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A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki
420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a településtervezés
egyszerűsítésével összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.). Hatályos: 2021. 07. 16.
Többek között módosítja a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet az országos
településrendezési és építési követelményekről
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) BM rend. Hatályos: 2021.
07. 16.
2. § d) a településrendezési tervben meghatározottak szerint az építészeti és régészeti örökség, a
tájrészletek látványának (rálátás), valamint a telekről feltáruló kilátás védelméről annak mértékéig,
hogy az érintett telek szabályos beépítését ne akadályozza.
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK
ÁLTALÁNOS TERÜLETHASZNÁLAT
A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK TAGOZÓDÁSA
Építési övezetek, övezetek alapvető követelményei
(2) Az Agglomerációs településen az új lakóterület kijelölésével összefüggésben, a településtervben és a sajátos jogintézmények alkalmazásával biztosítani kell
a) a lakóterületen a villamosenergia-ellátás és a víziközmű-ellátás, a közúthálózat vonatkozásában
a szilárd burkolatú közutak, gépjármű-várakozóhelyek, gyalogjárdák, továbbá a közvilágítás, a
csapadékvíz-elvezető rendszer és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, a lakóterület beépítésével egy időben történő megvalósulását;
19/A. § (1) Az ipari gazdasági terület a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást gyakorló, különlegesen veszélyes, bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények elhelyezésére szolgál.
(2) Az ipari gazdasági területen elhelyezhető épület az (1) bekezdésben foglaltakon kívül
a) iroda,
b) kereskedelmi, szolgáltató és raktár
rendeltetést is tartalmazhat.
(3) Az ipari gazdasági területen önálló lakóépület nem helyezhető el. Gazdasági tevékenységi
célú épületen belül szolgálati és tulajdonosi lakás nem alakítható ki.
Egyéb ipari gazdasági terület
20. § (1) Az egyéb ipari gazdasági terület elsősorban olyan gazdasági célú ipari, energiaszolgáltatási, településgazdálkodási építmények és raktárak elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el, és nem tartoznak a 19/A. § (1) bekezdése szerinti tevékenységi körbe.
(2) Az egyéb ipari gazdasági területen elhelyezhető épület az (1) bekezdésben foglaltakon kívül
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a) iroda,
b) a gazdasági területhez kapcsolódó munkásszállás,
c) kereskedelmi, szolgáltató
rendeltetést is tartalmazhat.
(3) Az egyéb ipari gazdasági területen önálló lakóépület nem helyezhető el. Egy telken csak a
gazdasági tevékenységi célú épületen belül, és kizárólag egy szolgálati lakás alakítható ki, a helyi
építési szabályzatban meghatározott módon.
38. § (1) A védőterület a káros hatások elleni védelmet vagy biztonságot szolgáló terület, amely
lehet
a) védőterület (biztonsági terület),
b) nyomvonaljellegű építmény esetén védősáv (biztonsági övezet) vagy
c) a településrendezési tervben jelölt egyéb védelmi vagy korlátozóterület.
(2) A védőterület kiterjedését, felhasználásának és beépítésének lehetőségét, módját és feltételeit a vonatkozó jogszabályok - ennek hiányában az illetékes hatóságok előírásai - alapján kell meghatározni. A településrendezési terv készítése, felülvizsgálata vagy módosítása során a honvédelmi
és katonai célú építmények működési és védőterületét a honvédelmi miniszter adatszolgáltatása
alapján kell kijelölni.
(7) A védőterületet vagy a védelmet biztosító elemet a hatást előidéző, valamint a védelmet
igénylő - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a saját területén (telkén, építési területén)
belül köteles kialakítani és fenntartani, a honvédelmi és katonai célú területek kivételével.
55. § (1) Az építményt és részeit, szerkezeteit úgy kell méretezni és megvalósítani, hogy a környezetéből ható zaj- és rezgéshatásoknak (pl. szeizmikus és forgalmi rezgéshatásoknak) az előírt
mértékben ellenálljon, illetőleg azt meghatározott mértékig csillapítsa.
(2) Az építményt és részeit, az önálló rendeltetési egységet, helyiséget úgy kell megvalósítani, ehhez az építési anyagokat, az épületszerkezeteket, belső burkolatokat és a rögzített
berendezési tárgyakat úgy kell megválasztani és beépíteni, hogy a rendeltetésszerű használatuk során keletkező zaj- és rezgéshatás az építmény helyiségeinek, tereinek és külső környezetének rendeltetésszerű használatát ne akadályozza, az előírt mértéknél nagyobb zaj- és
rezgéshatással ne terhelje, megfeleljen a rendeltetéséhez tartozó akusztikai követelménynek,
továbbá feleljen meg a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásainak.
1. A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső határértékei
A
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Az építési telekre meghatározandó
Az egyes területek áltaMegengedett legMegengedett legnaLegkisebb
lános használata
nagyobb beépítettség gyobb beépítési magas- zöldfelület (%)
(%)
ság (m)

8.

intézményi vegyes terület

a település legnagyobb mértékű lakóterületi beépítettségnél legfeljebb 25%kal megnövelt érték

a be nem épített terület 50%-a

9.

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

60

20

10.

ipari gazdasági terület

30

40

11.

egyéb ipari terület

50

25
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Új jogszabályok:
Ebben a hónapban az alábbi, a Zsebtörvénytár-ba besorolható új jogszabály jelent meg:
31/2021. (VII. 7.) EMMI rendelet az egészségügyi és szociális intézmények területén történő
maszkviselés szabályairól - újként felvéve
Megjelent: MK 129/2021 (VII.02.) Hatályos: 2021. 07. 08
1. § (1) Egészségügyi intézményben - a (2)-(4) bekezdés szerinti kivétellel - mindenki köteles
orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot vagy textil, illetve más anyagból készült maszkot olyan
módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. E § rendelkezései a
foglalkoztatottak számára munkahelyi kockázatbecslés alapján meghatározott egyéni
védőeszközök viselési szabályait nem érinti.
(4) Az egészségügyi intézményben foglalkoztatott személy nem köteles maszkot viselni a
betegellátásra nem szolgáló, betegforgalom számára nyitva nem álló
a) pihenésre és étkezésre szolgáló helyiségekben,
b) orvosi és nővérszobában és
c) irodai és egyéb munkahelyen.
2. § (1) Szociális intézményben a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése
érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok
(uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló,
2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a koronavírus
elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerint védettnek nem minősülő
a) látogató,
b) ellátott - lehetőség szerint ba) látogató fogadásakor,
bb) közösségi programok alkalmával,
bc) közösségi terekben való tartózkodás esetén,
c) munkát végző személy,
d) egyéb célból jelenlévő személy
köteles - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot vagy textil,
illetve más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
(2) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személy nem köteles a szociális intézményben
maszkot viselni.
……………………………………………………………………………………………………
39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló
Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról - újként felvéve
Megjelent: MK 145/2021 (VII.30.) Hatályos: 2021. 07. 31
1. melléklet a 39/2021. (VII. 30.) ITM rendelethez
Az ADR Szabályzat belföldi alkalmazásához szükséges részletes szabályok és kiegészítések
1. A jelöléseknél és az okmányok kitöltésénél - a radioaktív anyagok szállításánál használt bárcák
és nagybárcák feliratai kivételével - elegendő a magyar nyelv használata.
2. Az ipartelepek közvetlen környezetében, valamint telephelyek vagy egyes részeik közötti
közforgalmú út igénybevételével történő veszélyes áru szállításra - az 1 osztály anyagainak, a 4.1
osztály önreaktív anyagainak és polimerizálódó anyagainak, az 5.2, a 6.2 és a 7 osztály
anyagainak szállítása kivételével - nem kell alkalmazni az ADR Szabályzat 5.2 fejezetének a
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küldeménydarabok jelölésére és bárcázására, az ADR Szabályzat 5.4 fejezetének a fuvarokmányra,
valamint az ADR Szabályzat 8.2 fejezetének a járműszemélyzet képzésére vonatkozó előírásait, ha
a szállítás megfelel a következő feltételeknek:
„A vállalatok (vállalkozások) olyan szállításaira, amely fő tevékenységüket kiegészíti, (így például
a mély- és magasépítési munkaterületek ellátása, a mezőgazdasági és egyéb munkagépekhez
szükséges üzemanyagoknak az üzemanyagtöltő állomás, a telephely és a munkaterület közötti
szállítása, vagy méréssel, javítással és karbantartással kapcsolatos szállítások, ill. visszaszállítások)
csomagolóeszközönként, ideértve a nagyméretű csomagolóeszközöket (IBC-et) és
nagycsomagolásokat is, legfeljebb 450 liter mennyiségű veszélyes áru esetén, és az 1.1.3.6
bekezdésben meghatározott mennyiségi határokon belül. Biztosítani kell, hogy a veszélyes áru
normális szállítási feltételek mellett ne szabadulhasson ki, ennek érdekében figyelemmel kell lenni
különösen a csomagolóeszköz megfelelő lezárására és a rakomány rögzítésére.”
9.2. A munkáltató az oktatásban részt vevő részére igazolást állít ki. Az igazolást a jármű
személyzetének a szállítás ideje alatt magánál kell tartania, és a hatóság kérésére ellenőrzéskor be
kell mutatnia. Ha a munkáltató maga végzi a veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységet,
az igazolás céljára az oktatásra vonatkozó irat használható. Több telephely esetén az egy-egy
telephely vonatkozásában készült, oktatással kapcsolatos iratok eredeti vagy a munkáltató által
hitelesített másolatát az adott telephelyen kell tárolni, vagy elektronikusan elérhetővé kell tenni a
telephely számára.
9.3. Az oktatásra vonatkozó iratokat a munkáltatónak öt évig, de legalább a munkakör
betöltésének megszűnését követő két évig meg kell őriznie.
23. Az ADR Szabályzat 7.3.3 szakasz VC3 különleges előírását az UN 3291 tétel alá tartozó
hulladékok ömlesztett szállítására a következők szerint kell alkalmazni
a) a „különlegesen felszerelt jármű, illetve konténer” az ADR értelmében vett fedett járművet vagy
zárt konténert jelent, melynek kialakítása, valamint állapota olyan, hogy normális szállítási
körülmények között megakadályozza mind a szilárd, mind a folyékony rakomány szabadba jutását;
a berakáshoz használt csomagolóeszközök biztonságosabb és könnyebb kezelhetősége érdekében
a járművön, illetve konténeren belül műanyag tartóeszköz („hulladéktároló”) is elhelyezhető;
d) felszerelések és személyi védőeszközök a feladatok végrehajtásához:
20. félálarc,
21. porálarc,
22. légzésvédő maszk,
23. menekülő kámzsa,
24. szűrőbetétek [A1B1E1K1-P1 vagy A2B2E2K2-P2 típusú, kombinált (gáz és részecske) szűrő,
és legalább négyféle tetszőleges, egyéb típusú szűrőbetét],
25. szemöblítő palack,
26. védőszemüveg,
27. védőkesztyű,
28. védőkötény,
29. szennyezett ruha tartó (például műanyag zsák).
……………………………………………………………………………………………………
34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához
szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról - újként felvéve
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.). Hatályos: 2021. 09. 01.
burkoló, villanyszerelő, tetőfedő, hegesztő stb.
………………………………………………………………………………………………..
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393/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos
szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról - régi
újként felvéve, mert ez a jövő a munkahelyváltoztatásban.
Megjelent: MK 126/2021 (VII.02.) Hatályos: 2021. 07. 03
1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
(2) A távmunkavégzés - a munkáltatóval kötött megállapodás alapján - a munkavállaló által
biztosított munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a
kockázatértékelés elvégzése során győződik meg a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos állapotáról. A munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotának
fenntartásáról ebben az esetben a munkavállaló gondoskodik.
(3) A munkáltató a munkavállalót tájékoztatja az Mvt. VI. fejezetében meghatározott munkahelyi
munkavédelmi tanácskozási és érdekképviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel
összefüggő feladatot ellátó felelős személyekről, elérhetőségük adatairól.
1/A. § * (1) Az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel, rendszerrel (a
továbbiakban együtt: számítástechnikai eszköz) végzett távmunka esetén
a) a munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól,
b) a munkavállaló a munkavégzés helyét az a) pont szerinti munkakörülmények teljesülésére
figyelemmel választja meg,
c) a munkáltató a munkavédelmi szabályok megtartását - eltérő megállapodás hiányában számítástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti.
(2) A nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a felek írásban megállapodnak a
munkavégzés helyéről (a továbbiakban: távmunkavégzési hely).
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott ellenőrzésen túl a munkáltató vagy megbízottja - így
különösen az Mvt. 8. §-ában, valamint az Mvt. 57. és 58. §-ában megjelölt személy - a
kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények
ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan
területén.
3. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek eltérő
alkalmazásáról
3. § * (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 196. §-a helyett a (2)-(6) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(4) Eltérő megállapodás hiányában a távmunkavégzés során
c) a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmada
esetén végez munkát, és
d) a munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval
kapcsolatot tartson.
…………………………………………………………………………………………………
20/2021. (VII. 14.) BM rendelet egyes, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 133/2021 (VII.14.) Hatályos: 2021. 07. 17
Többek között módosítja a 22/2015. (VI. 15.) BM rendeletet a belügyminiszter irányítása alá
tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes
állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok
köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól - régi újként felvéve, mert nekünk is kell
alkoholvizsgálatot végezni.
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2. Az alkoholos befolyásoltság vizsgálatának eszközei
6. § (4) * A minta levételét a hivatásos állomány egészségi alkalmasságvizsgálatára vonatkozó
szabályokat tartalmazó szabályozás szerinti rendvédelmi alapellátó orvos (a továbbiakban: alapellátó orvos) végzi. Ha az alapellátó orvos igénybe vétele akadályba ütközik, mintavétel érdekében a
szolgálatteljesítés helye szerint illetékes egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: egészségügyi
szolgáltató) ügyeletes orvosát kell igénybe venni.
6. A kábítószer-fogyasztás okozta befolyásoltság vizsgálata során a biológiai mintavételt megalapozó körülmények
…………………………………………………………………………………………………

Változások
31/2021. (VII. 2.) ITM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek
képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
módosításáról
Megjelent: MK 126/2021 (VII.02.) Hatályos: 2021. 07. 03
A gyakorlati vizsga
13. § * (1) * A járműkezelési, a rutin és a forgalmi vizsgán a vizsgajárműben egy vizsgázó,
valamint - a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően - a vizsgabiztos(ok), a
szakoktató, a vizsgáztatást ellenőrző személy(ek), a vizsgabiztos-jelölt és a tolmács foglalhatnak
helyet. A „D” kategóriájú és „D1” kategóriájú járművön több vizsgázó és több vizsgabiztos-jelölt
is helyet foglalhat.
(1a) * A vizsgaközponttól kapott engedély alapján a gyakorlati vizsga során a magyar nyelvet
nem beszélő külföldi állampolgár vizsgázó - a 12. § (6) bekezdésének megfelelően - tolmács
közreműködését veheti igénybe.
…………………………………………………………………………………………………
Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5011/2021/5. határozata Az állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartható állatok
számát területnagysághoz köti. Önkormányzati rendelet ezzel szemben, állatvédelmet
szabályozó jogszabályok felhatalmazására hivatkozva nem határozhatja meg a kedvtelésből
tartható állatok maximális számát, illetve nem kötheti engedélyhez az ezt meghaladó
egyedszámú állatok tartását.
17/C. § (1) Amennyiben a települési, fővárosban a kerület önkormányzat jegyzője, a Fővárosi
Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző arról értesül,
hogy eb a 4. számú melléklet szerinti sérülést okozott, arról köteles írásban értesíteni a sérülés
keletkezésének helye szerint illetékes járási állat-egészségügyi hatóságot.
(2) Eb okozta sérülés esetén a járási állat-egészségügyi hatóság a közigazgatási szabályszegések
szankcióiról szóló törvényben foglaltakon túl az Ávtv. 42/D. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja a 4. számú mellékletben foglaltak szerint.
(5) A sérülés keletkezésének kivizsgálása során vizsgálni kell az eb által okozott sérülés bekövetkezésének körülményeit, különösen a sérült ember vagy állat magatartását.
(6) Amennyiben ebek falkában okoznak sérülést, a falka összes tagja tekintetében jogkövetkezményeket kell megállapítani és alkalmazni.
………………………………………………………………………………………………..
398/2021. (VII. 6.) Korm. rendelet egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 128/2021 (VII.06.) Hatályos: 2021. 07. 09
Többek között módosítja a 22/2012. (II. 29.) Korm. rendeletet a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalról
6

Megjelent: MK 128/2021 (VII.06.) Módosítja: 398/2021. (VII. 6.) Korm. rend. Hatályos: 2021.
07. 09.
4/D. § (1) A NÉBIH mezőgazdasági igazgatási feladatai körében
a) éves jelentést tesz közzé honlapján a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek
vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás
tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Tfmtv.) hatálya alá tartozó
tevékenységekről, amelyben beszámol többek között az előző évben beérkezett panaszok,
valamint elindított, illetve lezárt vizsgálatok számáról;
b) minden év március 15-ig jelentést nyújt be az Európai Bizottságnak a mezőgazdasági és
élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott, a Tfmtv.-ben
szabályozott tisztességtelen piaci gyakorlatokról.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti jelentés a lezárt vizsgálatok tekintetében - az adatok zárt
kezelésére vonatkozó követelmény figyelembevétele mellett - tartalmazza a vizsgálat tárgyának és
kimenetelének, valamint a meghozott határozatnak az összefoglaló bemutatását.
Többek között módosítja a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a földművelésügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
Megjelent: MK 128/2021 (VII.06.) Módosítja: 398/2021. (VII. 6.) Korm. rend. Hatályos: 2021.
07. 09.
9. § (1) A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Btv.)
a) 8. §-ában, 9. § (1) bekezdés d) pontjában, (4) és (5) bekezdésében, 14. §-ában, 18. § (5) és (6)
bekezdésében foglaltak tekintetében a NÉBIH,
b) 21. § (2) és (3) bekezdésében, 22. § (2) bekezdésében, (4) bekezdés b) és c) pontjában, (5)
bekezdésében foglaltak tekintetében a NÉBIH, a Pest Megyei Kormányhivatal és a borászati hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,
c) 7. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak tekintetében a Pest Megyei Kormányhivatal,
d) 7. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a borászati hatáskörben eljáró megyei
kormányhivatal
a kijelölt borászati hatóság.
48. § Növénytermesztési hatóság
b) a Btv. 3. § (2) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében és 22. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a NÉBIH,
…………………………………………………………………………………………………
425/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Hatályos: 2021. 07. 16
3. § (4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 32., 49., 58., 59., 62. és 68. sora szerinti beruházás esetében településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.
4. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8., 10., 17., 32., 33., 37., 48., 49., 50., 58.,
59., 62., 63., 67. és 69. sora szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti
hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály
rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.
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(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8., 10., 17., 32., 33., 37., 48., 49., 50., 58., 59.,
62., 63., 64., 67. és 69. sora szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - a környezetvédelmi
és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít
meg - nyolc nap.
6/R. § 1. a kialakítható telek legkisebb területe 5000 m2, kivéve az önálló helyrajzi számon útként
nyilvántartott magánút területet, amely az OTÉK vagy a településrendezési eszköz szerinti ilyen
területre meghatározott legkisebb terület mérettől eltérhet,
10. a telkeken kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi,
szociális, kulturális, közösségi szórakoztató, szállás jellegű, igazgatási, iroda, sport és lakó rendeltetésű épületek, illetve ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek
………………………………………………………………………………………………..
414/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 132/2021 (VII.13.) Hatályos: 2021. 07. 14
Többek között módosítja a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról
Megjelent: MK 132/2021 (VII.13.) Módosítja: 414/2021. (VII. 13.) Korm. rend. Hatályos: 2021.
07. 14.
48. § (5) A 29. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2022. évre kiírt pályázaton nyertes munkáltatóval a Kormányhivatal 1 évre köt keretszerződést.
………………………………………………………………………………………………………..
20/2021. (VII. 14.) BM rendelet egyes, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 133/2021 (VII.14.) Hatályos: 2021. 07. 17
Többek között módosítja a 49/2011. (XII. 20.) BM rendeletet a hivatásos katasztrófavédelmi
szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról
Megjelent: MK 133/2021 (VII.14.) Módosítja: 20/2021. (VII. 14.) BM rend. Hatályos: 2021. 07.
17.
34. § (1) A beosztott jogosult
a) nemzetközi szerződésen alapuló, az országhatáron túli mentési feladatok ellátásában részt
venni,
b) a polgári védelmi szervezetbe történő beosztásra iskolai végzettségének megfelelően,
c) a polgári védelmi szervezet alkalmazása során a jogszabályokban előírt pihenőidőre.
(2) A beosztott köteles
a) * feladat ellátására fizikailag, pszichológiailag alkalmas állapotban, az előírásoknak megfelelő tiszta és ápolt öltözetben megjelenni,
Többek között módosítja a 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá
tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi
tevékenysége ellátásának szabályairól
Megjelent: MK 133/2021 (VII.14.) Módosítja: 20/2021. (VII. 14.) BM rend. Hatályos: 2021. 07.
17.
1. Szerv létszáma (fő) összesen és jogviszony szerinti megoszlásban (hivatásos, nem hivatásos,
közfoglalkoztatottak)
2. A személyi állomány száma (fő) kockázati kategória (alkalmasságvizsgálati kategória) és jogviszony (hivatásos, nem hivatásos, közfoglalkoztatottak) szerinti megoszlása
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3. Nem hivatásos állomány munkaköri alkalmassági vizsgálata
3.1. Alkalmassági vizsgálat megnevezése (előzetes, időszakos, soron kívüli egészségi)
3.2. Alkalmassági vizsgálat minősítése (alkalmas, alkalmatlan, ideiglenesen alkalmatlan)
3.3. Vizsgált személyek körének (nem hivatásos állomány, közfoglalkoztatottak) száma (fő)
4. Hivatásos állomány alkalmasságvizsgálata
4.1. Elsőfokú alkalmasságvizsgálatot végző szerv megjelölése (a vizsgálatot végző szervezeti egység megjelölésével)
4.1.1. Alkalmasságvizsgálat megnevezése (Hivatásos állományba jelentkezők felvétel előtti
alkalmasságvizsgálata, kivéve a szenior állományba jelentkezőket*; Szenior állományba jelentkezők alkalmasságvizsgálata; Hivatásos állományban lévő személyek alkalmasságvizsgálata, típusonként megjelölve)
4.1.2. Egészségi alkalmasságvizsgálat minősítése
4.1.3. Pszichológiai alkalmasságvizsgálat minősítése
4.2. Másodfokú alkalmasságvizsgálatot végző szerv megjelölése (a vizsgálatot végző szervezeti
egység megjelölésével)
4.2.1. Alkalmasságvizsgálat megnevezése (Hivatásos állományba jelentkezők felvétel előtti
alkalmasságvizsgálata, kivéve a szenior állományba jelentkezőket;* Szenior állományba jelentkezők alkalmasságvizsgálata; Hivatásos állományban lévő személyek alkalmassági vizsgálata, típusonként megjelölve)
4.2.2. Egészségi alkalmasságvizsgálat minősítése
4.2.3. Pszichológiai alkalmasságvizsgálat minősítése
4.3. Alkalmasságvizsgálat megnevezése (Hivatásos állományban lévő személyek alkalmassági
vizsgálata, típusonként megjelölve)
4.3.1. Felülvizsgálati eljárásban végzett egészségi alkalmasságvizsgálat minősítése
4.3.2. Pszichológiai háromfős bizottsági eljárásban végzett pszichológiai alkalmasságvizsgálat
minősítése
5. Egyéb alkalmasságvizsgálatok
Többek között módosítja a 45/2020. (XII. 16.) BM rendeletet a belügyminiszter irányítása alatt
álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és
rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról
Megjelent: MK 133/2021 (VII.14.) Módosítja: 20/2021. (VII. 14.) BM rend. Hatályos: 2021. 07.
17.
76. § (1) A soron kívüli alkalmasságvizsgálatot az állományilletékes parancsnok - a szolgálati
elöljáró, a rendvédelmi alapellátó orvos, a rendvédelmi alapellátó pszichológus vagy a
sportszakember javaslatára - rendeli el írásban. A soron kívüli alkalmasságvizsgálat elrendelésére
abban az esetben kerül sor, ha kétség merül fel a hivatásos állomány tagjának egészségi,
pszichológiai vagy fizikai alkalmasságával kapcsolatban.
(2) * Az állományilletékes parancsnok
a) alkalmasságot befolyásoló körülmény észlelése esetén elrendelheti egyes alkalmasságvizsgálati
kategóriákba tartozó szolgálati beosztásokat betöltők soron kívüli alkalmasságvizsgálatát, vagy
egyes alkalmasságvizsgálatok hivatásos állomány egészére vagy meghatározott részére történő
soron kívüli elvégzését,
…………………………………………………………………………………………………
420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a településtervezés
egyszerűsítésével összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.). Hatályos: 2021. 07. 16.
Többek között módosítja a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról
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Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) BM rend. Hatályos: 2021.
07. 16.
4. § (4) A kidolgozó a véleményt a tájékoztatáshoz szükséges információ rendelkezésére állásakor haladéktalanul kikéri, és a véleményadásra határidőt állapít meg, amely legfeljebb 15
nap.
8. § (7) A település egészére vagy egy részére készülő településrendezési tervnél, településszerkezeti tervnél, helyi építési szabályzatnál és szabályozási tervnél a környezeti értékelés tartalmát és
egyeztetésének sajátos szabályait a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet
határozza meg.
1. számú melléklet a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelethez
A környezeti vizsgálat lefolytatására e rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint kötelezett tervek és programok köre
1. Területi tervek [1996. évi XXI. tv. 23. § (1) bekezdés]
2. A település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási
terv [1997. évi LXXVIII. tv. 10. és 13. §]
Többek között módosítja a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletet a környezeti hatásvizsgálati
és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) BM rend. Hatályos: 2021.
07. 16.
5. § (2) cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban, azonban
az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem előterjesztéséig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a
létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni,
cc) ha a tervezett tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési
infrastruktúra-beruházás megvalósítása és az a településrendezési tervvel nincs összhangban,
azonban az összhang legkésőbb a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig megteremthető,
ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig meg kell szüntetni;
4. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez
Az előzetes vizsgálati dokumentáció és a konzultációs kérelem tartalma
1. bc) a tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a
településrendezési tervekben rögzített módja,
6. bl) a tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a településrendezési tervek módosítását,
14. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez
Környezeti körzeti terv
B) Előzmények
5. Tervezési és egyéb előírások, így különösen az érintett területre vonatkozó jogszabályok, valamint a határozatba foglalt kötelezettségeket és szakmai irányelveket tartalmazó tervdokumentációk és szabályzatok összefoglalása (Natura 2000 fenntartási tervek, természetvédelmi kezelési tervek, vízgyűjtő-gazdálkodási tervek, területrendezési tervek, településrendezési tervek)
Többek között módosítja a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet az építésügyi és az
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
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Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) BM rend. Hatályos: 2021.
07. 16.
3/B. § (3) b) az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások az Étv. 4. § (3a) bekezdése, valamint 6.
§ (3) bekezdése szerinti kormányrendelet alapján lefolytathatók a hatályos településrendezési
tervek eltérő rendelkezése esetén is,
Többek között módosítja a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletet a vizek hasznosítását,
védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó
általános szabályokról
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) BM rend. Hatályos: 2021.
07. 16.
3. § (1) A vízgazdálkodási tevékenység műszaki megoldásának kialakításánál, a vízimunka és
vízilétesítmény műszaki tervezésnél figyelembe kell venni:
a) az országos, regionális és helyi vízgazdálkodási, az országos, kiemelt térségi és megyei környezetvédelmi, területrendezési, területfejlesztési, gazdaságfejlesztési terveket, koncepciókat és
programokat, továbbá a településrendezési tervet, illetve - amennyiben rendelkezésre állnak - a
védett természeti területek kezelési terveit, Natura 2000 területek fenntartási terveit, a Nemzeti
Éghajlat-változási Stratégiát,
13. § (1) A vízellátó rendszer műszaki tervezése és területigényének meghatározása során a vízellátásnak a településrendezési tervben meghatározott hosszú távú igényeit figyelembe kell venni,
tekintettel a szakaszos megvalósítás lehetőségre is.
18. § (1) A szennyvízelvezetési, -tisztítási és -elhelyezési rendszert a távlati szennyvízmennyiségnek a településrendezési tervben meghatározott változásának figyelembevételével kell méretezni,
tekintettel a szakaszos megvalósítás lehetőségére is.
20. § (2) ba) a települési szennyvízkezelési programot úgy kell készíteni, hogy az összhangban
legyen a regionális vízgazdálkodási, valamint a környezetvédelmi és vízvédelmi követelményekkel, a településrendezési tervvel,
46. § (1) A folyókon a vízszintemelést, illetve vízszintszabályozást az árvízvédelmi, jég- és hordalék levezetési, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, ökológiai és hajózási szempontok,
valamint a településrendezési tervben foglaltak figyelembevételével kell megvalósítani. Az átjárhatóságról a beavatkozónak kell gondoskodnia, amíg a folyón az elzárás az átjárhatóságot akadályozza.
58. § (4) A belterületi vízelvezető hálózatot, illetve annak részelemeit a településrendezési tervvel
összhangban lévő vízrendezési terv és a vízkár-elhárítási terv figyelembevételével kell kialakítani.
59. § (1) Vízhasznosítási célú főmű létesítésénél a településrendezési tervben meghatározott hoszszú távú igény vehető alapul, figyelembe véve a szakaszos megvalósítás lehetőségét.
Többek között módosítja a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletet a levegő védelméről
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) BM rend. Hatályos: 2021.
07. 16.
3. § A levegővédelmi követelményeket az országos és regionális környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági programok, tervek, a területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek, településfejlesztési terv kidolgozása során, valamint a helyi önkormányzatok környezetvédelmi programjaiban, a gazdálkodó szervezetek terveiben és a műszaki tervezésben érvényesíteni kell.
Többek között módosítja a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletet a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) BM rend. Hatályos: 2021.
07. 16.
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28. § (1) A hatóság a biztonsági jelentés vagy a biztonsági elemzés alapján - annak feltételek
nélküli elfogadását követően - külön döntésben jelöli ki a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem
körüli veszélyességi övezet határait.
(2) A hatóság a veszélyességi övezet határairól tájékoztatja az érintett polgármestert, és kezdeményezi a veszélyességi övezet településrendezési tervben való feltüntetését. A hatóság a veszélyességi övezet kijelöléséről tájékoztatja a megyei területfejlesztési tanács tagjaként eljáró megyei
közgyűlés elnökét. A polgármester a tájékoztatást követően haladéktalanul értesíti a hatóságot a
veszélyességi övezet településrendezési tervben történő feltüntetésének várható időpontjáról.
(3) A polgármester a veszélyességi övezet 28. § (1) bekezdése szerinti kijelölését követően,
függetlenül annak településrendezési tervben történő feltüntetésétől a veszélyességi övezet határán
belüli területen történő esetleges fejlesztések során figyelembe veszi a veszélyességi övezet határait, és a fejlesztésekről a fejlesztés engedélyezése előtt kezdeményezi a 29. § (1) bekezdése szerinti bizottság létrehozását.
(4) A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyességi övezete határainak kijelölését, vagy
azok módosítását, törlését követően a hatóság megvizsgálja a veszélyeztetett települések településrendezési tervét. Amennyiben a településrendezési tervben nem vették kellő mértékben figyelembe a veszélyességi övezetben lehetségesen fellépő károsító hatásokat, úgy a hatóság erre felhívja a
polgármester figyelmét, és javasolja a szükséges intézkedések megtételét.
Többek között módosítja a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) BM rend. Hatályos: 2021.
07. 16.
2. § (5) Az építtető vagy meghatalmazottja az előzetes szakhatósági állásfoglalás, az építészetiműszaki tervtanácsi vagy településképi vélemény megkéréséhez szükséges dokumentumokat az
elektronikus gyűjtő tárhelyre tölti fel, és az ÉTDR-en keresztül nyújtja be.
(7) Az építészeti-műszaki dokumentáció, az előzetes szakhatósági állásfoglalás, az építészetiműszaki tervtanács véleménye, a kiemelt településképi vélemény, valamint a képviselő-testület
külön jogszabályban meghatározott településképi véleménye és az egyéb dokumentumok elektronikus tárhelyre történő feltöltése önmagában az engedélyezési eljárást nem indítja meg.
14. § (1) Az építési, az összevont és a fennmaradási engedélyezési eljárást, valamint az összevont telepítési eljárást *
b) a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben és a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben településképi
véleményezési eljárás előzi meg.
19. § (5) A határozat indokolási része az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül, a rendelkezéstől függően tartalmazza:
a) a szakértői véleménynek, a kiemelt településképi véleménynek, a képviselő-testület településképi véleményének vagy az építészeti-műszaki tervtanács véleményének figyelembevételi módját, annak indokolását,
24. § (1) Az összevont eljárás elvi építési keretengedélyezési szakaszának (a továbbiakban: elvi
építési keretengedélyezés) megindításával egyidejűleg igazolni kell, hogy *
a) a 23. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben a települési önkormányzat településképi véleményt adott,
25. § (8) A döntés indokolási része végzés esetén az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltakon
kívül, a rendelkezéstől függően tartalmazza:
a) a kiemelt településképi véleménynek, a képviselő-testület településképi véleményének vagy
az építészeti-műszaki tervtanács véleményének figyelembevételi módját, annak indokolását,
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29. § (1) f) telekalakítási engedélyezési eljárás, ha az építési beruházáshoz a településrendezési terv módosítása nem szükséges,
32. § (1a) A telepítési hatásvizsgálati szakaszban - a THSZ-ben összevonható kérelmezett eljárásoktól függően - igazolni kell, hogy a településrendezési szerződés megkötésre került, vagy a
településrendezési terv tervezete a jogszabályi követelményeknek megfelel.
35. § (1) Az IÉSZ megindítását a telepítési engedély véglegessé válásától számított egy éven belül külön kérelem nélkül, a 29. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az érintett településrendezési terv hatálybalépését követően lehet kezdeményezni az előírt mellékletek benyújtásával.
5. - Munkavégzés céljára
szolgáló építmény építése, bővítése, átalakítása
esetén.
- Az OTÉK szerint az
egyes építési övezetben,
övezetben
kivételesen
elhelyezhető építmény
építése
esetén.
Hulladékledobót,
gyógykezelés
céljára
szolgáló önálló rendeltetési egységet tartalmazó
épület építése esetén.

A higiénés és egészségvédelmi, az ivóvízminőségi, a települési szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi,
járványügyi
vonatkozású követelményeknek való megfelelés. Munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a kémiai
biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés. Az egészségvédelem
biztosítása
az
OTÉKban meghatározott egyes épületszerkezetek és helyiségek
létesítési
követelményeitől
való eltéréshez hozzájárulás.

a) építési,
b) összevont (építési engedélyezési
szakaszában),
c) *
d) használatbavételi,
e) fennmaradási,
f) országos építési követelményektől való eltérési engedélyezési eljárás

Többek között módosítja a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet az építésügyi és az
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) BM rend. Hatályos: 2021.
07. 16.
14. § (4) A településfejlesztési terv megalapozó vizsgálata csak akkor használható fel a településrendezési terv kidolgozásához, ha azt jogosultsággal rendelkező településtervező és szakági
településtervező készítette.
(5) A településrendezési tervezési tevékenység során létrejött dokumentáció aláíró lapja tartalmazza a feladat elvégzésében részt vett összes tervező nevét, szakképzettségét, szakmai címét,
névjegyzéki jelölését és - legalább egy eredeti példányon - a tervező saját kezű aláírását. A településrendezési terv tervlapja tartalmazza a településtervező és a szakági településtervezők nevét és
névjegyzéki jelölését.
(6) A tervezőnek az általa készített településrendezési tervet a megrendelő részére történő átadástól számított legalább 10 évig meg kell őriznie.
(8) Nem folytathat településrendezési tervezési tevékenységet illetékességi területén a településrendezési terv előkészítésében, véleményezésében, döntéshozatalában közreműködő személy, kivéve, ha az önkormányzat a 6. § (2) bekezdés a) pontja alapján településrendezési tervezési tevékenységet is folytat.
19. § (5) A településrendezési szakértő nem végezheti olyan pályázati dokumentáció, településrendezési terv vizsgálatát, amelynek összeállításában vagy tervezésében maga vagy a Ptk. szerinti
közeli hozzátartozója részt vett.
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Többek között módosítja a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a közlekedési igazgatási
feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) BM rend. Hatályos: 2021.
07. 16.
2. § a településfejlesztési terv és a településrendezési terv a gyorsforgalmi úttal, a közúti
határátkelőhellyel érintett település esetében történő egyeztetési eljárásai
során.
6. § 5) A településfejlesztési terv és a településrendezési terv a vasúti pályahálózattal érintett
település esetében történő egyeztetési eljárásai során a vasúti közlekedési hatóság jár el.
8. §. * a településfejlesztési terv és a településrendezési terv víziúttal érintett település esetében
történő egyeztetési eljárásaival
kapcsolatos ügyekben.
9. § (4) A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:
70. a településfejlesztési terv és a településrendezési terv légiközlekedéssel érintett település
esetében történő egyeztetési eljárásai,
Többek között módosítja a 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletet az állami magasépítési
beruházásokról
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) BM rend. Hatályos: 2021.
07. 16.
4. § Az állami magasépítési beruházás előkészítésének fázisai:
k) településrendezési terv elkészítése, a beruházással érintett ingatlan jogi helyzetének rendezése,
…………………………………………………………………………………………………...
423/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek
módosításáról
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Hatályos: 2021. 07. 16.
Többek között módosítja a 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendeletet a nukleáris létesítmény és a
radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 423/2021. (VII. 15.) Korm. rend. Hatályos: 2021.
08. 14
1. § E rendelet hatálya kiterjed az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban:
Atv.) 2. § 7. pontjában meghatározott nukleáris létesítmény (a továbbiakban: nukleáris létesítmény)
és az Atv. 2. § 16. pontjában meghatározott radioaktívhulladék-tároló (a továbbiakban:
radioaktívhulladék-tároló) engedélyesére, valamint a biztonsági övezettel vagy kutatási
védőidommal érintett ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére és használójára, továbbá a
biztonsági övezeten vagy kutatási védőidomon belül folytatott tevékenységek végzőjére.
(1a) A kutatási védőidom területén tilos olyan tevékenységet végezni, amelyek a tervezett
radioaktívhulladék-tároló biztonságát kedvezőtlenül befolyásolják vagy a földtani gát épségét
veszélyeztetik.
(2) Létesítmények, építmények és tevékenységek engedélyezésekor az arra hatáskörrel
rendelkező hatóság az (1) és (1a) bekezdés, valamint az Atv. 34. § (2) bekezdése szerinti
tilalmakat és korlátozásokat érvényesíti.
Többek között módosítja a 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendeletet a radioaktív hulladékok
átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági
követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 423/2021. (VII. 15.) Korm. rend. Hatályos: 2021.
08. 14
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2. § 5. Baleset: a tervezési alapot meghaladó esemény;
6. Baleset-elhárítás: az emberi egészséget és biztonságot, az élet minőségét, az értéket és a környezetet veszélyeztető baleset következményeinek enyhítését szolgáló intézkedések végrehajtása;
7. Balesetkezelés: a tervezési alapot meghaladó üzemállapotok során az üzemeltető által végrehajtott intézkedések, amelyek célja
a) az esemény súlyosbodásának megakadályozása,
b) biztonságos és stabil állapot elérése, valamint
c) a következmények csökkentése;
11a. Nukleáris biztonság szempontjából meghatározó munkakör: a biztonság szempontjából fontos
azon munkakör, amelyben a végzett tevékenység a tároló létesítmény biztonsági funkcióinak teljesülését közvetlenül befolyásolja.
40. Jogosítványhoz kötött munkakör: a biztonság szempontjából meghatározó munkakör, amely
betöltéséhez a biztonsági szabályzat, egyéb hatósági előírás, illetve az engedélyes oktatást szabályozó dokumentuma a jogosító vizsgát követelményként előírja;
62. § d) az üzemzavar-elhárítási utasításokat,
e) a baleset-elhárítási intézkedési tervet,
f) az MSSZ-t és
g) a balesetek kezelésére vonatkozó útmutatókat.
99. § (1) A biztonsági jelentést a 98. § (2) bekezdésében meghatározottakon kívül három hónapon
belül aktualizálni kell, amit átalakításnak kell tekinteni:
2.2.1.1100. * A radioaktív hulladék megfelelő mértékű elzárását és elszigetelését a kezelést biztosító vagy hulladék- elhelyezési rendszert alkotó műszaki gátak alkalmazásával kell megtervezni,
olyan módon, hogy az egyes elemek kombinációjából kialakított összetett rendszer együttesen
tudjon hozzájárulni az alapvető biztonsági funkciók teljesítéséhez.
2.3.4.1970. A hatósági jogosítvány hatálya megszűnik, ha
a) a 2.3.4.1960. pontban meghatározott időn belül nem került megújításra,
b) tulajdonosa 6 hónapot meghaladóan nem végzett munkát a hatósági jogosítvány szerinti
munkakörben,
c) a szinten tartó képzésben való részvétel az előírásoknak nem felel meg, vagy
d) a hatósági jogosítvány megújítására irányuló vizsga sikertelen.
2.3.4.1980. Az atomenergia-felügyeleti szerv a hatósági jogosítványt visszavonja
a) a hatósági jogosítvány tulajdonosának vagy az engedélyesnek a kérésére vagy
b) a tároló létesítmény nukleáris biztonságát veszélyeztető súlyos szabályszegés miatt.
2.3.4.1990. Hatálytalan vagy visszavont hatósági jogosítvány megújításának feltételei megegyeznek az új hatósági jogosítvány megszerzésének feltételeivel.
3.3.7.0310. A földrengés-veszélyeztetettség és a földrengésekkel összefüggő jelenségek veszélyeztetettségi görbéjét a tároló élettartamára a 10-4/év bekövetkezési gyakoriságig, valamint a hosszú
távú biztonság értékelésének teljes időtávlatában a 10-2 bekövetkezési valószínűségi értékig kell
meghatározni. A veszélyeztetettség meghatározásának bizonytalanságát értékelni kell.
Többek között módosítja a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendeletet az ionizáló sugárzás elleni
védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 423/2021. (VII. 15.) Korm. rend. Hatályos: 2021.
08. 14
1. § (1) E rendelet hatálya - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel - kiterjed h) radioaktív
anyagok és ionizáló sugárzást létrehozó berendezések forgalmazására,
3. § (1) b) zárt sugárforrás esetén a 100 napnál rövidebb felezési idejű sugárforrás aktivitása nem
haladja meg a vonatkozó mentességi aktivitást, a 100 napnál hosszabb felezési idejű sugárforrás
aktivitása nem haladja meg a vonatkozó mentességi aktivitás 1/10-ét és transzurán elemek
aktivitása nem haladja meg a vonatkozó mentességi aktivitás 1/100-át. Ha a radioaktív anyag
15

egynél több radionuklidot tartalmaz, minden egyes radionuklid aktivitása és a hozzá tartozó
mentességi szint hányadosaiból képzett összegre kell teljesülnie a kritériumnak.
4. § (1). radioaktív anyag alkalmazása: a radioaktív anyag tárolása, előállítása, termelése,
feldolgozása, kezelése, felhasználása, a radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék üzembe
helyezése, üzemeltetése, karbantartása, az üzemeltetésnek helyt adó létesítmény létesítése, üzembe
helyezése, továbbá üzemeltetése, valamint a dolgozók vagy lakosság sugárvédelmét biztosító
építészeti, épületgépészeti berendezések karbantartása,;
71. sztenderd értékek és összefüggések: a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság 116. sz.
kiadványának 4. és 5. fejezetében ajánlott értékek és összefüggések a külső sugárterhelésből
származó dózisok becsléséhez, valamint a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság 119. sz.
kiadványának 1. fejezetében ajánlott értékek és összefüggések a belső sugárterhelésből származó
dózisok becsléséhez, illetve a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság 115. sz. kiadványában a
radontól származó kockázatokra ajánlott értékek és összefüggések a radon és leányelemei
belégzéséből származó dózisok becsléséhez, és a fenti kiadványok helyébe lépő újabb kiadványok;
8. § (2) A lakossági sugárterhelés optimálása és annak biztosítása érdekében, hogy a lakosság
tagjainak sugárterhelése az atomenergia több alkalmazásának együttes hatásait figyelembe véve se
haladhassa meg a vonatkozó dóziskorlátot, a lakossági sugárterhelésre vonatkozó
dózismegszorítást kell alkalmazni.
19. § (1) Legalább alapfokozatú sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük azoknak, akik
a) sugárterhelésnek kitett munkavállalók, akik sugárforrással nem dolgoznak, de munkaköri
kötelességük teljesítése keretében tervezett sugárterhelésnek lehetnek kitéve,
27. § (1) d) a radiológiai kockázatok jellegét és nagyságát figyelembe véve meg kell szervezni az
ellenőrzött terület sugárvédelmi felügyeletét, a dózisteljesítmény, a radionuklidok légköri
aktivitáskoncentrációjának, illetve a felületi szennyezettség mérésével,
(2) A felügyelt területen a 27. § (2) bekezdésében meghatározott különleges sugárvédelmi
intézkedések és biztonsági szabályok alkalmazására szabályos körülmények között nincs szükség,
azonban
a) a radiológiai kockázatok jellegét és nagyságát figyelembe véve meg kell szervezni a felügyelt
terület sugárvédelmi felügyeletét, a dózisteljesítmény, a radionuklidok légköri
aktivitáskoncentrációjának, illetve a felületi szennyezettség mérésével,
b) a sugárvédelmi megbízott döntésétől függően, a felügyelt terület határait a sugárveszélyre, a
sugárforrás jellegére és a kockázatra utaló jelzéssel és felirattal, valamint a munkaterület vagy
munkahely megnevezésével kell ellátni,
30/A. § (1) A röntgen- és gamma-sugárzásból származó külső sugárterhelés mérésére alkalmas
hatósági személyi dózismérő biztosítása érdekében:
a) az OAH megbízásából az országos tisztifőorvos Országos Személyi Dozimetriai Szolgálata
mint dozimetriai szolgáltató biztosítja a hatósági dózismérők rendelkezésre állását. Az OAH által
így biztosított hatósági dózismérők kiértékeléséért, valamint pótlásáért az atomenergia
alkalmazója igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni,
b) az atomenergia alkalmazója az a) pontban megjelölt dozimetriai szolgáltató helyett más, az
OAH által a 57. § (10) bekezdés szerint regisztrált, az atomenergia alkalmazójától független
dozimetriai szolgáltató szolgáltatását is igénybe veheti.
40. § (5) Radioaktív anyagot tartalmazó, ionizáló sugárzást létrehozó berendezést lejárt
felhasználási idejű sugárforrással, kivéve mentességi szint alatti sugárforrás üzemeltetni tilos
………………………………………………………………………………………………
447/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet egyes ipari és kereskedelmi szakmák gyakorlásához
szükséges felelősségbiztosítás mértékéről, e szakmák deregulációjával összefüggésben a garantált bérminimummal kapcsolatos rendelkezésekről, valamint egyes műszaki szabályozási
tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 142/2021 (VII.21. Hatályos: 2021. 09. 01
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Többek között módosítja a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendeletet a felvonókról, mozgólépcsőkről
és mozgójárdákról
Megjelent: MK 142/2021 (VII.21.) Módosítja: 447/2021. (VII. 26.) Korm. rend. Hatályos: 2021.
09. 01
11. § (1) c) az e jogszabályban meghatározott tanfolyami és vizsgakötelezettségének eleget tett.
(11) A felvonó- és mozgólépcső ellenőr képesítéssel rendelkezők továbbképzése esetében a teljes
képzési idő legalább 8 óra, amit egyben (egy időben) szükséges oktatni.
7/A. A felvonó- és mozgólépcső ellenőr jogszabály alapján szervezett képzésére vonatkozó eljárási
szabályok
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 142/2021 (VII.21.) Módosítja: 447/2021. (VII. 26.) Korm. rend. Hatályos: 2021.
09. 01
13. §(3) h) a nyomástartó berendezés kezelője, a nyomástartó berendezés vizsgálója és a nyomástartó edény gépész (ha a munkáltató nem elosztói, szállítói vagy tárolói engedélyes), a tartályvizsgáló, a tartálytisztító, a villamos biztonsági felülvizsgáló, valamint a felvonó- és mozgólépcső ellenőr, továbbá a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetében
szükséges felkészítő tanfolyam és továbbképzés képzési programjának jóváhagyásával,
k) a műszaki biztonsági szempontból jelentős ipari szakképesítés (felvonó- és mozgólépcső ellenőr,
nyomástartó berendezés kezelője, nyomástartó berendezés vizsgálója, nyomástartóedény-gépész,
tartálytisztító, tartályvizsgáló, villamos biztonsági felülvizsgáló) megszerzéséhez szükséges vizsgakötelezettség teljesítéséhez igénybe vehető hatósági jellegű képzés programjának jóváhagyásával és a képzési tevékenység felügyeletével,
13/J. A villamos berendezésekhez kapcsolódó, egyes továbbképzési kötelezettségekkel kapcsolatos hatósági jellegű képzésekre vonatkozó eljárási szabályok
13/L. A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló jogszabály alapján szervezett képzésre, valamint a gázipari területen műszaki-biztonsági szempontból foglalkoztatottak időszakos továbbképzésére vonatkozó eljárási szabályok
32. § g) a villamos felhasználói és összekötő berendezések, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezések és védelmi rendszerek üzembe helyezésének
műszaki követelményeit tartalmazó Műszaki Biztonsági Szabályzatra, a Műszaki Szakbizottság
működésére és feladataira, valamint a villamos biztonsági felülvizsgáló - mint műszaki biztonsági
szempontból jelentős munkakörök esetén - szükséges továbbképzések követelményeire,
Többek között módosítja a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendeletet a villanyszerelők
bejelentéséről és nyilvántartásáról
Megjelent: MK 142/2021 (VII.21.) Módosítja: 447/2021. (VII. 26.) Korm. rend. Hatályos: 2021.
09. 01
2. melléklet a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez
Végezhető tevékenység
1.

Végzettség, szakképzettség,
szakképesítés

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény 27. § (5) bekezdésben meghatározott saját
beruházás keretében történő csatlakozás során legfeljebb fázisonként 100 A túláramvédelmi szervvel
védett és 1000 V feszültségszintet meg nem haladó
csatlakozóberendezés létesítése, kivitelezése
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Gyak. idő
(év)

1.1. Az 1.1.1. pontban felsorolt
1.1.1. villanyszerelő;
végzettségek közül valamelyik és
az 1.1.2. pont szerinti szakképesítések

Többek között módosítja a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendeletet a veszélyes folyadékok vagy
olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági
felügyeletéről
Megjelent: MK 142/2021 (VII.21.) Módosítja: 447/2021. (VII. 26.) Korm. rend. Hatályos: 2021.
09. 01
24. § (3) Képzést az a felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezet tarthat, amely
a) a képzést megelőző legalább egy évben gépészet ágazatba tartozó szakképesítésre felkészítő
felnőttképzési tevékenységet végzett,
b) rendelkezik a képzési területre vonatkozóan kidolgozott, a képzés felügyeletét ellátó hatóság
által jóváhagyott képzési programmal, és
c) rendelkezik a képzési programhoz kidolgozott, a hatályos műszaki biztonsági követelményeket tükröző, korszerű tananyagegységgel.
26. § (1) A képzést követő vizsga megtartását - a (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel - Budapest Főváros Kormányhivatala által kijelölt szervezetek végezhetik.
Többek között módosítja a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletet a földgázellátásról szóló 2008. évi
XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
Megjelent: MK 142/2021 (VII.21.) Módosítja: 447/2021. (VII. 26.) Korm. rend. Hatályos: 2021.
09. 01
A gázszerelők nyilvántartása
106/A. §
megszűnt.
……………………………….……………………………………………………………………
32/2021. (VII. 26.) ITM rendelet egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
Megjelent: MK 142/2021 (VII.21.) Hatályos: 2021. 07. 27
Többek között módosítja a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendeletet a foglalkozási betegségek és
fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
Megjelent: MK 142/2021 (VII.21.) Módosítja: 32/2021. (VII. 26.) ITM. rend. Hatályos: 2021.
07. 27
5. § (2) A foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálásába a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosát, a munkáltatót vagy annak képviselőjét és a
munkavállalók érdekképviseletét (munkavédelmi képviselőt) is be kell vonni, valamint a vizsgálat
során a megbetegedés és az expozíció okainak feltárása érdekében más hatóság, illetve intézmény
is megkereshető. Ezen túlmenően a foglalkozási megbetegedés körülményeinek kivizsgálásába
a) a miniszter által vezetett minisztérium orvos végzettségű foglalkozás-orvostan, üzemorvostan, munkahigiéné, közegészségtan-járványtan, megelőző orvostan és népegészségtan szakképesítéssel rendelkező kormánytisztviselőjét vagy
b) az a) pontban nevesített szakképesítéssel rendelkező megbízott orvost is minden esetben be
kell vonni.
(9) Betegség esetén, annak (8) bekezdés szerinti elbírálását követően foglalkozási megbetegedésként történő elfogadásáról a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv 5 napon
belül tájékoztatja a munkavédelmi hatóságot.
Többek között módosítja a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendeletet a biológiai tényezők hatásának
kitett munkavállalók egészségének védelméről
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Megjelent: MK 142/2021 (VII.21.) Módosítja: 32/2021. (VII. 26.) ITM. rend. Hatályos: 2021.
07. 27
2. § (1) E rendelet értelmében
a) biológiai tényezők: a mikroorganizmusok - beleértve a genetikailag módosított mikroorganizmusokat -, a sejttenyészetek és emberi belső élősdiek, amelyek fertőzést, allergiát vagy mérgezést okozhatnak, továbbá azon külső élősdiek, melyek képesek tartósan megtelepedni az emberi
szervezeten,
4. § (3) Ha a 3. § szerinti becslés eredménye alapján előfordulhat a biológiai anyagoknak való nem
szándékos kitettség, akkor figyelembe kell venni az 1. számú mellékletben nem szereplő más tevékenységeket is.
17. § (2) E rendelet
c) a 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a SARS-CoV-2 vírusnak az emberek számára tudvalevőleg fertőző betegségeket okozó biológiai anyagok listájára
való felvétele tekintetében történő módosításáról és az (EU) 2019/1833 bizottsági irányelv módosításáról szóló, 2020. június 3-i 2020/739 bizottsági irányelvnek,
d) * a 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III., V. és VI. mellékletének tisztán
technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. október 24-i 2019/1833
bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
1. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez
A foglalkozási tevékenységek típusainak tájékoztató jegyzéke
5. A klinikai, állatorvosi diagnosztikai laboratóriumokban végzett munkák a diagnosztikai mikrobiológiai laboratóriumok kivételével.
3. számú melléklet a 61/1999. EüM rendelethez
Biológiai tényezők csoportba való sorolása
Többek között módosítja a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendeletet a munkavállalók munkahelyen
történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi
követelményeiről
Megjelent: MK 142/2021 (VII.21.) Módosítja: 32/2021. (VII. 26.) ITM. rend. Hatályos: 2021.
07. 27
3. § (1) Ha megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, a kockázatok egészséget nem veszélyeztető
mértékűre csökkentése érdekében a munkáltató a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőeszközzel látja el, és ellenőrzi azok rendeltetésszerű használatát. A gyakori
kockázatok felsorolását tartalmazó tájékoztatót a munkavédelmi hatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) honlapján közzéteszi.
5. § (3) Az egyes alkalmazható védőeszközök típusait és a védőeszköz használatával végezhető
tevékenységek listáját a munkavédelmi hatóság a miniszter honlapján közzéteszi.
Többek között módosítja a 26/2000. (IX. 30.) EüM rendeletet a foglalkozási eredetű rákkeltő
anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
Megjelent: MK 142/2021 (VII.21.) Módosítja: 32/2021. (VII. 26.) ITM. rend. Hatályos: 2021.
07. 27
2. § ac) a 2. számú mellékletben meghatározott anyag, keverék vagy eljárás, valamint ezen eljárások során felszabaduló anyag vagy keverék,
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3. § (1) E rendelet hatálya kiterjed - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - az Mvt. alapján történő szervezett munkavégzésre, amelynek során a munkavállaló rákkeltő vagy mutagén anyag (a
továbbiakban együtt: rákkeltők) hatásának van vagy lehet kitéve.
22. § (4) A 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti határérték ellenőrzésére irányuló vizsgálatokat kizárólag a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által e szakterületre és a mérendő vegyi anyagok meghatározására akkreditált és nemzetközi jártassági vizsgálatban írásban igazolt módon eredményesen részt
vevő laboratórium végezhet.
2. A VCM munkahelyi levegőben megengedett határértékét a kémiai kóroki tényezők hatásának
kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló rendelet tartalmazza.
Többek között módosítja a 5/2020. (II. 6.) ITM rendeletet a kémiai kóroki tényezők hatásának
kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
Megjelent: MK 142/2021 (VII.21.) Módosítja: 32/2021. (VII. 26.) ITM. rend. Hatályos: 2021.
07. 27
2. § 7. egészségkárosító vagy biztonságot veszélyeztető kockázat: a munkahelyi légtérben lévő
szennyező anyagra megadott foglalkozási expozíciós határérték túllépése vagy határérték hiányában a kockázat olyan mértéke, amely veszélyeztetheti a munkavállalók egészségét vagy biztonságát;
8. expozíció: a munkahelyen jelen lévő veszélyes anyagok hatásának való kitettség, amely a
munkavállalót az adott munkakörnyezeti tényező ellen védelmet nyújtó egyéni védőfelszerelés
nélkül éri;
9. expozíció-becslés: azon tevékenység, mely magában foglalja az expozíciós koncentráció mérését, vagy mérés hiányában a feltételezhetően „megszökött” anyag becsült tömegének munkatérben valószínűsíthető hígulásából adódó légtér-koncentráció becslését;
15. kockázatértékelés: a méréssel vagy becsléssel nyert expozíciós koncentráció összehasonlítása a határértékkel;
16. megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy
8 órás vagy annál rövidebb műszak, 40 órás munkahét esetén megengedett, idővel súlyozott átlagkoncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást, kivéve egyes küszöbérték nélküli mutagén vagy daganatkeltő anyagokat;
4. § (4) A biológiai expozíciós mutatók és a biológiai hatásmutatók mérésére, valamint a 11. §
(4) bekezdése szerinti határérték ellenőrzésére - a munkateret szennyező anyagok mérésére - irányuló vizsgálatokat kizárólag
a) a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által e területre és a mérendő vegyi anyagok meghatározására
akkreditált és
11. § (1) A veszélyes anyagokkal szennyezett munkatérben foglalkoztatott munkavállalókra az 1.,
2., 5. és 6. mellékletben meghatározott határértékek 8 órás referenciaidőre vonatkoznak. Ha az
expozícióban töltött műszak időtartama rövidebb, mint a referenciaidő, a légtérszennyezettség
mértéke akkor sem haladhatja meg a megengedett átlagos koncentrációt (a továbbiakban: ÁK érték). 8 óránál hosszabb műszak vagy 40 órásnál hosszabb munkahét esetén az anyag korrekciós
csoportjának megfelelő módon korrigált ÁK érték alkalmazandó (a továbbiakban: ÁK korrekciós
csoport).
21. § A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően
a) a füstképződéssel járó hegesztési és plazmavágási folyamatok vagy az ezekhez hasonló munkafolyamatok esetében a króm (VI) szervetlen vegyületekre [Cr (VI)-ra számítva] vonatkozóan az
5. mellékletben,
b) a földalatti bányászat és az alagútfúrás terén a nitrogén-monoxidra, a nitrogén-dioxidra és a
szén-monoxidra vonatkozóan a 6. mellékletben,
c) az arzén és szervetlen vegyületeire vonatkozóan (arzin kivételével, As-ra számítva) - a rézkohósítási ágazatot kivéve - az 1. mellékletben,
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d) az egészségügyi ágazat, a temetkezés és balzsamozás területén a formaldehid expozícióra
vonatkozóan a 7. mellékletben
meghatározott határértékeket kell alkalmazni.
23. § Ez a rendelet
i) a munkájuk során rákkeltő, illetve mutagén anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett
munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. január 16-i (EU)
2019/130 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
j) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett
munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i
2019/983 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
k) a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek ötödik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló,
2019. október 24-i 2019/1831 bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
…………………………………………………………………………………………………..
34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához
szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.). Hatályos: 2021. 09. 01.
Többek között módosítja a 3/1981. (V. 6.) IpM-MüM együttes rendeletet a villamosmű és
fogyasztói vezetékhálózat irányító és kezelő dolgozóinak szakmai képesítéséről
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 34/2021. (VII. 26.) ITM rend. Hatályos: 2021. 09.
01.
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a közcélú és az üzemi villamosműveket, továbbá a fogyasztói
vezetékhálózatot irányító és kezelő munkakört betöltő dolgozókra.
(2) * Nem terjed ki a rendelet hatálya az atomerőműre.
Hatályos: 2021. 09. 01.
1.§ (3) Az e rendeletben meghatározott munkakörben végezhető tevékenységekre jellemző, a
jogszabályokban foglalt követelmények figyelembevétele alapján a munkáltató által felmért
egészségvédelmi, műszaki biztonsági és egyéb biztonságtechnikai kockázatok kezeléséhez
elégséges szakmai kompetenciákat biztosító egyéb szakmai képesítés vagy végzettség megléte
esetén nem szükséges az e rendelet 1. mellékletében megjelölt képesítéssel és gyakorlati idővel
rendelkezni.
Többek között módosítja a 143/2004. (XII. 22.) GKM rendeletet a Hegesztési Biztonsági
Szabályzat kiadásáról
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 34/2021. (VII. 26.) ITM rend. Hatályos: 2021. 09.
01.
4.1. Hegesztést önállóan végezhet, aki
- betöltötte a 18. életévét, és
- a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi
vizsgálat alapján alkalmas, és
- a tervező által előírt vagy az alkalmazandó hegesztési technológiára vonatkozó nemzeti vagy
nemzetközi szabványban meghatározott hegesztő tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal vagy
képesítéssel, ennek hiányában hegesztő szakmával rendelkezik.
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Többek között módosítja a 2/2016. (I. 5.) NGM rendeletet a nyomástartó berendezések, a töltő
berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági
felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 34/2021. (VII. 26.) ITM rend. Hatályos: 2021. 09.
01.
3. melléklet a 2/2016. (I. 5.) NGM rendelethez
A képzési programmal szemben támasztott alapkövetelmények
2. A nyomástartó berendezés kezelője képzési szakterület esetében a teljes képzési idő legalább 80
óra, amelynek részeként a gyakorlati képzés legalább 3 × 8 óra.
3. A nyomástartóedény-gépész képzési szakterület esetében a teljes képzési idő legalább 80 óra,
amelynek részeként a gyakorlati képzés legalább 3 × 8 óra.
4. A nyomástartó berendezés vizsgálója képzési szakterület esetében a teljes képzési idő legalább
80 óra, amelynek részeként a gyakorlati képzés legalább 3 × 8 óra.
5. A nyomástartó berendezés kezelője továbbképzési szakterület esetében a teljes képzési idő
legalább 1 × 8 óra.
6. A nyomástartóedény-gépész továbbképzési szakterület esetében a teljes képzési idő legalább 1 ×
8 óra.
7. A nyomástartó berendezés vizsgálója továbbképzési szakterület esetében a teljes képzési idő
legalább 3 × 8 óra.
2021.XI.12.
Megfelelés az Eu irányelv és MSZ előírásainak
a gépjárművek gázüzemanyag követelményei
Többek között módosítja a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendeletet az összekötő és felhasználói
berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos
berendezésekről és védelmi rendszerekről
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 34/2021. (VII. 26.) ITM rend. Hatályos: 2021. 09.
01.
5/A. A műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képzések
képzési programjának alapkövetelményei
6/A. § A műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltésére képesítő, valamint a
kapcsolódó továbbképzések képzési programjára vonatkozó alapkövetelményeket a 3. melléklet
tartalmazza.
3. melléklet a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelethez
A képzési programmal szemben támasztott alapkövetelmények
Többek között módosítja a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendeletet a gázszerelők és gázkészülékjavítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének
és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be
nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 34/2021. (VII. 26.) ITM rend. Hatályos: 2021. 09.
01.
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1. § (1) E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a földgázellátásról szóló törvény és
végrehajtási rendelete szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználói berendezéssel kapcsolatos, az
1. melléklet szerinti tevékenységet folytat.
(2) Az 1. mellékletben meghatározott tevékenységet (a továbbiakban: gázszerelői tevékenység)
az a személy (a továbbiakban: gázszerelő) végezheti, aki rendelkezik
a) az 1. mellékletben meghatározott képesítéssel, vagy más, a szakmai kompetenciák tekintetében azzal egyenértékű képesítéssel
Többek között módosítja a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendeletet a műszaki-biztonsági
szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és
gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével
kapcsolatos szabályokról
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 34/2021. (VII. 26.) ITM rend. Hatályos: 2021. 09.
01.
2. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakört
- az (1a) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - csak az 1. mellékletben megjelölt szakképzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be. A 2. mellékletben meghatározott műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakört a 2. mellékletben megjelölt szakképzettséggel és
gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be.
(1a) Az 1. mellékletben meghatározott műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörben
végezhető tevékenységekre jellemző, a jogszabályokban foglalt követelmények figyelembevétele
alapján a munkáltató által felmért egészségügyi, műszaki biztonsági és egyéb biztonságtechnikai
kockázatok kezeléséhez elégséges szakmai kompetenciákat biztosító egyéb szakmai képesítés
vagy végzettség megléte esetén nem szükséges az 1. mellékletben megjelölt szakképzettséggel és
gyakorlati idővel rendelkezni.
Többek között módosítja a 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendeletet az ömlesztőhegesztés végzésének
feltételeiről
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 34/2021. (VII. 26.) ITM rend. Hatályos: 2021. 09.
01.
4. § (1) c) rendelkezik legalább kétéves szakmai gyakorlattal. pont megszűnik
……………………………………………………………………………………………………
23/2021. (VII. 29.) BM rendelet a közbiztonság erősítése érdekében egyes miniszteri
rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Hatályos: 2021. 08. 01.
Többek között módosítja a 12/2007. (III. 13.) IRM rendeletet a megkülönböztető és
figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 23/2021. (VII. 29.) BM rend. Hatályos: 2021. 08.
01.
7. §(6) A (4) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség, illetve az (5) bekezdés szerinti információk okmányban való rögzítésének kötelezettsége zárt informatikai rendszeren belüli eszközökkel,
automatizáltan, elektronikus dokumentumok előállításával is teljesíthető.
12. §(3) Az engedély időbeli hatálya kérelemre, alkalmanként a 4. § (2) bekezdésében és a 11. § (1)
bekezdésében meghatározott határidővel meghosszabbítható, ha a kérelmező az engedély hatályban tartását kezdeményezi, és a kiadására vonatkozó feltételek - azok ismételt vizsgálata alapján biztosítottak.
23

Többek között módosítja a 22/2012. (IV. 13.) BM rendeletet a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes
rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 23/2021. (VII. 29.) BM rend. Hatályos: 2021. 08.
01.
24/A. § (1) c) az ideiglenesen elvett dolog megnevezését, azonosító adatait, ismertetőjegyeit,
mennyiségét és - ha az a szabálysértési ügy szempontjából releváns - a becsült forgalmi értékét
……………………………………………………………………………………………………
35/2021. (VII. 29.) ITM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól
szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Hatályos: 2021. 08. 01.
Hatályos: 2021.VIII.11. - 2022.VI.30
A környezetkímélő gépjárművekkel kapcsolatos hatósági vizsgálat
……………………………………………………………………………………………………
24/2021. (VII. 30.) BM rendelet a hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Hatályos: 2021. 08. 02.
Többek között módosítja a 21/2016. (VI. 9.) BM rendeletet a kéményseprő-ipari tevékenység
ellátásának szakmai szabályairól
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 24/2021. (VII. 30.) BM. rend. Hatályos: 2021. 08.
02.
12/A. A Kéményseprő-ipari Műszaki Bizottság létrehozásának, összetételének, feladatkörének és
működésének részletes szabályairól
…………………………………………………………………………………………………
38/2021. (VII. 30.) ITM rendelet a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri
rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Hatályos: 2021. 07. 31.
Többek között módosítja a 62/2013. (X. 17.) NFM rendeletet a Veszélyes Áruk Nemzetközi
Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 38/2021. (VII. 30.) ITM. rend. Hatályos: 2021.
07. 31.
4. § Ez a rendelet a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából
történő módosításáról szóló, 2020. október 2-i (EU) 2020/1833 felhatalmazáson alapuló bizottsági
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
3. A RID Szabályzat 1.3.2.4 bekezdésének alkalmazása során a képzést ismeretfelújító oktatás
keretében rendszeresen ki kell egészíteni az előírásokban történt változásokkal. Az ismeretfelújító
oktatást legkésőbb az előző oktatást követő második év végéig meg kell tartani. A RID Szabályzat
1.8.5.3 bekezdésében meghatározott kritériumokat kielégítő baleset vagy káresemény bekövetkezése esetén a balesetben vagy annak okozásában érintett munkavállalók részére 30 napon belül
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soron kívüli oktatást kell tartani.
9. A RID Szabályzat 1.10.3.2 bekezdése szerinti közbiztonsági tervnek a 7 osztályba tartozó anyagok szállítása esetén meg kell felelnie az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és
a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: Fvr.) foglalt követelményeknek, és a szállításhoz az Fvr. 32. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti engedély szükséges.
Többek között módosítja a 26/2017. (VII. 5.) NFM rendeletet a Veszélyes Áruk Nemzetközi
Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi
alkalmazásáról
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.) Módosítja: 38/2021. (VII. 30.) ITM. rend. Hatályos: 2021.
07. 31.
5. § Ez a rendelet a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából
történő módosításáról szóló, 2020. október 2-i (EU) 2020/1833 felhatalmazáson alapuló bizottsági
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
3. Az ADN Szabályzat 1.3.2.4 bekezdésének alkalmazása során a képzést ismeretfelújító oktatás
keretében rendszeresen ki kell egészíteni az előírásokban történt változásokkal. Az ismeretfelújító
oktatást legkésőbb az előző oktatást követő második év végéig meg kell tartani. Az ADN Szabályzat 1.8.5.3 bekezdésében meghatározott kritériumokat kielégítő baleset vagy káresemény bekövetkezése esetén a balesetben vagy annak okozásában érintett munkavállalók részére 30 napon belül
soron kívüli oktatást kell tartani.
10. Az ADN Szabályzat 8.2.2.7.0 pont rendelkezéseinek alkalmazása során a tesztvizsgát a vizsgaközpont által delegált vizsgabizottság előtt kell megtartani. Ebben az esetben nincs szükség a
Szabályzat által előírt írásos kijelölésre és a vizsgáztató szervezet tekintetében a leírt kritériumrendszer vizsgálatára.
10a. Az ADN Szabályzat 8.2.2.7.3.1 pont rendelkezéseinek alkalmazása során az ismeretfelújító
tesztvizsgát a vizsgaközpont által delegált vizsgabizottság előtt kell megtartani.
12. Az ADN Szabályzat 1.10.3.2 bekezdése szerinti közbiztonsági tervnek a 7 osztályba tartozó
anyagok szállítása esetén meg kell felelnie az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Fvr.) foglalt követelményeknek, és a szállításhoz az Fvr. 32. §
(1) bekezdés c) pontja szerinti engedély szükséges.

EMLÉKEZTETŐ
374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról.
Módosítja: 307/2016. (X. 13.) Korm. rendelet.
Hatályos: 2021. 07. 16.
13. § (1) A CE-jelölésnek a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i
765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkében meghatározott általános elveknek meg kell felelnie.
7. melléklet a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelethez
Az elektromos és elektronikus berendezések termékcsoportjai
5. Világítástechnikai cikkek
………………………………………………………………………………………………
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246/2021. (V. 13.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm.
rendelet valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 13., 2021. 08. 11., 2022. 05. 28.
Többek között módosítja a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
Módosítja: 246/2021. (V. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2021. 07. 01.
5. § (2) A közlekedési igazgatási hatóság az ügyfél kérelmére az egészségi alkalmassági vizsgálat
nélkül is vezethető kategóriákra érvényesített vezetői engedélyt állít ki, ha az ügyfél az (1)
bekezdésben meghatározott vezetési jogosultságát kívánja gyakorolni.
(5) A vezetői engedély vezetési jogosultság igazolására a következő határidőig alkalmas:
a) a vezetői engedély hátoldalán a 11. pontban feltüntetett kategória érvényesség időpontjáig,
amely az egészségi alkalmassági vizsgálaton megállapított időpont,
b) az egészségi alkalmassági vizsgálat nélkül is vezethető kategóriákra a vezetői engedély első
oldalán a 4. b) pontban feltüntetett érvényesség időpontjáig, de legfeljebb a vezetői engedély kiállítását követő tíz évig.
7. § (1) A „kezdő vezetői engedély” minősítés az (1a) bekezdésben foglaltak szerint meghoszszabbodik, ha
a) a „kezdő vezetői engedély” időbeli hatályának időtartama alatt elkövetett közlekedési szabálysértés vagy bűncselekmény miatt a vezetői engedély jogosultját a szabálysértési hatóság vagy
a bíróság jogerősen eltiltja a járművezetéstől, a járműfajtától vagy a kategóriától, v
(1a) * A kezdő vezetői engedély minősítés időtartamának meghosszabbodása az (1) bekezdés
szerinti döntés jogerőre emelkedésétől vagy véglegessé válásától a vezetési jogosultság
szünetelésének és a vezetői engedély visszavonásának megszűnését követő két évig tart.
10. § (2b) Külföldi nemzeti vezetői engedély esetén a (2) és (2a) bekezdés alkalmazásának további feltétele, hogy a külföldi nemzeti vezetői engedély megfeleljen a 17. § (2a) bekezdés a), b) vagy c) pontjában foglaltaknak is.
(3) A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a kiállítása alapjául szolgáló nemzeti vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított
a) három év az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény,
b) egy év az 1949. évi Genfi Közúti Közlekedési Egyezmény
szerinti nemzetközi vezetői engedély esetén.
16. § f) akinek az egészségi alkalmatlanságát a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának
megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján megállapították, az egészségi alkalmasság igazolásáig,
g) akit a IV. pályaalkalmassági kategóriában járművezetésre pályaalkalmassági szempontból alkalmatlannak minősítettek, az alkalmasság igazolásáig.
7. Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély érvényessége, cseréje, honosítása,
visszahonosítása
87. § (3) A közlekedési igazgatási hatóság az átírással egyidejűleg nem állít ki forgalmi engedélyt, ha a kérelmező nem tudja igazolni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét. Ezt a
tényt a bemutatott forgalmi engedély „Hivatalos feljegyzések” rovatában jelölni kell.
26

……………………………………………………………………………………………
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
Módosítja: 2021. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2021. 07. 01.
2. Beépítésre nem szánt terület: a település közigazgatási területének a zöldterületi, a közlekedési,
a mezőgazdasági, az erdőművelési, illetve az egyéb célra szolgáló része.
3. Beépítésre szánt terület: a település közigazgatási területének a beépített, illetve a további
beépítés céljára szolgáló területrésze
7. Építési terület: olyan telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegű építmények
elhelyezésére szolgál.
12. Integrált településfejlesztési stratégia: a településfejlesztési koncepcióban foglalt környezeti,
társadalmi és gazdasági célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló középtávú fejlesztési program.
16. Önkormányzati (megyei, települési, a fővárosban fővárosi és kerületi, térségi) főépítész: a
helyi önkormányzat településrendezési, valamint e törvényben meghatározott egyéb építésügyi
feladataival kapcsolatos döntéseit előkészítő személy.
17. Önkormányzati településfejlesztési döntés: a települési érdekek érvényre juttatása céljából a
település fejlődésének alapvető lehetőségeit és irányait meghatározó, a település természeti
adottságaira, gazdasági, szociális-egészségügyi és pénzügyi szempontjaira épülő
településfejlesztési elhatározás.
6/A. § (2) A települési önkormányzat polgármestere jogszabályban meghatározott esetekben és
módon
a) véleményt adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez,
b) településképi bejelentési eljárást folytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött
építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében.
7. § (1) A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének és a település
versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a
jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és
a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek
gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának
elősegítése.
(2) A településfejlesztés és a településrendezés során biztosítani kell a területek közérdeknek
megfelelő felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel.
8. § (1) A településfejlesztési koncepciót, az integrált településfejlesztési stratégiát és a
településrendezési eszközöket a területfejlesztési tervekkel összhangban, az országos
településfejlesztési és településrendezési szakmai előírások figyelembevételével, továbbá azok
elkészítéséről szóló, e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint kell
elkészíteni.
(4) Ha a teleknek a kiszolgáló út céljára szükséges részén építésügyi hatósági (létesítési)
engedéllyel rendelkező, vagy 10 évnél régebbi építmény, vagy építményrész áll, kisajátítási
eljárást kell lefolytatni.
28. § (2) Ha a kiszolgáló utat, illetőleg közművet a települési önkormányzat megvalósította,
annak költségét részben vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira átháríthatja. A
hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról a települési önkormányzat képviselő-testülete
hatósági határozatban dönt. Az útépítési és közművesítési hozzájárulás nem róható ki, ha az út- és
közműépítéshez szükséges terület kialakítása érdekében korábban lejegyzett telekrészért járó
kártalanítás összegének megállapítása során az út és a közmű megépítéséből eredő
értéknövekedést figyelembe vették.
Hatály: 2022.I.1. - 2022.XII.31.
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A NEMZETI ÉPÍTŐIPARI FELÜGYELETI ÉS ADATSZOLGÁLTATÓ RENDSZER
……………………………………………………………………………………………..
2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról
Módosítja: 2021. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2021. 07. 01.
27. § (1) A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek megvalósítását, jelentős változtatását,
megszüntetését, illetve azok veszélyességi övezeti határait fel kell tüntetni a településszerkezeti
tervben. A veszélyességi övezeten belüli fejlesztésekkel kapcsolatos eljárási rendet, a polgármester
feladatát és hatáskörét a biztonsági követelmények figyelembevételével külön jogszabály
határozza meg.
(1a) A településszerkezeti terv módosításának költségeit az üzemeltető viseli. Az e törvény IV.
fejezete alapján kiadott hatósági döntés nem tartalmazza a településszerkezeti terv módosításának
költségét, viselésének módját.
…………………………………………………………………………………………………
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
Módosítja: 2021. évi XXXIX. tv
Hatályos: 2021. 07. 01.
247. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
d) a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás, különös tekintettel a vérkészítmények külföldről
történő behozatalára, illetőleg külföldre történő kivitelére vonatkozó szabályokat,
Hatályos: határozatlan –
3/A. §
dd) terápiás beavatkozás monitorozásáról;
e) alapvető munkáltatói jog: a foglalkoztatási jogviszony létrehozása és megszüntetése, a vezetői megbízatás adása és visszavonása, az illetmény megállapítása és módosítása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása;
f) egyéb munkáltatói jog: mindazon munkáltatói jogkörök, amelyek nem minősülnek alapvető
munkáltatói jognak.
Arcképes azonosításra épülő telemedicina szolgáltatás
Személyi feltételrendszer
………………………………………………………………………………………………
7/2021. (II. 12.) EMMI rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek
nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló törvényhez
kapcsolódó módosításáról
Hatályos: 2021. 02. 13.
Többek között módosítja a 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi
alkalmasságának megállapításáról
Módosítja: 7/2021. (II. 12.) EMMI r.
Hatályos: 2021-07-01
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5. § (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.
…………………………………………………………………………………………………
121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról
és felügyeletéről
Módosítja: 675/2020. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2021-07-16
3. § E rendelet alkalmazásában:
1. akkreditálás: 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. pontjában meghatározott akkreditálás;
21. nemzeti akkreditáló testület: a termékek forgalmazása tekintetében a 765/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 11. pontjában meghatározott nemzeti akkreditáló testület;
24. A CE-jelölésre vonatkozó általános elvek
40. § A robbanóanyagokat forgalomba hozatal előtt a termékek forgalmazása tekintetében a
765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkében meghatározott általános elvek
szerint CE-jelöléssel kell ellátni.
44. § (1) A bányafelügyelet, mint piacfelügyeleti hatóság ellenőrzi az e rendeletben meghatározott
követelmények betartását.
(6) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a robbanóanyagon
a) a megfelelőségi jelölést nem a termékek forgalmazása tekintetében a 765/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkében foglaltaknak megfelelően tüntették fel,
b) a megfelelőségi jelet nem tüntették fel,
c) a bejelentett szervezet azonosító számát – amennyiben ez a szervezet részt vesz a
gyártásellenőrzési szakaszban – a 43. §-t megsértve tüntették fel vagy nem tüntették fel,
d) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem vagy nem megfelelően készítették el,
e) a műszaki dokumentáció nem elérhető vagy hiányos,
f) a 17. § (7) bekezdésében, illetve a 18. § (4) bekezdésében meghatározott információt egyáltalán
nem vagy hiányosan tüntették fel,
g) a 17. § vagy a 18. § által előírt bármely egyéb adminisztratív követelmény nem teljesül,
kötelezi az érintett gazdasági szereplőt a jogsértés megszüntetésére és a robbanóanyag
megfelelőségének biztosítására.
……………………………………………………………………………………………..
2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről
Módosítja: 2020. évi CLXVIII. tv.
Hatályos: 2021-07-16
2. CE-jelölés: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról
és a 339/93 EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. július 9-i 765/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK Rendelet) 2. cikk 20. pontjában
meghatározott jelölés,
3. felhasználó: az önálló foglalkozási és gazdasági tevékenységi körébe eső célok érdekében eljáró
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személy, aki terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy a termékkel kapcsolatos
kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje,
4. fogyasztó: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2.
§ a) pontjában meghatározott fogalom, valamint az, akinek – önálló foglalkozása és gazdasági
tevékenysége körén kívül – fogyasztás vagy használat céljából a terméket forgalmazzák,
(2) A piacfelügyeleti hatóság megfelelő intézkedést hoz, amennyiben egy, az uniós harmonizációs
jogszabályok vagy az általános termékbiztonsági irányelv hatálya alá tartozó termék
rendeltetésszerű vagy észszerűen előrelátható feltételek mellett történő használata, valamint
megfelelő üzembe helyezése és karbantartása:
A PIACFELÜGYELETI HATÓSÁGOK ÉS ÖSSZEKÖTŐ HIVATAL SZERVEZETE,
TEVÉKENYSÉGE ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
14. Az importtermékek szabad forgalomba bocsátása
15. A piacfelügyeleti hatóság intézkedései vámriasztás során
17. Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer
17. Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer
…………………………………………………………………………………………………
387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről
Módosítja: 712/2020. (XII. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2021-07-16
1. § Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány – a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével
kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével – közigazgatási hatósági ügyekben
a) a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal),
b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi
főigazgatóság),
c) a Pest Megyei Kormányhivatalt,
d) a Szerencsejáték Felügyeletet (a továbbiakban: Felügyelet), valamint
e) a fogyasztóvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter)
jelöli ki.
3. A szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter feladatai a Szerencsejáték
Felügyelet tevékenységével összefüggésben
……………………………………………………………………………………………………………..
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi
LXXXV. törvény végrehajtásáról.
Módosítja: 724/2020. (XII. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2021. 01. 01., 2021. 07. 01.
2. § (4) Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak esetén a kötelezett
nyilvántartása tartalmazza az akkreditált laboratórium által kiadott tanúsítvány számát, amely
igazolja, hogy a termékdíjköteles termék – a csomagolásra vonatkozó európai szabványokkal
összhangban – komposztálás és anaerob lebontás útján hasznosítható.
38. § A rendelet 1. melléklet A) cím 2. pontja 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 való megfelelést szolgálja.
39. §
2. A következő táblázatok a CsK kódok adattartalmát tartalmazzák
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2.1. a CsK kód 1. karaktere
2.1.1. az aktuális CsK kód 1. karaktere
2.1.2. az elévülési időszakon belüli visszaigénylésnél alkalmazható CsK kód 1. karaktere
2.2. a CsK kód 2–3. karaktere
2.4. a CsK kód 6–7. karaktere
4. A 7 számjegyű HKT kód felépítése
A nyilvántartás minimális adattartalma
A termékdíjköteles termékek nyilvántartásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
A termékdíjköteles termék:
1. megnevezése,
2. CsK vagy KT kódja,
3. vámtarifaszáma,
4. mennyisége (kg) és műanyag hordtasak, zsák esetében darabszáma vagy gépjármű esetében
darabszáma,
XI. Csekély mennyiségű kibocsátás esetén
1. Termékdíjköteles termék megnevezése;
2. Mennyisége (kg, eladótéri műanyag zsák, zacskó, műanyag bevásárló reklámtáska, továbbá
elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák esetén darabszáma);
3. Termékdíjátalány mértéke (Ft/év);
4. Termékdíjátalány összesen (Ft).
…………………………………………………………………………………………………
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
Módosítja: 724/2020. (XII. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2021-07-01
2. § (1) E rendelet alkalmazásában
5b. könnyű műanyag hordtasak: a Ktdt. szerinti fogalom;
5c. műanyag: a Ktdt. szerinti fogalom;
5d. műanyag hordtasak: olyan, műanyagból készült, fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli,
hordtasak, amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére;
5e. nagyon könnyű műanyag hordtasak: a Ktdt. szerinti fogalom;
9. oxidatív úton aprózódó műanyag hordtasak: olyan, az áruk vagy termékek értékesítési pontján a
fogyasztók részére biztosított, adalékanyagokat tartalmazó, műanyagból készült hordtasak, amely
elősegíti a műanyag mikroméretű műanyagrészecskékre történő széttöredezését.
11. § (1) Az a gyártó, akit a Ktdt. szerint a csomagolás létrehozására felhasznált csomagolószer
tekintetében termékdíj-kötelezettség vagy termékdíj-fizetési kötelezettség nem terhel, a (2)
bekezdés szerinti nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a csomagolás létrehozására felhasznált csomagolószer jellege, fajtája és mennyisége (kg);
b) az első alkalommal Magyarországon forgalomba hozott újrahasználható csomagolás és
újrahasználható fogyasztói csomagolás anyagkategória és típus szerinti mennyisége (kg), az
újrahasználható csomagolás és újrahasználható fogyasztói csomagolás éves forgási ciklusainak
anyagkategória és típus szerinti száma (db), az első alkalommal Magyarországon forgalomba
hozott újrahasználható könnyű műanyag hordtasak és újrahasználható nagyon könnyű műanyag
hordtasak mennyisége (kg és db), az újrahasználatra került újrahasználható csomagolás és
újrahasználható fogyasztói csomagolás forgási ciklusának és tömegének szorzata anyagkategória
és típus szerint (kg);
…………………………………………………………………………………………………
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2020. évi XCI. törvény egyes egyszer használatos műanyagok forgalomba hozatalának
betiltásáról
Megjelent: MK 170/2020. (07.15.). Hatályos: 2021. 07. 01.
Többek között módosítja az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános
szabályairól
Megjelent: MK 170/2020. (07.15.) Módosítja: 2020. évi XCI. törvény. Hatályos: 2021. 07. 01.
27. § A természetes és épített környezet összehangolt védelme érdekében a területfejlesztési
koncepciókban, a területrendezési és településrendezési tervek elkészítése során a bennük foglalt
elképzelések várható környezeti hatásait is fel kell tárni és értékelni, - e törvény 43-44. §-aira is
figyelemmel - továbbá a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket környezetvédelmi fejezetben
vagy önálló környezetvédelmi tervben, illetve programban kell rögzíteni. Ezek tartalmi
követelményeit e törvény, valamint külön jogszabályok állapítják meg.
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
………………………………………………………………………………………………
25/2020. (VII. 3.) ITM rendelet a piacfelügyelettel összefüggő egyes miniszteri rendeletek
módosításáról
Megjelent: MK 160/2020. (07.03.) Hatályos: 2020. 07. 16.
Többek között módosítja a 35/2016. (IX. 27.) NGM rendeletet a potenciálisan
robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi
rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról
Megjelent: MK 160/2020. (07.03.) Módosítja: 25/2020. (VII. 3.) ITM r. Hatályos: 2021. 07. 16
3. § E rendelet alkalmazásában
•
1. akkreditálás: 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. pontjában meghatározott akkreditálás;
15. § (1) A CE megfelelőségi jelölésre a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 30.
cikkében meghatározott általános elvek vonatkoznak.
1.0.5. Megjelölés. Minden berendezésen és védelmi rendszeren olvasható és letörölhetetlen módon
legalább a következő jelöléseket kell feltüntetni:
•
a) a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye, és címe,
•
b) a CE megfelelőségi jelölés (lásd a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II. mellékletét)
…………………………………………………………………………………………………
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65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát
tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és
megfelelőségértékelésének általános feltételeiről
Módosítja: 246/2020. (V. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2021. 07. 16.
3. CE-jelölés: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról
és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet) 2. cikk 20. pontjában meghatározott jelölés;
6. forgalomba hozatal: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK
irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott
fogalom;
………………………………………………………………………………………………
173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről
Módosítja: 246/2020. (V. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2021. 07. 16.
17. A CE-jelölés
72. § (1) A pirotechnikai terméket – a megfelelőségértékelés sikeres befejezését követően – a
forgalomba hozatal előtt a gyártó a 2. mellékletben meghatározott – 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
szerinti – CE-jelöléssel látja el.
…………………………………………………………………………………………….
367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól
Módosítja: 246/2020. (V. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2021. 07. 16.
(2) Ez a rendelet a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvénnyel és a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvénnyel együtt
a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a
765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020
európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (1) és (5) bekezdésének, 11. cikk (1)–(3)
bekezdésének, valamint 14. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
………………………………………………………………………………………………
367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól
Módosítja: 246/2020. (V. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2021. 07. 16.
(2) Ez a rendelet a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
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XXXI. törvénnyel és a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvénnyel együtt
a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a
765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020
európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (1) és (5) bekezdésének, 11. cikk (1)–(3)
bekezdésének, valamint 14. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
…………………………………………………………………………………………………
6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól
Módosítja: 246/2020. (V. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2021. 07. 16.
2. § (1) E rendelet értelmében piacfelügyeleti hatóság:
l) a Rendőrség szervei (a továbbiakban: Rendőrség),
m) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH).
4/K. Az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő termékek piacfelügyeleti
tevékenységére vonatkozó különös szabályok
6/T. § A NÉBIH piacfelügyeleti hatásköre az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő
termékek megfelelőségének ellenőrzésére és forgalomba hozatalára terjed ki.
8. Az importtermék piacfelügyeleti ellenőrzésével kapcsolatos riasztások rendje
10. § (1) A vámhatóság a nem megfelelő vagy okmányhiányos importtermék esetén, telefaxon
vagy elektronikus levélben haladéktalanul értesíti a feladat- és hatáskörrel rendelkező
piacfelügyeleti hatóságot, így különösen:
a) biocid hatóanyagok és termékek, biociddal kezelt termékek, kozmetikai termékek, valamint a
vegyi anyagok, készítmények, keverékek, egyes korlátozással érintett termékek esetében az
országos tisztifőorvost, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi
feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát,
b) élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő termékek esetén a NÉBIH-et,
……………………………………………………………………………………………………
2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
Módosítja: 2021. évi LV. tv.
Hatályos: 2021. 07. 01.
159. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
f) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv
módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelv 70.
cikk 1., 3. és 6. pontja;
g) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló (EU)
2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikke.
……………………………………………………………………………………………………
2021. évi L. törvény az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében
szükséges törvénymódosításokról
Hatályos: 2021. 06. 04., 2021. 07. 01., 2021. 09. 11., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01., 2023. 01. 01.,
2023. 06. 25.
2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről
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Módosítja: 2021. évi L. tv.
Hatályos: 2021. 07. 01.
5/A. A kéményseprő-ipari műszaki irányelvek
7/A. § (1) A kéményseprő-ipari műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság kidolgozza az
égéstermék-elvezető létesítésével, használatával, valamint tűz elleni védelmével kapcsolatos, az
építésügyi, gázipari és tűzvédelmi tárgyú jogszabályokban meghatározott biztonsági szintnek
megfelelő követelményeket (a továbbiakban: kéményseprő-ipari műszaki irányelv).
(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetője kiadja a kéményseprő-ipari
műszaki irányelveket.
(3) Az égéstermék-elvezető létesítésével, használatával, valamint tűz elleni védelmével
kapcsolatos, az építésügyi, gázipari és tűzvédelmi tárgyú jogszabályokban meghatározott
biztonsági szint elérhető
a) kéményseprő-ipari műszaki követelményeket érintő nemzeti szabvány betartásával,
b) a kéményseprő-ipari műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási
módszerek alkalmazásával, vagy
c) a kéményseprő-ipari műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen
eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bizottságot a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve
működteti.
8. §k) a kéményseprő-ipari műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság létrehozására,
összetételére, feladatkörére és működésére vonatkozó részletes szabályokat;
…………………………………………………………………………………………………
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
Módosítja: 2021. évi LV. tv.
Hatályos: 2021. 07. 01.
22. § (5) A szakképző intézményt a szakképzési államigazgatási szerv veszi nyilvántartásba, a
működési engedély kiadásáról a szakképzési államigazgatási szerv dönt. A nyilvántartásba vételt a
költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében a kincstár útján kell kérelmezni.
Köznevelési intézmény megszűnésével létrejövő szakképző intézmény nyilvántartásba vételekor a
szakképzési államigazgatási szerv egyúttal megkeresi a köznevelési intézményeket nyilvántartó
szervet az intézménynek a köznevelési intézmények nyilvántartásából való törlése céljából.
27. § (3) Állami felsőoktatási intézmény szakképző intézmény fenntartói jogait a szakképzésért
felelős miniszter hozzájárulásával gyakorolhatja.
37. § (4) A szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a fenntartó a (2)
és (3) bekezdésben meghatározott feladat- és hatásköreit a főigazgató gyakorolja.
43. § [Az alkalmazottat megillető kedvezmények]
A szakképző intézmény 40. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti alkalmazottjának minden naptári
évben évi húsz munkanap pótszabadság jár, amelyből legfeljebb tizenöt munkanapot a munkáltatói
jogkör gyakorlója az oktatói tevékenységgel összefüggő munkára igénybe vehet.
47. § [Közös szabályok]
(1) Szakképző intézményben a szakképzésialapfeladat-ellátást oktatók végzik.
(2) Az oktató a szakmai oktatás végzése során a tanulókkal, illetve a képzésben részt vevő
személyekkel összefüggő tevékenységével kapcsolatban a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény
szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősül.
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59. § [A tanuló juttatásai és az őt megillető további kedvezmények]
(1) A tanuló a Kormány rendeletében meghatározottak szerint
a) - a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével - ösztöndíjra,
b) az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan egyszeri pályakezdési juttatásra,
c) rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra jogosult.
86.§ [A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely kártérítési
felelőssége]
A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely kártérítési felelősségére a
66. §-t és a 67. § (1) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy *
a) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy részére a duális képzőhelynek - a tanuló, illetve
a képzésben részt vevő személy által okozott, de a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy
által meg nem térített károk fedezetére - felelősségbiztosítással kell rendelkeznie,
b) a felek közötti jogvita feloldása érdekében - a közvetítői tevékenységről szóló törvény szerinti
közvetítői eljárás igénybevétele kötelező azzal, hogy a közvetítői tevékenységért járó díj és a
közvetítői eljárás költsége a duális képzőhelyet terheli és kártérítési per csak a közvetítői eljárás
eredménytelensége esetén indítható.
96. § b) ellátja a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap (a
továbbiakban: Alap) képzési alaprésze felhasználásával kapcsolatos feladatokat,
97. § c) vezeti a szakmai vizsgák adatainak, továbbá a kiadott oklevelek, szakmai bizonyítványok,
képesítő bizonyítványok és a vizsgatörzslapok központi nyilvántartását és az annak részként kezelt
személyes adatokat a keletkezésük évétől számított ötvenedik év utolsó napjáig őrzi,
100. § d) a szakmai vizsga helyszíne szerint illetékes területi gazdasági kamara útján delegálja az
ágazati alapvizsga elnökét és a szakmai vizsga vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját,
(2) A gazdasági kamara a szakképzésben való közreműködésről, a területi gazdasági kamarák
közötti együttműködésről írásbeli megállapodást köt az országos gazdasági érdekképviseleti
szervezetekkel. Azokkal a szakmákkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak egyetlen gazdasági
kamara vagy országos gazdasági érdekképviseleti szervezet hatáskörébe sem, a gazdasági kamara
az e törvényben meghatározott feladatok ellátásának módjáról megállapodást köt a szakmai
szervezettel vagy szakmai kamarával.
103. § [Az ellenőrzés végzésének követelményei]
(1) A hatósági ellenőrzést az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján kell
végezni. A hatósági ellenőrzés lefolytatására jogosult közigazgatási szankcióként figyelmeztetést,
közigazgatási bírságot, a duális képzőhellyel szemben figyelmeztetést, közigazgatási bírságot vagy
annak kiszabását követő két éven belül azonos jogsértés esetén a szakirányú oktatás folytatásától
legfeljebb három évre történő eltiltást alkalmazhat.
23. A szakképzési hozzájárulás
110. § [Az Alap képzési alaprészének felhasználása]
115. § g) a honvédségi szakképző intézményben tanuló honvéd altiszt-jelöltek adatai közül az őket
megillető jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából a 114. § (1) bekezdés c) pontja
szerinti adatot a Magyar Honvédség központi személyügyi szerve részére
továbbítható.
39a. a szakképzés irányításának és a szakképzésért felelős miniszter e törvényben meghatározott
feladatai végrehajtásának részletes szabályait,
39b. a szakképzési tankönyv tekintetében a tankönyvvé nyilvánítás eljárási rendjét, valamint a
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tankönyvjegyzék elkészítését és kiadását, a tankönyvjegyzékre való felvétel eljárását, az
eljárásban szakértőként eljáró szervet, az iskolai terjesztési árat, a tankönyvjegyzékből való törlés
rendjét és eljárását,
40. az Alap képzési alaprészéből nyújtható támogatás mértékére, feltételeire, folyósítására,
valamint a támogatás felhasználásáról történő elszámolásra és ellenőrzésre vonatkozó szabályokat,
Hatály: 2021.IX.1. - 2021.XII.31.
2. § [Az oktatáshoz való jog biztosítása]
3. § [A szakképzés ingyenessége]
9. § [A szakképzés megszervezése]
A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY TÍPUSAI, TEVÉKENYSÉGE ÉS GAZDÁLKODÁSA
(1a) Szakképző intézmény - a rendvédelmi szakképző intézmény kivételével - kizárólag szakmai
vizsgára felkészítő szakmai oktatás folytatására nem alapítható.
…………………………………………………………………………………………………
13/2021. (V. 27.) BM rendelet egyes bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatásokról szóló
miniszteri rendeletek módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 26.
47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól
Módosítja: 13/2021. (V. 27.) BM r.
Hatályos: 2021. 07. 26.
2. § (1) Tűzvédelmi szakértői tevékenységet az folytathat, aki
2. § c) építőmérnök tűz- és katasztrófavédelmi szakirányú végzettséggel,
(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott személy tűzvédelmi szakértői tevékenységet akkor
folytathat, ha
a) az általa megjelölt tűzvédelmi szakterületen a szakmai képesítés megszerzésétől számított
legalább ötéves szakmai gyakorlati idő igazolásával
(4) A BM OKF a vizsga időpontjáról és módjáról a vizsgára történő jelentkezés hiánytalan
benyújtásától számított 30 napon belül értesíti a vizsgára jelentkezőt.
(5) A névjegyzékből törölt tűzvédelmi szakértő a törléstől számított egy éven belül az adott
tűzvédelmi szakterületre vonatkozóan tűzvédelmi szakértői vizsgát nem tehet, ha
a) a továbbképzési időszakban a tűzvédelmi szakértői továbbképzést nem teljesítette, vagy
b) a tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi szakértő számára a tűzvédelmi hatósági eljárások általános
és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (2)
bekezdés d), e) és f) pontja alapján a szakértői tevékenység végzését megtiltotta.
8. § (3) A tűzvédelmi szakértő által kiadott szakvéleménynek tartalmazni kell legalább:
a) az előzményeket, a megbízó, a kirendelő megnevezését, a feltett kérdéseket, a szakértői
jogosultságának igazolását,
b) a vizsgálati eljárásokat és eszközöket,
c) a vizsgálati módszer rövid ismertetését,
d) a szakmai ténymegállapításokat, azok indokolását, valamint a feltett kérdésekre adott
válaszokat.
…………………………………………………………………………………………………
13/2021. (V. 27.) BM rendelet egyes bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatásokról szóló
miniszteri rendeletek módosításáról
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Hatályos: 2021. 07. 26.
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,
munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi
szakvizsga részletes szabályairól
Módosítja: 13/2021. (V. 27.) BM r
Hatályos: 2021. 07. 26.
5. § (1) Az oktatásszervező az oktatás és a szakvizsga megkezdése előtt a székhelye szerint
illetékes tűzvédelmi hatósághoz az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti
elektronikus úton bejelenti
a) oktatás esetén annak pontos helyét, címét, kezdő időpontját év, hónap, nap, óra, perc formában,
továbbá annak időtartamát,
b) szakvizsga esetén annak pontos helyét címét, kezdő időpontját év, hó, nap, óra, perc formában,
c) a szakvizsgabizottság tagjainak, elnökének nevét, nyilvántartási számukat és az adott
foglalkozási ághoz tartozó szakvizsga bizonyítványuk számát,
d) a foglalkozási ág vagy munkakör 1. melléklet szerinti sorszámát és megnevezését.
(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell a felkészítés és a szakvizsgáztatás módját. Online felkészítés
és szakvizsgáztatás esetén az oktatásszervező a bejelentésben köteles rögzíteni, hogy a (8)
bekezdésben meghatározott feltételek teljesülését hogyan biztosítja.
(5) Az (1) bekezdés a)-c) pontjában bejelentett adatokban - az oktatás, szakvizsga időpontjának
kivételével - bekövetkező esetleges változást, az illetékes tűzvédelmi hatósággal az oktatás vagy a
szakvizsga időpontja előtt legalább egy munkanappal korábban az E-ügyintézési tv. szerinti
elektronikus úton közölni kell. A szakvizsga helyszíne csak az adott településen belül változtatható,
az oktatás, szakvizsga időpontja nem változtatható.
(7) Az oktatásszervező a tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítés vagy a tűzvédelmi szakvizsga
elmaradását köteles a képzés vagy a vizsga bejelentett időpontját megelőzően legalább négy
órával előbb az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus úton bejelenteni a székhelye szerint illetékes
tűzvédelmi hatóságnak.
(8) Különleges jogrend idején az oktatásszervező a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítést és a
szakvizsgáztatást választása szerint online módon is végrehajthatja, ha a résztvevők online
jelenlétét és a tűzvédelmi hatóság ellenőrzésének lehetőségét az oktatás és vizsgáztatás időtartama
alatt folyamatosan biztosítja. A vizsgáztatás során a szakvizsgabizottság tagjai az oktatásszervező
által az online vizsgáztatás végrehajtására kialakított helyiségben tartózkodnak.
(9) A szakvizsga gyakorlati része online módon nem hajtható végre.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK
34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához
szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
Megjelent: MK 134/2021 (VII.15.). Hatályos: 2021. 09. 01.
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek
gyakorlásához szükséges képesítésekről
Hatályon kívül helyezi: 34/2021. (VII. 26.) ITM r.
Hatályos: 2021. 09. 01.
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21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
Hatályon kívül helyezi: 34/2021. (VII. 26.) ITM r.
Hatályos: 2021. 09. 01.
39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló
Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról
Megjelent: MK 145/2021 (VII.30.) Hatályos: 2021. 07. 31
61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról
Hatályon kívül helyezi: 39/2021. (VII. 30.) ITM r.
Hatályos: 2021. 07. 31.
Megjelent e hónapban:
Megszűnt szabvány
Általános
Matematika, természettudomány
Környezetvédelem, Egészségvédelem, Biztonság
MSZ EN 14522:2006 Visszavont!
Gázok és gőzök öngyulladási hőmérsékletének meghatározása
Mezőgazdaság
Élelmiszeripar
Gyártástechnika
MSZ ISO 3408-2:1993 Visszavont!
Golyómenetes hajtások. Névleges átmérők és menetemelkedések
MSZ EN ISO 14329:2004 Visszavont!
Ellenállás-hegesztés. A hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata. Az ellenállás-hegesztésű pont-,
vonal- és dudorvarratok törettípusai és geometriai mérései (ISO 14329:2003)
MSZ EN ISO 12224-3:2003 Angol nyelvű! Visszavont!
Tömör és porbeles keményforraszhuzal. Követelmények és vizsgálati eljárások. 3. rész: A porbeles
keményforraszhuzal hatékonyságának vizsgálata nedvesítésimérleg-módszerrel (ISO 122243:2003)
Elektronika
MSZ EN 50107-3:2019 Angol nyelvű! Visszavont!
A legfeljebb 1000 V névleges hivatkozási feszültségű, kisülőlámpákkal és/vagy LED-ekkel
(világító diódákkal), és/vagy EL- (elektrolumineszcens) fényforrásokkal ellátott fényjelzések
termékszabványa, az általános világítás, a közúti vagy vészhelyzeti célú fényjelzések kivételével
MSZ EN 60604:2000 Angol nyelvű! Visszavont!
„Topflash/Flipflash” fényképészeti villanólámpa-rendszer (IEC 604:1980)
MSZ EN 50401:2018
Termékszabvány a bázisállomások berendezéseinek a rádiófrekvenciás elektromágneses tere
expozíciós határértékeinek való megfelelősége igazolására (110 MHz – 100 GHz), üzembe
helyezéskor
Megjegyzés: az alábbi szabványi is hatályos 2020.07.24-ig:
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MSZ EN 50401:2014
Termékszabvány a vezeték nélküli távközlőhálózatok rádióadásra (110 MHz – 40 GHz) használt,
állandó helyű berendezéseinek a rádiófrekvenciás elektromágneses terek lakossági expozíciója
alapkorlátainak vagy referenciaszintjeinek való, üzembe helyezéskori megfelelősége igazolására
Közúti Jármű
Gumi, Műanyag ipar
Faipar
MSZ 6771-9:1985 Visszavont!
Faanyagvédelem. Faanyagvédő szerek fémkorróziós hatásának meghatározása
MSZ-04-422:1990 Visszavont!
Teherhordó fémhorgonyok műszaki követelményei és vizsgálata
Építőanyag, építés
MSZ 18286-2:1980 Visszavont!
Építési kőanyagok energiavezetési és térfogatállandósági vizsgálata. Hővezetőképesség
meghatározása Bock-módszerrel
MSZ 11343:1976 Visszavont!
Gyalog- és kerékpárút csőkorlát vasbeton oszlopokkal
Magyar nyelven megjelent, bevezetett nemzeti szabványok
Általános
MSZ IEC 60050-466:1990/AMD1:2021
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 466. rész: Szabadvezetékek. 1. módosítás
MSZ IEC 60050-466:1990/AMD2:2021
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 466. rész: Szabadvezetékek. 2. módosítás
Matek, természettudomány
MSZ EN ISO 19020:2017
Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Staphylococcus enterotoxinok
immunenzimatikus kimutatására élelmiszerekben (ISO 19020:2017)
MSZ EN ISO 19343:2017
Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A hisztamin kimutatása és mennyiségi meghatározása
halakban és halászati termékekben. HPLC-módszer (ISO 19343:2017)
Szolgáltató
Környezet, Egészség, Biztonság
Egészségügy
MSZ EN 60601-2-63:2021 EV
Gyógyászati villamos készülékek. 2-63. rész: Extraorális fogászati röntgenberendezések alapvető
biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-63:2012 +
AMD1:2017) EGYESÍTETT VÁLTOZAT
Elektronika
MSZ EN 60598-2-20:2015
Lámpatestek. 2-20. rész: Kiegészítő követelmények. Díszvilágítási füzérek (IEC 60598-2-20:2014)
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MSZ EN 60598-2-21:2015
Lámpatestek. 2-21. rész: Kiegészítő követelmények. Zárt díszvilágítási füzérek (IEC 60598-221:2014)
Energia
Gyártástechnika
Távközlés, Audio és videotechnika
MSZ EN IEC 61000-4-18:2019
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-18. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Zavartűrésvizsgálat csillapodó rezgéshullámmal (IEC 61000-4-18:2019)
Védőeszköz
Anyagmozgató berendezések
Mezőgazdaság
Élelmiszeripar
MSZ EN 16995:2017
Élelmiszerek. Növényi olajok és növényiolaj-alapú élelmiszerek. Az ásványolaj-eredetű telített
szénhidrogének (MOSH) és aromás szénhidrogének (MOAH) meghatározása online HPLC-GCFID vizsgálattal
Kőolaj ipar és vele kapcsolatos technika
Építőanyagok, építés
MSZ EN 15804:2012+A2:2020
Építmények fenntarthatósága. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. Építési termékek kategóriáját
meghatározó alapvető szabályok
Gumi, Műanyag ipar
MSZ EN 12808-1:2009
Fugázóhabarcsok kerámiai burkolólapokhoz. 1. rész: Reaktív műgyanta habarcsok kémiai
ellenálló képességének meghatározása
Megjelent e hónapban:
MSZ EN ISO 17677-1:2021 Angol nyelvű!
Ellenállás-hegesztés. Szakszótár. 1. rész: Pont-, dudor- és vonalhegesztés (ISO 17677-1:2021)
2019 helyett
MSZ IEC 60050-466:1990/AMD1:2021
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 466. rész: Szabadvezetékek. 1. módosítás
1994 módosítása
MSZ IEC 60050-466:1990/AMD2:2021
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 466. rész: Szabadvezetékek. 2. módosítás
1994 módosítása
MSZ EN 60601-1-2:2015/A1:2021 Angol nyelvű!
Gyógyászati villamos készülékek. 1-2. rész: Az alapvető biztonságra és a lényeges működésre
vonatkozó általános követelmények. Kiegészítő szabvány: Elektromágneses zavarok.
Követelmények és vizsgálatok (IEC 60601-1-2:2014/A1:2020)
2016 módosítása
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MSZ EN 60601-1-9:2008/A2:2021 Angol nyelvű!
Gyógyászati villamos készülékek. 1-9. rész: Az alapvető biztonságra és a lényeges működésre
vonatkozó általános követelmények. Kiegészítő szabvány: A környezettudatos tervezés
követelményei (IEC 60601-1-9:2007/A2:2020)
2008 módosítása
MSZ EN IEC 60601-2-22:2021 Angol nyelvű!
Gyógyászati villamos készülékek. 2-22. rész: Sebészeti, kozmetikai, terápiás és diagnosztikai
lézerberendezések alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő
követelményei (IEC 60601-2-22:2019)
2013 helyett, de az 2023.10.30-ig még érvényes.
MSZ EN IEC 60601-2-20:2021 Angol nyelvű!
Gyógyászati villamos készülékek. 2-20. rész: Csecsemőszállító inkubátorok alapvető biztonságra
és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-20:2020)
2010, 2012 és 2017 helyett, de az 2023.10.07-ig még érvényes
MSZ EN 60601-1-3:2008/A2:2021 Angol nyelvű!
Gyógyászati villamos készülékek. 1-3. rész: Az alapvető biztonságra és a lényeges működésre
vonatkozó általános követelmények. Kiegészítő szabvány: Diagnosztikai röntgenberendezések
sugárvédelme (IEC 60601-1-3:2008/A2:2021)
2015 módosítása
MSZ EN 60601-2-63:2021 EV
Gyógyászati villamos készülékek. 2-63. rész: Extraorális fogászati röntgenberendezések alapvető
biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-63:2012 +
AMD1:2017) EGYESÍTETT VÁLTOZAT
MSZ EN IEC 60336:2021 Angol nyelvű!
Gyógyászati villamos készülékek. Gyógyászati diagnosztikai röntgencsövek. A fókusz méretei és
a kapcsolódó jellemzők (IEC 60336:2020)
2006 helyett, de az 2024.01.21-ig még érvényes.
MSZ EN IEC 60522-1:2021 Angol nyelvű!
Gyógyászati villamos készülékek. Diagnosztikai röntgenberendezések. 1. rész: A minőségegyenértékű szűrés és az állandó szűrés meghatározása (IEC 60522-1:2020)
MSZ EN IEC 63073-1:2021 Angol nyelvű!
Nukleáris medicina, képalkotó berendezések meghatározott célra. Jellemzők és vizsgálati
feltételek. 1. rész: Szív- és érrendszeri SPECT-vizsgálat (IEC 63073-1:2020)
MSZ EN 1837:2021 Angol nyelvű!
Gépek biztonsága. Gépek beépített világítása
2010 helyett
MSZ EN 60825-1:2014/A11:2021 Angol nyelvű!
Lézergyártmányok biztonsága. 1. rész: Készülékosztályozás és követelmények
2015 módosítása
MSZ EN 60335-2-5:2015/A1:2021 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-5. rész: Mosogatógépek kiegészítő
követelményei (IEC 60335-2-5:2012/A1:2018)
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2015 módosítása
MSZ EN IEC 60335-2-43:2020/A11:2021 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-43. rész: Ruha- és törülközőszárítók kiegészítő követelményei
2003, 2006 és 2009 helyett, de az 2023.10.11-ig még érvényes.
MSZ EN IEC 60335-2-43:2021 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-43. rész: Ruha- és törülközőszárítók kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-43:2017)
2021 módosítása
MSZ EN ISO 22868:2021 Angol nyelvű!
Erdészeti és kertészeti gépek. Belső égésű motoros, hordozható, kézi gépek zajvizsgálati előírásai.
Műszaki módszer (2. pontossági osztály) (ISO 22868:2021)
2011 helyett
MSZ EN 50488:2021 Angol nyelvű!
Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Felsővezeték-rendszeren vagy felsővezetékrendszer közelében, és/vagy a vele összefüggő visszavezető áramkörön végzett munkák villamos
védelmi intézkedései
MSZ EN ISO 19918:2017/A1:2021 Angol nyelvű!
Védőruházat. Vegyszerek elleni védelem. Kis gőznyomású vegyszerek anyagokon keresztül való
halmozódó behatolásának mérése. 1. módosítás: Extrakció és kémiai elemzés (ISO
19918:2017/Amd 1:2021)
2018 módosítása
MSZ EN ISO 19734:2021 Angol nyelvű!
Szem- és arcvédelem. Útmutató a kiválasztáshoz, használathoz és karbantartáshoz (ISO
19734:2021)
MSZ EN IEC 60704-2-1:2021 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. A zajkibocsátás meghatározási módszere. 2-1.
rész: Szárazporszívók kiegészítő követelményei (IEC 60704-2-1:2020)
2015 helyett, de az 2023.12.04-ig még érvényes.
MSZ EN IEC 60704-2-17:2021 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. A zajkibocsátás meghatározási módszere. 2-17.
rész: Vegytisztító robotok kiegészítő követelményei (IEC 60704-2-17:2020)
MSZ EN IEC 61828:2021 Angol nyelvű!
Ultrahang. Átalakítók. A gerjesztett terek fókuszálással kapcsolatos fogalommeghatározásai és
mérési módszerei (IEC 61828:2020)
2002 helyett
MSZ EN IEC 61083-3:2021 Angol nyelvű!
Nagyfeszültségű és nagy áramú mérésekhez használt műszerek és szoftver. 3. rész: Váltakozó és
egyenárammal, valamint váltakozó és egyenfeszültséggel végzett vizsgálatok hardvereinek
követelményei (IEC 61083-3:2020)
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MSZ EN IEC 61228:2021 Angol nyelvű!
Barnulás céljából használt ultraibolya fénycsövek. Mérési és meghatározási módszer (IEC
61228:2020)
2008 helyett, de az 2023.12.09-ig még érvényes.
MSZ EN IEC 60112:2021 Angol nyelvű!
Szilárd szigetelőanyagok ellenőrző és összehasonlító kúszóáram-szilárdsági indexeinek
meghatározási módszere (IEC 60112:2020)
2010 és 2003 helyett, de az 2023.12.02-ig még érvényes.
MSZ EN 1515-4:2021 Angol nyelvű!
Karimák és kötéseik. Csavarkötések. 4. rész: A nyomástartó berendezésekre vonatkozó
2014/68/EU irányelv alá tartozó berendezések csavarkötéseinek kiválasztása
2010 helyett
MSZ EN 13480-3:2017/A1:2021 Angol nyelvű!
Fémből készült ipari csővezetékek. 3. rész: Tervezés és számítás
2018 módosítása
MSZ EN ISO 19879:2021 Angol nyelvű!
Fémes csőkötések hidraulikai és általános felhasználásra. Hidraulikus energiaátviteli
csatlakozások vizsgálati módszerei (ISO 19879:2021)
2011 helyett
MSZ EN ISO/ASTM 52903-1:2021 Angol nyelvű!
Additív gyártás. Műanyagok extrudáláson alapuló additív gyártása. 1. rész: Alapanyagok
(ISO/ASTM 52903-1:2020)
MSZ EN 50632-2-6:2015/A2:2021 Angol nyelvű!
Villamos motoros szerszámok. Pormérési eljárás. 2-6. rész: Kalapácsok kiegészítő követelményei
2016 módosítása
MSZ EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2021 Angol nyelvű!
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek. Biztonság. 2-6. rész: Kézikalapácsok kiegészítő követelményei
62745-2-6:2011 helyett, de az 2024.08.10-ig még érvényes
MSZ EN IEC 62841-2-6:2021 Angol nyelvű!
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek. Biztonság. 2-6. rész: Kézikalapácsok kiegészítő követelményei (IEC 62841-2-6:2020)
2021 módosítása
MSZ EN ISO 17279-3:2021 Angol nyelvű!
Hegesztés. A 2. generációs nagy hőmérsékletű szupravezetők mikrocsatlakozása. 3. rész: A
kötések vizsgálati módszerei (ISO 17279-3:2021)
MSZ EN ISO 10225:2021 Angol nyelvű!
Gázhegesztő berendezés. Lánghegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz használt
berendezések megjelölése (ISO 10225:2013)
MSZ EN ISO 22826:2021 Angol nyelvű!
Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Keménységmérés lézersugaras és
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elektronsugaras eljárással hegesztett, keskeny kötéseken (Vickers- és Knoop-keménységmérés)
(ISO 22826:2005)
MSZ EN ISO 17225-4:2021 Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. Tüzelőanyag-előírások és -osztályok. 4. rész: Faforgácsok osztályozása
(ISO 17225-4:2021)
2014 helyett
MSZ EN IEC 60172:2021 Angol nyelvű!
Vizsgálati eljárás zománcozott és szalagtekercselésű tekercselőhuzalok hőmérsékleti indexének
meghatározására (IEC 60172:2020)
2015 helyett, de az 2023.12.28-ig még érvényes
MSZ EN IEC 60799:2021 Angol nyelvű!
Villamos szerelési anyagok. Készülékcsatlakozó-készletek és összekötő készülékcsatlakozókészletek (IEC 60799:2018)
2000 helyett, de az 2024.03.19-ig még érvényes
MSZ EN IEC 60120:2021 Angol nyelvű!
Függőszigetelő-egységek bunkós-kosaras csatolásai. Méretek (IEC 60120:2020)
1999 helyett, de az 2023.08.26-ig még érvényes
MSZ EN IEC 60305:2021 Angol nyelvű!
1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek szigetelői. Váltakozó áramú
rendszerek porcelán- vagy üvegszigetelői. Egysapkás szigetelők szigetelőegységeinek jellemzői
(IEC 60305:2021)
2000 helyett, de az 2024.02.15-ig még érvényes
MSZ EN 50520:2021 Angol nyelvű!
Kábelfedlapok és kábeljelző szalagok földbe fektetett védőcsövek és földkábelek védelmére,
valamint figyelmeztető helyzetjelzésére
2010 helyett, de az 2023.09.14-ig még érvényes
MSZ EN IEC 60320-2-4:2021 Angol nyelvű!
Készülékcsatlakozók háztartási és hasonló általános célokra. 2-4. rész: A készüléktömeg által
kapcsolódó készülékcsatlakozók (IEC 60320-2-4:2018)
2017 helyett, de az 2024.03.19-ig még érvényes
MSZ EN IEC 60947-3:2021 Angol nyelvű!
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 3. rész: Kapcsolók, szakaszolók,
szakaszolókapcsolók és biztosító-kapcsolókészülék kombinációk (IEC 60947-3:2020)
2010, 2013 és 2016 helyett, de az 2024.02.05-ig még érvényes
MSZ EN IEC 60947-1:2021 Angol nyelvű!
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 1. rész: Általános szabályok (IEC 60947-1:2020)
2008, 2011 és 2015 helyett, de az 2024.02.18-ig még érvényes
MSZ EN 60127-3:2015/A1:2021 Angol nyelvű!
Miniatűr biztosítók. 3. rész: Szubminiatűr biztosítóbetétek (IEC 60127-3:2015/A1:2020)
2016 módosítása
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MSZ EN 60061-1:1993/A61:2021 Angol nyelvű!
Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző
idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A61:2020)
1997 módosítása
MSZ EN 60061-2:1993/A56:2021 Angol nyelvű!
Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2.
rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A56:2020)
MSZ EN 60061-2:1993/A57:2021 Angol nyelvű!
Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2.
rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A57:2020)
1997 módosítása
MSZ EN IEC 60598-2-23:2021 Angol nyelvű!
Lámpatestek. 2-23. rész: Kiegészítő követelmények. Törpefeszültségű világítási rendszerek
törpefeszültségű (ELV-) fényforrások számára (IEC 60598-2-23:2020)
1999 és 2001 helyett, de az 2024.01.15-ig még érvényes
MSZ EN 61347-1:2015/A1:2021 Angol nyelvű!
Lámpaműködtető eszközök. 1. rész: Általános és biztonsági követelmények (IEC 613471:2015/A1:2017)
2015 módosítása
MSZ EN 60034-18-42:2017/A1:2021 Angol nyelvű!
Villamos forgógépek. 18-42. rész: Feszültségátalakítókról táplált villamos forgógépekben használt
(II. típusú), részlegeskisülés-álló villamos szigetelőrendszerek. Minősítő vizsgálatok (IEC 6003418-42:2017/A1:2020)
2017 módosítása
MSZ EN IEC 60076-22-5:2021 Angol nyelvű!
Teljesítménytranszformátorok. 22-5. rész: Teljesítménytranszformátorok és fojtótekercsek
szerelvényei. Villamos szivattyúk transzformátorokhoz (IEC 60076-22-5:2021)
2002 helyett, de az 2024.02.22-ig még érvényes
MSZ EN IEC 60076-22-6:2021 Angol nyelvű!
Teljesítménytranszformátorok. 22-6. rész: Teljesítménytranszformátorok és fojtótekercsek
szerelvényei. Villamos ventilátorok transzformátorokhoz (IEC 60076-22-6:2021)
2011 helyett, de az 2024.02.22-ig még érvényes
MSZ EN IEC 62485-5:2021 Angol nyelvű!
Akkumulátorok és akkumulátortelepek biztonsági előírásai. 5. rész: Helyhez kötött lítiumion
akkumulátorok biztonságos üzemeltetése (IEC 62485-5:2020)
MSZ EN IEC 62485-6:2021 Angol nyelvű!
Akkumulátorok és akkumulátortelepek biztonsági előírásai. 6. rész: Lítiumion akkumulátorok
biztonságos üzemeltetése vontatási alkalmazásokban (IEC 62485-6:2021)
MSZ EN IEC 63193:2021 Angol nyelvű!
Ólomakkumulátorok könnyűsúlyú járművek hajtásteljesítményéhez. Általános követelmények és
vizsgálati módszerek (IEC 63193:2020)
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MSZ EN IEC 63115-2:2021 Angol nyelvű!
Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitot tartalmazó akkumulátorcellák és -telepek. Ipari
alkalmazású, zárt, nikkel-fémhidrid cellák és telepek. 2. rész: Biztonság (IEC 63115-2:2021)
MSZ EN 17347:2021 Angol nyelvű!
Közúti járművek. Gépek gépjárművek gumiabroncsainak felszerelésére és leszerelésére.
Biztonsági követelmények
MSZ EN 50696:2021 Angol nyelvű!
Érintkező interfész automatikus csatlakozóeszközökhöz
MSZ EN IEC 61851-25:2021 Angol nyelvű!
Villamos jármű vezetékes töltőrendszere. 25. rész: Egyenáramú villamos járművet (EV) tápláló
berendezés, villamos elválasztáson alapuló védelemmel (IEC 61851-25:2020)
MSZ EN IEC 61980-1:2021 Angol nyelvű!
Villamos járművek vezeték nélküli energiaátviteli (WPT-) rendszerei. 1. rész: Általános
követelmények (IEC 61980-1:2020)
MSZ EN ISO 19363:2021 Angol nyelvű!
Elektromos meghajtású közúti járművek. Vezeték nélküli mágneses energiaátvitel. Biztonsági és
együttműködtethetőségi követelmények (ISO 19363:2020)
MSZ EN 13749:2021 Angol nyelvű!
Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. A forgóvázkeretek szilárdsági követelményei
meghatározásának módszere
2011 helyett
MSZ EN 15807:2021 Angol nyelvű!
Vasúti alkalmazások. Légfék-tömlőkapcsolatok
2011 helyett
MSZ EN 13852-3:2021 Angol nyelvű!
Daruk. Part menti (offshore) daruk. 3. rész: Part menti (offshore) könnyűdaruk
MSZ EN ISO 7840:2021 Angol nyelvű!
Kishajók. Tűzálló üzemanyagtömlők (ISO 7840:2021)
2019 helyett
MSZ EN ISO 8469:2021 Angol nyelvű!
Kishajók. Nem tűzálló üzemanyagtömlők (ISO 8469:2021)
2019 helyett
MSZ EN 12312-5:2021 Angol nyelvű!
Légi közlekedés földi berendezései. Egyedi követelmények. 5. rész: A repülőgépek
üzemanyagtöltő berendezései
2009 helyett
MSZ EN 13001-2:2021 Angol nyelvű!
Daruk biztonsága. Általános kialakítás. 2. rész: Terhelési hatások
2014 helyett
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MSZ EN 1459-9:2021 Angol nyelvű!
Terepjáró targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 9. rész: Változtatható kinyúlású
targoncák nyitható, elülső védőkorláttal felszerelt munkaállvánnyal
MSZ EN 528:2021 Angol nyelvű!
Vezetősínhez kötött tároló- és visszakereső berendezések. Tároló- és visszakereső (S/R) gépek
biztonsági követelményei
2009 helyett
MSZ EN ISO 21656:2021 Angol nyelvű!
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok. A hamutartalom meghatározása (ISO 21656:2021)
2011 helyett
MSZ EN 16942:2016+A1:2021 Angol nyelvű!
Gépjármű-hajtóanyagok. A jármű-kompatibilitás azonosítása. A fogyasztó tájékoztatását szolgáló
grafikai jelzések
2017 helyett
MSZ EN 12385-5:2021 Angol nyelvű!
Acélsodrony kötelek. Biztonság. 5. rész: Pászmás kötelek felvonókhoz
2006 helyett
MSZ EN 12604:2017+A1:2021 Angol nyelvű!
Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Mechanikai szempontok. Követelmények és vizsgálati
módszerek
2018 helyett
MSZ EN 17372:2021 Angol nyelvű!
Gépi működtetésű bejárati lengőajtók meghajtói önzáró funkcióval. Követelmények és vizsgálati
módszerek
MSZ EN 13126-2:2021 Angol nyelvű!
Zárak és épületvasalatok. Ablakok és erkélyajtók. Követelmények és vizsgálati módszerek. 2. rész:
Tolózárak
2012 helyett
MSZ EN 13126-7:2021 Angol nyelvű!
Zárak és épületvasalatok. Ablakok és erkélyajtók. Követelmények és vizsgálati módszerek. 7. rész:
Reteszek
2008 helyett
MSZ EN 60456:2016/A11:2021 Angol nyelvű!
Mosógépek háztartási használatra. A működési jellemzők mérési módszerei
2016 módosítása
MSZ EN IEC 62512:2021 Angol nyelvű!
Villamos mosó-szárító gépek háztartási használatra. A működési jellemzők mérési módszerei (IEC
62512:2012, módosítva)
2016 helyett, de az 2023.11.13-ig még érvényes
MSZ EN 60436:2020/A11:2021 Angol nyelvű!
Villamos mosogatógépek háztartási használatra. A működési jellemzők mérési módszerei
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2020 módosítása
MSZ EN IEC 62512:2021 Angol nyelvű!
Villamos mosó-szárító gépek háztartási használatra. A működési jellemzők mérési módszerei (IEC
62512:2012, módosítva)
2016 helyett, de az 2023.11.13-ig még érvényes
MSZ EN IEC/ASTM 62885-7:2021 Angol nyelvű!
Felülettisztítók. 7. rész: Vegytisztító robotok háztartási és hasonló használatra. A működési
jellemzők mérési módszerei (IEC/ASTM 62885-7:2020)
2015 helyett, de az 2023.12.02-ig még érvényes
MSZ EN IEC 60675-2:2021 Angol nyelvű!
Háztartási, közvetlen működésű, villamos helyiségfűtők. A működési jellemzők mérési módszerei.
2. rész: Kiegészítő intézkedések a sugárzási együttható méréséhez (IEC 60675-2:2020)
MSZ EN IEC 60675-3:2021 Angol nyelvű!
Háztartási, közvetlen működésű, villamos helyiségfűtők. A működési jellemzők mérési módszerei.
3. rész: Kiegészítő intézkedések a sugárzási hatásfok méréséhez (IEC 60675-3:2020)
MSZ EN 60730-2-5:2015/A2:2021 Angol nyelvű!
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-5. rész: Automatikus villamos
égésszabályozó rendszerek kiegészítő követelményei (IEC 60730-2-5:2013/A2:2021)
2015 módosítása
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