előkészített munkaerőpiaci program 
kapcsán, 

ac) a munkaerőpiaci programokat országos szinten egyezteti az érdekelt felekkel, 
 

f) meghatározza az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami 
foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal foglalkoztatást elősegítő szolgáltató 
tevékenységére vonatkozó szakmai követelményeket, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást 
nyújtó szervezetként nyilvántartásba vett szervezetekkel kapcsolatos feladatait, továbbá ellátja 
az álláskeresők ellátásával, valamint a foglalkoztatást elősegítő támogatások működtetésével 
és fejlesztésével kapcsolatos szakmai feladatokat, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást 
nyújtó szervezetek nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, 

i) fejleszti a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokat, 

10. § (1) l) részt vesz a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint a munkaerőpiaci 
program végrehajtásában, valamint a miniszter egyetértésével munkaerőpiaci programot hirdet 
meg, 

(4) Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal át nem ruházható 
hatáskörben a jogszabályban meghatározott illetékességi területén hatósági jogkört gyakorol 

a) a munkaerő-piaci program kidolgozásának, megvalósításának megállapításával, 
b)57 
c) a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás 

felügyeletéről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet által hatáskörébe utalt 
foglalkoztatást elősegítő támogatás megállapításával, 

d) a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, 
e)60 

j) vállalkozóvá válást elősegítő támogatással 

(6) Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal a foglalkoztatást 
elősegítő szolgáltatási feladatok ellátásának keretében 

a) gondoskodik a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatási rendszer szakmai működtetéséről, valamint 
koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok foglalkoztatást elősegítő 
szolgáltatási tevékenységét, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokat szervez és működteti a 
szolgáltatások kiépített intézményrendszerét, 

b) elkészíti az éves szolgáltatási tervet, 
c) ellátja azokat a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket 

nem az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal lát el. 
11. §  (1) c) közreműködik a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások szervezésében és 
bonyolításában, ellátja a szolgáltatást kérők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, 

f) fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, ellátja a munkaerőigénnyel 
összefüggő feladatokat, 

k) munkaerőpiaci programokat kezdeményez, részt vesz a munkaerőpiaci programban 
meghatározottak szerint a munkaerőpiaci program végrehajtásában, 
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Megszűnt szabvány 

 
MSZ EN 50291-1:2014   
Villamos készülékek szén-monoxid érzékelésére lakóépületekben. 1. rész: Vizsgálati módszerek és 
működési követelmények 
(Az angol nyelvű MSZ EN 50291-1:2018 Gázérzékelők. Villamos készülékek szén-monoxid 
érzékelésére lakóépületekben. 1. rész: Vizsgálati módszerek és működési követelmények c. 
szabvány helyettesíti, az MSZ EN 50291-1: 2014 azonban 2021.02.26-ig még érvényes) 

Magyarul megjelent szabványok az e havi Szabványügyi Közlönyből 
 
Magyar nyelven is megjelent szabványok 2021. március: 
 
Szolgáltatás 
MSZ ISO 35001:2021 
Laboratóriumok és más kapcsolódó szervezetek biológiai kockázatainak menedzselése 
 
Matematika 
 
MSZ EN ISO 18593:2018 
Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszerek a felületi mintavételre (ISO 18593:2018) 
 
Biztonság 
 
MSZ EN 54-12:2015 
Tűzjelző berendezések. 12. rész: Füstérzékelők. Optikai elven, fénysugárral működő vonali érzékelők 
 
Élelmiszeripar 
 
MSZ EN 16852:2017 
Élelmiszerek. Az etil-karbamát meghatározása csonthéjas gyümölcsökből készült szeszes italokból, 
gyümölcstörkölyből és más szeszes italokból. GC-MS módszer 
 
MSZ EN 16857:2017 
Élelmiszerek. A benzol meghatározása üdítőitalokból, egyéb italokból és zöldségalapú bébiételekből 
gőztér-analízises gázkromatográfiás tömegspektrometriával (HS-GC-MS) 
 
MSZ EN 16858:2017 
Élelmiszerek. A melamin és a cianursav meghatározása élelmiszerekben folyadékkromatográfiával és 
tandem-tömegspektrometriával (LC-MS/MS) 
 
Faipar 
 
MSZ EN 312:2011 
Forgácslapok. Követelmények 
 
MSZ EN 351-2:2008 
A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. Védőszerrel kezelt tömör faanyag. 2. rész: Mintavételi 
útmutató a védőszerrel kezelt faanyag elemzéséhez 
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Építőanyagok, építés 
 
MSZ EN ISO 19650-2:2019 
Információk rendszerezése és digitalizációja az épületek és a mérnöki létesítmények esetében, 
beleértve az építményinformációs modellezést (BIM). Információmenedzsment építményinformációs 
modellezés felhasználásával. 2. rész: Létesítmények megvalósítási fázisa (ISO 19650-2:2018) 
 
MSZ HD 60364-5-56:2019 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 
Biztonsági berendezések (IEC 60364-5-56:2018) 
 
MSZ EN 636:2012+A1:2015 
Rétegelt falemezek. Követelmények 
 
Megjelent szabványok az e havi Szabványügyi Közlönyből 

MSZ EN ISO 23243:2021 Angol nyelvű! 
Roncsolásmentes vizsgálat. Rezgősoros ultrahangos vizsgálatok. Szakszótár (ISO 23243:2020) 
2012 helyett 
 
MSZ ISO 3297:2021 Angol nyelvű! 
Információ és dokumentáció. Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma (ISSN) 
2018 helyett 
 
MSZ ISO 35001:2021 
Laboratóriumok és más kapcsolódó szervezetek biológiai kockázatainak menedzselése  

MSZ ISO 35001:2021 Angol nyelvű! 
Laboratóriumok és más kapcsolódó szervezetek biológiai kockázatainak menedzselése 

 
MSZ EN ISO/IEC 27006:2021 Angol nyelvű! 
Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek auditját és tanúsítását 
végző testületekre vonatkozó követelmények (ISO/IEC 27006:2015, tartalmazza az Amd 1:2020 
módosítást) 
2017 helyett, de ez még érvényes 2021.05.31-ig 
 
MSZ EN ISO 13143-1:2021 Angol nyelvű! 
Elektronikus (út)díjszedés. A fedélzeti és az út menti egység ISO 12813-nak való megfelelőségének 
értékelése. 1. rész: Vizsgálati sorozatszerkezet és vizsgálati célok (ISO 13143-1:2020) 
2017 helyett 
 
MSZ EN 303 135:2021 Angol nyelvű! 
Parti felügyeleti, hajóforgalmi szolgálati és kikötői radarok (CS/VTS/HR). A rádióspektrumhoz való 
hozzáférés harmonizált szabványa 
2016 helyett, de ez még érvényes 2022. 08. 31-ig 
 
MSZ EN 16524:2021 Angol nyelvű! 
Mechanikai termékek. A környezeti hatások csökkentésének módszertana a terméktervezésben és -
fejlesztésben 
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MSZ EN 17423:2021 Angol nyelvű! 
Épületek energetikai teljesítőképessége. A primerenergia-tényezők (PEF) és COˇ2^-kibocsátási 
együtthatók meghatározása és megadása. Általános alapelvek, M1-7 modul 
 
MSZ ISO 5667-10:2021 Angol nyelvű! 
Vízminőség. Mintavétel. 10. rész: Útmutató a szennyvíz mintavételéhez 
1995 helyett 
 
MSZ EN 15269-20:2021 Angol nyelvű! 
Ajtó-, redőny- és nyitható ablakszerkezetek, valamint szerelvényeik/vasalataik tűzállósági és/vagy 
füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 20. rész: Ajtó-, redőny-, működtetett 
függönykapu- és nyitható ablakszerkezetek füstgátlása 
2010 helyett 
 
MSZ EN 15998:2021 Angol nyelvű! 
Építési üveg. Biztonság tűz esetén, tűzállóság. Az üveg osztályba sorolási vizsgálatának módszertana 
2012 helyett 
 
MSZ CLC/TS 50136-9:2021 Angol nyelvű! 
Riasztórendszerek. Riasztásátviteli rendszerek és berendezések. 9. rész: Internetprotokollt (IP) 
használó riasztásátviteli közös protokoll követelményei 
2014 helyett 
 
MSZ EN IEC 60645-3:2021 Angol nyelvű! 
Elektroakusztika. Audiométerek. 3. rész: Rövid idejű vizsgálójelek (IEC 60645-3:2020) 
2008 helyett, de ez még érvényes 2023. 11. 03-ig 
 
MSZ EN 50699:2021 Angol nyelvű! 
Villamos szerkezetek ismétlődő vizsgálata 
 
MSZ EN 12493:2021 Angol nyelvű! 
LPG-berendezések és -tartozékok. Hegesztett acél nyomástartó edények LPG-tartálykocsikhoz. 
Tervezés és gyártás 
2018 helyett 
 
MSZ EN ISO 27509:2021 Angol nyelvű! 
Kőolaj- és földgázipar. IX jelű tömítőgyűrűvel ellátott kompakt karimás csatlakozás (ISO 27509:2020) 
2013 helyett 
 
MSZ EN 13953:2021 Angol nyelvű! 
LPG-berendezések és -tartozékok. Biztonsági szelepek cseppfolyósított szénhidrogéngázok (LPG) 
szállítható, újrafeltölthető palackjaihoz 
2015 helyett 
 
MSZ EN ISO/ASTM 52941:2021 Angol nyelvű! 
Additív gyártás. Rendszerteljesítmény és megbízhatóság. A légijármű-ipari alkalmazásokra szánt fém 
alkatrészeket előállító porágyolvasztásos lézerberendezések átvételi vizsgálatai (ISO/ASTM 
52941:2020) 
 
MSZ EN IEC 62769-100:2021 Angol nyelvű! 
Terepi eszközintegráció (FDI). 100. rész: Profilok. Általános protokollok (IEC 62769-100:2020) 
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MSZ EN 16564:2021 Angol nyelvű! 
Gépek és berendezések terméskő fejtéséhez és feldolgozásához. Biztonság. Híd típusú 
fűrészgépek/marógépek követelményei, beleértve a numerikus vezérlésűeket (NC/CNC) is 
2015 helyett 
 
MSZ EN 15571:2021 Angol nyelvű! 
Gépek és berendezések terméskő fejtéséhez és feldolgozásához. Biztonság. Felületkezelő gépek 
követelményei 
 
MSZ CEN ISO/TR 15608:2021 
Hegesztés. A fémek csoportosítási rendszerének irányelvei (ISO/TR 15608:2017) 
 
MSZ CEN ISO/TR 20173:2021 
Hegesztés. A fémek csoportosítási rendszere. Amerikai anyagok (ISO/TR 20173:2018) 
 
MSZ CEN ISO/TR 20174:2021 
Hegesztés. A fémek csoportosítási rendszere. Japán anyagok (ISO/TR 20174:2020) 
 
MSZ EN ISO 9454-2:2021 Angol nyelvű! 
Lágyforrasz-folyósítók. Osztályba sorolás és követelmények. 2. rész: Teljesítőképességi 
követelmények (ISO 9454-2:2020) 
2000 helyett 
 
MSZ EN ISO 9455-9:2021 Angol nyelvű! 
Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 9. rész: Az ammóniatartalom meghatározása (ISO 9455-
9:2020) 
1999 helyett 
 
MSZ EN 17127:2021 Angol nyelvű! 
Kültéri hidrogén-töltőállomások hidrogéngáz-üzemanyag tankolására, a művelet leírásával 
2019 helyett 
 
MSZ EN IEC 62566-2:2021 Angol nyelvű! 
Atomerőművek. Biztonság szempontjából fontos mérés- és irányítástechnikai rendszerek. HDL-
programozott integrált áramkörök fejlesztése. 2. rész: B vagy C kategóriás funkciókat megvalósító, 
HDL-programozott integrált áramkörök (IEC 62566-2:2020) 
1999 helyett 
 
MSZ HD 60364-7-706:2007/A1:2021 Angol nyelvű! 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-706. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre 
vonatkozó követelmények. Vezetőanyagú szűk helyek (IEC 60364-7-706:2005/A1:2019) 
2007 módosítása 
 
MSZ EN IEC 63182-2:2021 Angol nyelvű! 
Mágneses pormagok. Irányelvek a felületi egyenetlenségek méreteire és határértékeire. 2. rész: 
Gyűrűs magok (IEC 63182-2:2020) 
2007 helyett, de ez még érvényes 2023. 10. 26-ig. 
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MSZ EN IEC 60747-17:2021 Angol nyelvű! 
Félvezető eszközök. 17. rész: Mágneses és kapacitív csatoló az alap- és megerősített szigeteléshez 
(IEC 60747-17:2020) 
2018 módosítása 
 
MSZ EN IEC 62433-6:2021 Angol nyelvű! 
Integrált áramkörök EMC-modellezése. 6. rész: Integrált áramköri modellek a lökőfeszültség-
zavartűrés viselkedésszimulációjához. A vezetett lökőfeszültség-zavartűrés modellezése (ICIM-CPI) 
(IEC 62433-6:2020) 
 
MSZ EN IEC 60268-16:2021 Angol nyelvű! 
Hangátviteli készülékek. 16. rész: A beszédérthetőség objektív értékelése beszédátviteli indexszel 
(IEC 60268-16:2020) 
2011 helyett, de ez még érvényes 2023. 10. 30-ig. 
 
MSZ EN IEC 60603-7:2021 Angol nyelvű! 
Csatlakozók elektronikus berendezésekhez. 7. rész: 8 sarkú, árnyékolatlan, függő- és helyhez kötött 
csatlakozók termékelőírása (IEC 60603-7:2020) 
2010, 2012, 2019 helyett, de ezek még érvényesek 2023. 11. 13-ig. 
 
MSZ EN IEC 60268-22:2021 Angol nyelvű! 
Hangátviteli készülékek. 22. rész: Villamos és mechanikai mérések az átalakítókon (IEC 60268-
22:2020) 
 
MSZ EN IEC 60794-6:2021 Angol nyelvű! 
Fényvezető kábelek. 6. rész: Beltéri-kültéri kábelek. Beltéri-kültéri kábelek termékcsoport-előírása 
(IEC 60794-6:2020) 
 
MSZ EN IEC 60794-6-30:2021 Angol nyelvű! 
Fényvezető kábelek. 6-30. rész: Beltéri-kültéri kábelek. Időjárásálló beltéri kábelek termékcsalád-
előírása (IEC 60794-6-30:2020) 
 
MSZ EN IEC 60794-6-20:2021 Angol nyelvű! 
Fényvezető kábelek. 6-20. rész: Beltéri-kültéri kábelek. Lángálló kültéri kábelek termékcsalád-előírása 
(IEC 60794-6-20:2020) 
 
MSZ EN 17230:2021 Angol nyelvű! 
Informatika. Vasúti RFID 
  
MSZ EN 17412-1:2021 Angol nyelvű! 
Építményinformációs modellezés. Szükséges információszint. 1. rész: Fogalmak és alapelvek 
 
MSZ EN 12472:2021 Angol nyelvű! 
A gyorsított kopást és korróziót szimuláló módszer a bevonatos darabok nikkelkibocsátásának 
kimutatására 
2010 helyett 
 
MSZ EN ISO 8666:2021 Angol nyelvű! 
Kishajók. Főbb adatok (ISO 8666:2020) 
2019 helyett 
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MSZ EN 13586:2021 Angol nyelvű! 
Daruk. Feljárók 
2008 helyett 
 
MSZ EN ISO 12215-7:2021 Angol nyelvű! 
Kishajók. Hajótest-kialakítás és -méretezés. 7. rész: A többtörzsű hajók terhelésének és a helyi 
méretezés meghatározása az ISO 12215-5 alkalmazásával (ISO 12215-7:2020) 
 
MSZ EN 15011:2021 Angol nyelvű! 
Daruk. Híd- és bakdaruk 
2014 helyett 
 
MSZ EN 16851:2017+A1:2021 Angol nyelvű! 
Daruk. Könnyűdarurendszerek 
2017 helyett 
 
MSZ EN 17076:2021 Angol nyelvű! 
Toronydaruk. Ütközésgátló rendszerek. Biztonsági követelmények 
 
MSZ EN 13155:2021 Angol nyelvű! 
Daruk. Biztonság. Oldható teherfelvevők 
2009 helyett 
 
MSZ EN 15512:2021 Angol nyelvű! 
Helyhez kötött acél tárolórendszerek. Állítható rakodólapos állványrendszer. A tartószerkezet 
tervezésének alapelvei 
2009 helyett 
 
MSZ EN ISO 1833-3:2021 Angol nyelvű! 
Textíliák. Mennyiségi vegyelemzés. 3. rész: Acetátszálak és meghatározott más szálak keverékei 
(acetonos módszer) (ISO 1833-3:2020) 
2019 helyett 
 
MSZ EN ISO 8559-1:2021 Angol nyelvű! 
Ruházatok méretnagyság-jelölése. 1. rész: Antropometriai fogalommeghatározások testméretekhez 
(ISO 8559-1:2017) 
 
MSZ EN ISO 8559-2:2021 Angol nyelvű! 
Ruházatok méretnagyság-jelölése. 2. rész: Elsődleges és másodlagos méretmutatók (ISO 8559-
2:2017) 
11376/1989 és 11382/1989 helyett 
 
MSZ EN 17375:2021 Angol nyelvű! 
Elektronikus cigaretták és e-töltőfolyadékok. Referencia-e-töltőfolyadékok 
 
MSZ EN 17374:2021 Angol nyelvű! 
Takarmányok. Mintavétel és vizsgálati módszerek. Szervetlen arzén meghatározása takarmányban 
anioncserés HPLC-ICP-MS-sel 
 
MSZ EN 1673:2021 Angol nyelvű! 
Élelmiszeripari gépek. Forgóállványos sütők. Biztonsági és higiéniai követelmények 
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2010 helyett 
 
MSZ EN 113-1:2021 Angol nyelvű! 
A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A farontó bazídiumos gombák elleni védekezés 
meghatározásának vizsgálati módszere. 1. rész: A faanyagvédő szerek csíraölő hatásosságának 
értékelése 
2001 és 2004 helyett 
 
MSZ EN 113-2:2021 Angol nyelvű! 
A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A farontó bazídiumos gombák elleni védekezés 
meghatározásának vizsgálati módszere. 2. rész: A faanyag eredendő vagy megnövelt tartósságának 
értékelése 
2001 és 2004 helyett 
 
MSZ EN ISO 15156-1:2021 Angol nyelvű! 
Kőolaj- és földgázipar. A kőolaj- és földgázkitermelés Hˇ2^S-tartalmú környezetében használt anyagok. 
1. rész: A repedésálló anyagok kiválasztásának általános elvei (ISO 15156-1:2020) 
2016 helyett 
 
MSZ EN ISO 15156-2:2021 Angol nyelvű! 
Kőolaj- és földgázipar. A kőolaj- és földgázkitermelés Hˇ2^S-tartalmú környezetében használt anyagok. 
2. rész: Repedésálló szén- és gyengén ötvözött acélok, valamint az öntöttvas használata (ISO 15156-
2:2020) 
2016 helyett 
 
MSZ EN ISO 15156-3:2021 Angol nyelvű! 
Kőolaj- és földgázipar. A kőolaj- és földgázkitermelés Hˇ2^S-tartalmú környezetében használt anyagok. 
3. rész: Repedésálló CRA-k (korrózióálló ötvözetek) és egyéb ötvözetek (ISO 15156-3:2020) 
2016 helyett 
 
MSZ EN ISO 19902:2021 Angol nyelvű! 
Kőolaj- és földgázipar. Rögzített, part menti acélszerkezetek (ISO 19902:2020) 
2008 és 2013 helyett 
 
MSZ EN ISO 12004-1:2021 Angol nyelvű! 
Fémek. Lemez és szalag alakváltozási határgörbéinek meghatározása. 1. rész: Az alakváltozási 
határgörbe-diagramok mérése és alkalmazása sajtolóüzemben (ISO 12004-1:2020) 
2009 helyett 
 
MSZ EN 12385-3:2021 Angol nyelvű! 
Acélsodrony kötelek. Biztonság. 3. rész: Használati és karbantartási információk 
2008 helyett 
 
MSZ EN ISO 12460-3:2021 Angol nyelvű! 
Fa alapanyagú lemezek. A formaldehidkibocsátás meghatározása. 3. rész: Gázanalízis-módszer (ISO 
12460-3:2020) 
2016 helyett 
 
MSZ EN ISO 16283-2:2021 Angol nyelvű! 
Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének helyszíni vizsgálata. 2. rész: Lépéshang-
szigetelés (ISO 16283-2:2020) 
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2019 helyett 
 
MSZ 7573:2021 
Hőszigetelő termékek építőipari felhasználásra. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. 
Felhasználási területek szerinti elvárt teljesítménykövetelmények 
2015 helyett 
 
MSZ 7574:2021 
Hőszigetelő termékek építőipari felhasználásra. Gyári készítésű extrudált polisztirolhab (XPS-) 
termékek. Felhasználási területek szerinti elvárt teljesítménykövetelmények 
2009 helyett 
 
MSZ EN 16977:2021 Angol nyelvű! 
Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű kalcium-szilikát (CS-) termékek. Műszaki előírások 
 
MSZ EN ISO 9053-2:2021 Angol nyelvű! 
Akusztika. Az áramlási ellenállás meghatározása. 2. rész: Váltakozó légáramlás módszere (ISO 9053-
2:2020) 
1994 helyett 
 
MSZ EN 16205:2021 Angol nyelvű! 
A lépések által a padlóburkolaton keltett zaj laboratóriumi mérése 
2018 helyett 
 
MSZ EN ISO 717-1:2021 Angol nyelvű! 
Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének értékelése. 1. rész: Léghangszigetelés (ISO 
717-1:2020) 
2013 helyett 
 
MSZ EN ISO 717-2:2021 Angol nyelvű! 
Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének értékelése. 2. rész: Lépéshang-szigetelés 
(ISO 717-2:2020) 
2013 helyett 
 
MSZ EN ISO 10848-5:2021 Angol nyelvű! 
Akusztika. A léghang, a lépéshang és az épületgépészeti berendezések által keltett hang szomszédos 
helyiségek közötti kerülő utas hangátvitelének laboratóriumi és helyszíni vizsgálata. 5. rész: Az 
épületszerkezetek sugárzási foka (ISO 10848-5:2020) 
 
MSZ EN 13141-5:2021 Angol nyelvű! 
Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek 
teljesítőképesség-vizsgálata. 5. rész: Tetősapkák és tetőn kivezetett csövek végdarabjai 
2005 helyett 
 
MSZ EN 1004-1:2021 Angol nyelvű! 
Gördíthető munkaállványok előregyártott elemekből. 1. rész: Anyagok, méretek, teherbírás, biztonsági 
és teljesítménykövetelmények 
2005 helyett, de ez még érvényes 2021. 11. 30-ig. 
 
MSZ EN 12715:2021 Angol nyelvű! 
Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Injektálás 
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2002 helyett 
 
MSZ EN ISO 22476-9:2021 Angol nyelvű! 
Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Terepi vizsgálatok. 9. rész: Terepi nyírószondázás (FVT és 
FVT-F) (ISO 22476-9:2020) 
 
MSZ EN 1824:2021 Angol nyelvű! 
Az útburkolati jelek anyagai. Helyszíni vizsgálatok 
2012 helyett 
 
MSZ EN 13834:2021 Angol nyelvű! 
Konyhai eszközök. Hagyományos háztartási sütőkben használt eszközök 
2009 helyett 
 
MSZ EN ISO 22043:2021 Angol nyelvű! 
Fagylaltfagyasztók. Osztályba sorolás, követelmények és vizsgálati feltételek (ISO 22043:2020) 
2017 helyett 
 
MSZ EN 1081:2018+A1:2021 Angol nyelvű! 
Rugalmas, laminált és modulrendszerű többrétegű padlóburkoló anyagok. Az elektromos ellenállás 
meghatározása 
2019 helyett 
 
MSZ EN ISO 10874:2012/A1:2021 Angol nyelvű! 
Rugalmas, textil és laminált padlóburkoló anyagok. Osztályba sorolás. 1. módosítás: A 22+ osztály 
törlése (ISO 10874:2009/Amd 1:2020) 
2012. módosítása 
 
MSZ EN ISO 20326:2018/A1:2021 Angol nyelvű! 
Rugalmas padlóburkoló anyagok. Előírások laza fektetésre szánt padlóelemekhez/összeállításokhoz. 
1. módosítás: Aljzattól függő követelmények (ISO 20326:2016/Amd 1:2020) 
2019. módosítása 
 
MSZ EN 13200-6:2021 Angol nyelvű! 
Nézőtéri berendezések. 6. rész: Szétszerelhető lelátók 
2013 helyett 
 

 


