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Jogszabály- és szabványváltozások: 2021. június 
 
 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások 
 

Fontos változás! A Nemzeti Jogszabálytár felhasználási feltételeinek változása miatt ezentúl 
a Zsebtörvénytár cd-nken nem fog szerepelni a jogszabályok teljes szövege, csak a jogsza-
bály száma-címe, viszont kiemeljük a legfontosabb változásokat, aminek segítségével egy 
pillantással végiggörgetve látható, hogy mik változtak abban az évben vagy abban a hónap-
ban. 
Akit bővebben érdekel valamelyik jogszabály(változás), a Nemzeti Jogszabálytárban, 
a https://njt.hu oldalon tud utánanézni, ill. onnan saját magának kinyomtatni vagy pdf-ként 
a számítógépére elmenteni. 
 
 
A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki 

 
2021. évi LXXXV. törvény egyes törvényeknek a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete létrehozásával 
összefüggő módosításáról 
Megjelent: MK 119/2021 (VI.24.) Hatályos: 2021. 07. 01. 

Többek között módosítja a 1993. évi XCIII. törvényt a munkavédelemről 

Megjelent: MK 119/2021 (VI.24.) Módosítja: 2021. évi LXXXV. törv. Hatályos: 2021. 07. 01. 

87. § E törvény alkalmazásában: 
1/B. *  egyéni védőeszköz EK-megfelelőségi nyilatkozat: a gyártó írásbeli nyilatkozata, hogy a vé-
dőeszköz a mintának és az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításá-
ról szóló külön jogszabály előírásainak megfelel. 
1/C. *  egyéni védőeszköz EK típustanúsítvány: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységé-
ről szóló törvényben meghatározott bejelentett szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, 
hogy a védőeszköz a mintán elvégzett EK típusvizsgálat alapján megfelel az egyéni védőeszközök 
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló külön jogszabály előírásainak. 

 
9. *  Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban - ide nem értve a természetes személy 
munkáltató háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést -, a 
közfoglalkoztatási, a kormányzati szolgálati, a politikai szolgálati, a biztosi, a közszolgálati, a 
közalkalmazotti jogviszonyban, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, a honvédelmi 
alkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, a bíró szolgálati 
viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati 
viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, szociális 
szövetkezetben tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés keretében, 
iskolaszövetkezetben, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetében és közérdekű nyugdíjas 
szövetkezetben külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes 
közreműködés keretében, a szakirányú oktatás keretében a szakképző intézményben, illetve a duális 
képzőhelyen, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, az elítéltként vagy egyéb jogcímen 
fogvatartottként végzett munka, a szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka, valamint 
a büntetőügyben kiszabott közérdekű munka, a honvédelmi szervezeteknél, a honvédelemért felelős 
miniszter fenntartói irányítása alá tartozó honvédségi szervezetnek nem minősülő köznevelési 
intézménynél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő 
területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyen, ideiglenes építési munkahelyen, 
azon gazdasági társaságoknál történő munkavégzés, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a 
honvédelemért felelős miniszter, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) 
bekezdés c) pontja szerinti gazdasági társaságoknál végzett munka, a rendvédelmi szerveknél, az 
Országgyűlési Őrségnél, az önkormányzati tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, 
valamint a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes 
tevékenység és a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi 
munka. *  

 



 
 

2 

 
 2023.IV.22. – határozatlan 

 
5. § *  E törvény biztosítja a munkavédelemmel kapcsolatos érdekegyeztetést, valamint a 
munkavállalók munkavédelmi érdekvédelmét, meghatározva a munkavédelmi képviselők jogait és 
kötelezettségeit, nem érintve a munkavállalói érdekképviseleteknek más jogszabályban - így 
különösen a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.), a 
közszolgálati tisztviselőkről, a kormányzati igazgatásról, illetve a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvényekben - szabályozott, munkavédelemmel kapcsolatos jogait. *  

 
 

Új jogszabályok: 
Ebben a hónapban az alábbi, a Zsebtörvénytár-ba besorolható új  jogszabály jelent meg:  
 
301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb mű-
anyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról 

Megjelent: MK 100/2021 (VI.01.) Hatályos: 2021. 07. 01 
 
3. § Tilos az 1. mellékletben felsorolt egyszer használatos műanyagtermék, továbbá oxidatív úton 
lebomló műanyagból készült termék forgalomba hozatala. 
4. § (1) *  
(2) Tilos azon könnyű műanyag hordtasak forgalomba hozatala, amelynek falvastagsága 15 mikron és 
a feletti, a biológiailag lebomló műanyagból készült kivételével. 
 
5. § A 3. és a 4. § szerinti forgalombahozatali tilalom megsértésének szankcionálása tekintetében e 
jogszabály a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabálynak minősül. 
6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2021. július 1-jén lép hatályba. 
 
2023. 01. 01. 
 
§ (1) Tilos az 1. melléklet hatálya alá nem tartozó italtartó pohár forgalomba hozatala, beleértve annak 
tetejét és fedelét is. 
1. melléklet a 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelethez 
1. Korlátozás alá esik: 
1.1. Fültisztító pálcika; 
1.2. Evőeszköz (villa, kés, kanál, evőpálcika); 
1.3. Tányér; 
1.4. Szívószál; 
1.5. Italkeverő pálcika; 
1.6. Léggömbökhöz - kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű felhasználásra szánt ballonokat, 
valamint a fogyasztók számára nem értékesített alkalmazásokat - rögzítendő és azokat tartó pálca, 
beleértve a léggömböt a pálcához rögzítő szerkezetet; 
1.7. Expandált polisztirolból készült ételtároló edény, azaz ételtartó, különösen doboz tetővel vagy 
anélkül, amely olyan étel tárolására szolgál, amely 
1.7.1. azonnal fogyasztható helyben vagy elvitelre, 
1.7.2. fogyasztása általában az edényből történik, 
1.7.3. készételként fogyasztható, azaz további elkészítést, különösen főzést, forralást vagy melegítést 
nem igényel, beleértve különösen a gyorsételekhez vagy egyéb készételekhez használt ételtároló 
edényt, kivéve az italtárolót, tányért és tasakot, valamint az ételt tartalmazó csomagolást; 
1.8. Expandált polisztirolból készült italtároló, beleértve a kupakját és a fedelét is; 
1.9. Expandált polisztirolból készült italtartó pohár, beleértve annak tetejét és fedelét is. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának 
csökkentéséről 

Megjelent: MK 117/2021 (VI.22.) Hatályos: 2021. 07. 03 
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1. § E rendelet hatálya a Magyarország területén forgalmazott, műanyagot tartalmazó halászeszkö-
zökre és az 1. mellékletben meghatározott egyszer használatos műanyagtermékekre terjed ki. 
 

9. § Az 1. melléklet 3. pontja szerinti egyszer használatos műanyagtermék gyártója gondoskodik - 
az általa forgalomba hozott termék csomagolásán vagy magán a terméken - szembetűnő, tisztán ol-
vasható és eltávolíthatatlan jelölés alkalmazásáról, amely a fogyasztót az alábbi információkról tájé-
koztatja: 

a) a termékre vonatkozó megfelelő hulladékgazdálkodási lehetőségekről, vagy a termék tekinteté-
ben kerülendő hulladékártalmatlanítási módokról, a hulladékhierarchiával összhangban, valamint 

b) a műanyagnak a termékben való jelenlétéről, az adott termékből keletkező hulladék elhagyásá-
nak vagy a termék hulladékként való ártalmatlanítása más nem megfelelő módja által a környezetre 
gyakorolt negatív hatásról. 
11. § Az újrafeldolgozás biztosítása érdekében el kell érni, hogy az újrafeldolgozás céljára a kiterjesz-
tett gyártói felelősségi rendszer keretein belül biztosítsák az alábbiak elkülönített gyűjtését: 
 
Egyszer használatos műanyagtermékek 
 

1.1. Italtartó poharak, beleértve azok tetejét és fedelét. 
1.2. Ételtároló edények, azaz ételtartók, például dobozok tetővel vagy anélkül, amelyek olyan ételek 

tárolására szolgálnak, amelyek: 
1.2.1. azonnal fogyaszthatók helyben, vagy elvihetők, 
1.2.2. fogyasztása általában az edényből történik, valamint 
1.2.3. készételként fogyaszthatók, azaz további elkészítést, például főzést, forralást vagy melegítést 

nem igényelnek, beleértve például a gyorsételekhez vagy egyéb készételekhez használt ételtároló 
edényeket, kivéve az italtárolókat, tányérokat és tasakokat, valamint az ételt tartalmazó csomagoláso-
kat. 
 

3. Jelölési követelményekkel érintett termékek 
3.1. Egészségügyi betétek (párnák), tamponok és tamponapplikátorok. 
3.2. Nedves törlőkendők, azaz előre megnedvesített kozmetikai és háztartási törlőkendők. 
3.3. Dohánytermékek szűrővel, valamint azok a szűrők, amelyeket a dohánytermékekkel történő 

együttes használathoz hoznak forgalomba. 
3.4. Italtartó poharak. 
5. Figyelemfelkeltő intézkedésekkel érintett termékek 
5.1. Ételtároló edények, azaz ételtartók, például dobozok tetővel vagy anélkül, amelyek olyan ételek 

tárolására szolgálnak, amelyek: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának 
csökkentéséről 

Megjelent: MK 117/2021 (VI.22.) Hatályos: 2021. 07. 03 

Többek között módosítja a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási hatóság 
kijelöléséről 

Megjelent: MK 117/2021 (VI.22.) Módosítja: 349/2021. (VI. 22.) Korm. rend. Hatályos: 2021. 07. 03 
 
1. § (1) A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként a) a 
megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és b) a hulladékgaz-
dálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti egységet 
(a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság) jelöli ki 
 
2. Egyes felügyeleti, törvényességi és szakszerűségi hatáskörök gyakorlása 
 
3. Hulladékgazdálkodási igazgatási szerv kijelölése 
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6. § (4) A  minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság, az  országos hulladékgazdálkodási hatóság és 
a  területi hulladékgazdálkodási hatóság a) hozzáférhetővé teszi a  környezet állapotával kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról, b) részt vesz a környezeti tu-
dat- és szemléletformáló feladatok ellátásában,  
c) ellátja a miniszter által rábízott feladatokat. (5) A  minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság és 
az  országos hulladékgazdálkodási hatóság közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában. 
(6) Az  országos hulladékgazdálkodási hatóság véleményezi a  kiemelt térségre és a  megyére készü-
lő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet, továbbá 
a településrendezési eszközöket. 
 
5. A hulladékgazdálkodási hatóság eljárásaiban vizsgálandó szakkérdések 
 
7. § (1) Az  országos hulladékgazdálkodási hatóság, illetve a  területi hulladékgazdálkodási hatóság 
az  1.  mellékletben meghatározott szakkérdéseket vizsgálja, ha az  egyes hulladékgazdálkodással 
összefüggő eljárásokban az 1. mellékletben meghatározott feltételek fennállnak. (2) Az  országos 
hulladékgazdálkodási hatóság, illetve a  területi hulladékgazdálkodási hatóság a  2.  mellékletben 
meghatározott szakkérdéseket vizsgálja, ha a nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, 
szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezésével össze-
függő eljárásokban a  2.  mellékletben meghatározott feltételek fennállnak. (3) Az (1) és (2) bekezdés 
szerinti eljárásban hozott határozatot a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közölni kell. (4) Az országos hulladékgazdálkodási 
hatóság, illetve a területi hulladékgazdálkodási hatóság a hulladék mintázásához, illetve bevizsgálá-
sához a  környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti laboratóriumot bevonhatja. 
 
8. § A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekkel összefüggő 
hulladékgazdálkodási ügyek elintézésében csak olyan személy vehet részt, aki rendelkezik a  Nemzeti 
Biztonsági Felügyelet által kiállított személyi biztonsági tanúsítvánnyal 
……………………………………………………………………………………………… 
 
387/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Meg-
állapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kér-
déseiről 

Megjelent: MK 124/2021 (VI.30.) Hatályos: 2021. 07. 01 
 

4. § (1) Az ADR „A” és „B” Mellékletében foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi közúti 
szállítására a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) „A” és „B” 
Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben, valamint a veszélyes áru szállítási 
biztonsági tanácsadóról szóló miniszteri rendeletben foglalt kiegészítésekkel és részletes szabályok 
szerint kell alkalmazni. 

(2) A veszélyes áruk nemzetközi szállításokhoz kapcsolódó belföldi szállítására az ADR „A” és „B” 
Mellékletének nemzetközi jogilag már hatályba lépett előírásai azok kötelező hatályát elismerő jog-
szabály hatálybalépése előtt is alkalmazhatóak. 

5. § Az ADR „A” és „B” Mellékletében szereplő egyes feladatokra vonatkozó feladatmegosztást a 3. 
melléklet tartalmazza. 

 
8. § (1) A rendelettel kihirdetett ADR „A” és „B” Mellékletének rendelkezéseit 2021. július 1. napjától 

kell alkalmazni. 
(2) 2021. június 30. napjáig az ADR „A” és „B” Melléklete vagy a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 

Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi al-
kalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 178/2017. 
(VII. 5.) Korm. rendelet] e rendelet hatálybalépése előtti napon hatályos szövege alkalmazható. 

9. § 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. 

 
4. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátja 

az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott, 
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a) a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó vizsgáztatásával és külön jogszabályban foglalt 
adatainak nyilvántartásával; 

b) a veszélyes árut szállító járművek vezetőinek vizsgáztatásával és külön jogszabályban foglalt 
adatainak nyilvántartásával 
kapcsolatos feladatokat. 

5. Az atomenergia-felügyeleti szerv ellátja az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott, a radio-
aktív anyagokkal, csomagolásukkal és szállításukkal kapcsolatos, jóváhagyási, engedélyezési és ér-
tesítési hatósági feladatokat. 

6. A bányafelügyelet ellátja az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott, 
a) az ADR „A” Mellékletének 1 osztályába tartozó robbanóanyagokkal és tárgyakkal, valamint a já-

rulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagokkal kapcsolatos hatósági feladatokat 
és 

b) a szerves peroxidok, az önreaktív anyagok és az ammónium-nitrát alapú műtrágyák besorolásá-
val és szállítási feltételeivel kapcsolatos hatósági feladatokat. 

7. A katasztrófavédelmi hatóság ellátja az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott, 
a) a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett eseményekről szóló jelentéssel kapcsolatos ha-

tósági feladatokat, szükség esetén kivizsgálja a bekövetkezett eseményt az előidéző okok és a felelő-
sök megállapítása érdekében; 

b) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó, azaz a légköri nyomáshoz viszonyítva 
50 kPa mértékű túlnyomást vagy vákuumot meg nem haladó nyomásra tervezett tartályok, tartányok, 
valamint a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek jóváhagyásával 
kapcsolatos hatósági feladatokat. 

8. A műszaki biztonsági hatóság ellátja az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott, 
a) a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, tartányok jóváhagyásával, az idő-

szakos, közbenső és soron kívüli vizsgálatukkal; 
b) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, valamint a csoma-

golóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek időszakos vizsgálatával; 
c) az EX/II és EX/III konténerek jóváhagyásával; 
d) az aeroszolcsomagolásokkal és 
e) a hegesztéssel 

kapcsolatos hatósági feladatokat. 
9. A megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervezetet kijelölő hatóság ellátja a veszélyes 

áruk szállítására használt szállítható nyomástartó tartályok, tartányok vonatkozásában 
megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervezetek engedélyezésével kapcsolatos kijelölő ha-
tósági feladatokat. 

10. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ellátja az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott, bi-
zonyítottan fertőzött vagy fertőzésre gyanús élő állatok és az állati eredetű anyagok belföldi szállításá-
val, valamint az állati eredetű anyagok alternatív csomagolóeszközeinek engedélyezésével kapcsola-
tos hatósági feladatokat. 
…………………………………………………………………………………………… 
388/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosí-
tásáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének 
kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről 

Megjelent: MK 124/2021 (VI.30.) Hatályos: 2021. 07. 01 
 

8. § (1) A rendelettel kihirdetett RID Melléklet rendelkezéseit 2021. július 1. napjától kell alkalmazni. 
 

9. § 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 közlekedési hatóság ellátja a RID Mellékletében meghatározott, 
a) a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítésével, vizsgáztatásával és nyilvántartá-

sával; 
b) a veszélyes árukat szállító vasúti kocsik típusjóváhagyásával és időszakos vizsgálatával; 
c) a nem a RID 1 osztályába tartozó, csomagolatlan, nagyméretű, robusztus tárgyak szállításának 

engedélyezésével 
kapcsolatos hatósági feladatokat. 
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4. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátja a 
RID Mellékletében meghatározott, a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó vizsgáztatásával és 
külön jogszabályban foglalt adatainak nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. 

5. Az atomenergia-felügyeleti szerv ellátja a RID Mellékletében meghatározott, a radioaktív anya-
gokkal, csomagolásukkal és szállításukkal kapcsolatos, jóváhagyási, engedélyezési és értesítési ha-
tósági feladatokat. 

6. A bányafelügyelet ellátja a RID Mellékletében meghatározott, 
a) a RID Mellékletének 1 osztályába tartozó robbanóanyagokkal és tárgyakkal, valamint a járulékos 

veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagokkal kapcsolatos hatósági feladatokat; és 
b) a szerves peroxidok, az önreaktív anyagok és az ammónium-nitrát alapú műtrágyák besorolásá-

val és szállítási feltételeivel kapcsolatos hatósági feladatokat. 
7. A katasztrófavédelmi hatóság ellátja a RID Mellékletében meghatározott, 
a) a veszélyes árukkal kapcsolatos eseményekről szóló jelentéssel kapcsolatos hatósági feladato-

kat, szükség esetén a jelentésen túlmenően kivizsgálja a bekövetkezett eseményt az előidéző okok és 
a felelősök megállapítása érdekében; 

b) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó, azaz a légköri nyomáshoz viszonyítva 
50 kPa mértékű túlnyomást vagy vákuumot meg nem haladó nyomásra tervezett tartályok, - a vasúti 
kocsikra szerelt tartányok kivételével - a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó, azaz 
a légköri nyomáshoz viszonyítva 50 kPa mértékű túlnyomást vagy vákuumot meg nem haladó nyo-
másra tervezett tartányok, a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-
konténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat. 

8. A műszaki biztonsági hatóság ellátja a RID Mellékletében meghatározott, 
a) a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, - a vasúti kocsikra szerelt tartányok 

kivételével - a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartányok jóváhagyásával, az idősza-
kos, közbenső és soron kívüli vizsgálatukkal és 

b) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, - a vasúti kocsikra szerelt tar-
tányok kivételével - a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartányok, a csomagoló-
eszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek időszakos vizsgálatával; 

c) az aeroszolcsomagolásokkal és 
d) a hegesztéssel kapcsolatos hatósági feladatokat 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes kormányrendele-
tek módosításáról 
 
Megjelent: MK 104/2021 (VI.07.) Hatályos: 2021. 06. 22., 
 
Többek között módosítja a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletet az egyes hulladékgazdálkodási 
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól - régi újként felvéve, mert min-
den munkahelyet érint. Mindenhol ennek az előírásai szerint kell kezelni a gyűjtött hulladékot. 
 
Megjelent: MK 104/2021 (VI.07.) Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. Hatályos: 2021. 06. 22., 
 
5. § (1) Speciális gyűjtőhelyre csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény vagy konténer 
telepíthető, amely alkalmas a hulladék biztonságos, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, ká-
rosítását kizáró módon történő elhelyezésére, gyűjtésére. Természetes személy speciális gyűjtőhelyet 
nem létesíthet. 
5. A hulladékgyűjtő udvar 
(3) *  A közszolgáltató a hulladékgyűjtő udvar részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemelte-
tési szabályzatban rögzíti. A közszolgáltató az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdál-
kodási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez csatolja. A hulladékgyűjtő udvar csak az üzemeltetési 
szabályzatban foglaltak szerint, a hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemel-
tethető. 
(4) Az üzemeltetési szabályzatban többek között legalább 
 
g) a munkavégzés munkavédelmi kérdéseire; 
h) a tűzvédelmi szabályok betartására; valamint 
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i) a nyitvatartásra 
vonatkozó előírásokat kell meghatározni. 
(9) Veszélyes hulladék tárolása esetén a hulladékgyűjtő udvar kialakítására és üzemeltetésére a 2. 
melléklet szerinti műszaki előírásokat is alkalmazni kell. 
(5) Ha az átvételi helyen veszélyes hulladékot vesznek át, és azt az átvételt követően konténerben 
helyezik el, akkor a veszélyes hulladék kizárólag műszaki védelemmel ellátott, sav- és lúgálló konté-
nerben tárolható, és amely megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes 
szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt tárolásra vonatkozó követelményeknek. 
 Munkahelyi gyűjtőhely hulladékgazdálkodási engedély, illetve nyilvántartásba vétel nélkül üzemeltet-
hető. 
(10) Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjt-
hető, kivéve az egészségügyi hulladékot. 
14. § (1) Üzemi gyűjtőhelyet akkor kell kialakítani, ha 
a) a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékot a munkahelyi gyűjtőhelyről nem szállítják el közvetle-
nül a telephelyen kívüli kezelése céljából; 
b) a munkahelyi gyűjtőhely üzemeltetője a hulladékgazdálkodási kötelezettségeit másképp nem tudja 
ellátni; 
c) *  a telephelyi jellemzők, a képződött hulladék fajtája, jellege, típusa, továbbá a hulladék elhelyezé-
sének mód-ja alapján az indokolt; valamint 
d) azt kormányrendelet vagy miniszteri rendelet előírja. 
(3) Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi gyűjtőhely területén belül kialakított közlekedési útvo-
nal és gyűjtő-tér burkolatát nem veszélyes hulladék gyűjtése esetén egységes és egybefüggő, veszé-
lyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni. 
(5) A külső és belső közlekedési útvonalakat, illetve gyűjtőtereket a gyűjtésre tervezett hulladék meny-
nyiségével arányos méretben kell kialakítani úgy, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök 
számára jól megközelíthetők legyenek. 
(6) Az üzemi gyűjtőhelyet körül kell keríteni. 
(4) Az üzemi gyűjtőhelyet úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények, 
konténerek ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények, konténerek és gyűjtőterek 
(így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendsze-
resen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell. 
(5) Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 
évig gyűjthető. 
(8) Az üzemeltető gondoskodik az üzemi gyűjtőhely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása 
elleni védelemről. 
(5) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó, egymással vagy 
önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervetlen anyagokat tartalmazó 
veszélyes hulladék a szak-hatóság által jóváhagyott mennyiségben és módon gyűjthető. Azokat a 
gyűjtőedényeket és konténereket, amelyek reakcióképes veszélyes hulladékot tartalmaznak, egymás-
tól olyan távolságban kell elhelyezni, hogy felnyitás-kor egymással ne léphessenek reakcióba. 
 
(3) *  Az üzemeltető az üzemi gyűjtőhely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési 
szabályzatban rögzíti. Az üzemi gyűjtőhely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a 
hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető. 
18. § (1) A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény terüle-
tén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén 
egységes és egybe-függő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd bur-
kolattal kell ellátni. A szilárd útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, 
valamint - szükség esetén - az ezek tárolására szolgáló rendszert. 
19. § (3) *  A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és 
biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására. 
22. § 4) *  A komposztáló telep üzemeltetője a telep részletes működési és ellenőrzési szabályait 
üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladék-
gazdálkodási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez csatolva a hulladékgazdálkodási hatóságnak 
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megküldi. A komposztáló telep csak az üzemeltetési szabályzat hulladékgazdálkodási hatóság általi 
jóváhagyását követően üzemeltethető. 
25. § (1) Az átrakóállomás közlekedési, ürítő helyi, konténermozgatási és -tárolási területeit lefedő 
úttestet egységes és egybefüggő, a tehergépkocsik forgalmára méretezett, szilárd útburkolattal kell 
ellátni. Az útburkolatot közlekedési útburkolati jelek felfestésével kell kialakítani. 
27. § (1) A válogatómű belső tereit egybefüggő szilárd burkolattal kell ellátni. A burkolat mellett - szük-
ség esetén - biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint az ezek tárolására 
szolgáló rendszert. 
1. melléklet a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelethez 
A hulladékgyűjtő udvarban gyűjthető hulladék azonosító kódja, megnevezése 
 
2. melléklet a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelethez 
A hulladékgyűjtő udvar, az üzemi gyűjtőhely és a hulladéktároló hely kialakítására és üzemeltetésére 
vonatkozó műszaki előírások 
3. melléklet a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelethez 
A válogatóművek kialakítására vonatkozó műszaki előírások 
1. A kész bálák tárolására fedett bálatárolót kell építeni, amelynek alapterülete 1000 tonna/év kapaci-
táson-ként 
a) vegyes hulladék esetén legalább 7 m2; 
b) elkülönítetten gyűjtött hulladék esetén legalább 50 m2. 
2. A válogatóműnek legalább a következő műszaki berendezésekkel, felszerelésekkel, eszközökkel 
kell rendelkeznie: 
a) számítógépes kapcsolattal ellátott hitelesített hídmérleg; 
b) illemhelyiséggel, mosdóval, zuhanyzóval, öltözővel, munkaruha- és kéziraktárral ellátott porta- vagy 
iroda-épület; 
c) gyűjtő- és felhordó szalagok, válogatószalag; 
d) *  
e) kármentesítési anyagok; 
f) tűzoltó készülékek; 
g) kéziszerszámok; 
h) egyéni védőfelszerelések; 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról 

Megjelent: MK 119/2021 (VI.24.) Hatályos: 2021. 07. 01. 

Többek között módosítja a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendeletet a munkaerő-kölcsönzési és a 
magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről - 
régi újként felvéve, ismernünk a foglalkoztatás lehetőségeit, mert nekünk kell oktatni őket 

Megjelent: MK 119/2021 (VI.24.) Módosítja: 2021. évi LXXXIX. törv. Hatályos: 2021. 07. 01. 

A rendelet alkalmazási köre 
(2) Nem tartozik a rendelet alkalmazási körébe az a közvetítői tevékenység, amelynek keretében 
a) *  
b) az oktatási intézmény a vele tanulói, hallgatói jogviszonyban állók részére, álláskeresés céljából 

a munkaadókkal találkozót szervez (állásbörze), 
2. § (1) c) színházi és művészeti ügynökség művészeket közvetít. 

                h) *  magán-munkaközvetítő: az a) pontban meghatározott magán-munkaközvetítést e 
rendeletnek, továbbá a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvénynek 
megfelelően végző szolgáltató; 

 
A kölcsönbeadói és a magán-munkaközvetítői tevékenység megkezdésére vonatkozó szabá-
lyok *  
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4/A. § *  (1) A magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásának feltétele 
 

6. § (1) *  A magán-munkaközvetítői tevékenység és a kölcsönzési tevékenység vagyoni biztosíték 
letétbe helyezése esetén folytatható. 

 
(3) *  A vagyoni biztosíték a bejelentő által hitelintézetnél vagy pénzügyi vállalkozásnál (a továbbiakban: 
pénzügyi intézménynél) lekötött és elkülönítetten kezelt pénzbeli letét. 

 
(5) Ha a magán-munkaközvetítő munkaerő-kölcsönzést is végez, a biztosítékok összegét külön kell 
letétbe helyezni. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó kártérítési igények kielégítése tekintetében 
kifizetés a kölcsönzés, illetve a magán-munkaközvetítés érdekében elhelyezett letét mértékéig, 
tevékenységenként külön-külön kell teljesíteni. 

 
 Ha a kölcsönbeadót, illetve a magán-munkaközvetítőt a kormányhivatal a nyilvántartásból törli, il-

letve a tevékenységtől eltiltja, a letéti szerződés a törlést, eltiltást elrendelő határozat véglegessé válá-
sát követően legkorábban hat hónap elteltével szüntethető meg. Amennyiben a kölcsönzéssel vagy a 
magán-munkaközvetítéssel okozott kártérítés megállapítása iránt a kölcsönbeadó, illetve a magán-
munkaközvetítő ellen a munkavállaló vagy a munkát kereső kérelmére indult bírósági eljárás van fo-
lyamatban, a letét megszüntetésére csak a bírósági eljárás jogerős befejezését követően kerülhet sor. 
A letét megszüntetésének a lehetőségéről a kormányhivatal a pénzügyi intézményt tájékoztatja. 

(3) Ha a magán-munkaközvetítő munkaerő-kölcsönzést is végez, bármelyik tevékenysége meg-
szüntetése esetén csak az ennek érdekében elhelyezett letét szüntethető meg. 

 
8. § *  (1) A kormányhivatal a kölcsönbeadókról, illetve a magán-munkaközvetítőkről folyamatos sor-

számmal ellátott külön nyilvántartást vezet. 
(2) *  Ha a kölcsönbeadó, illetve a magán-munkaközvetítő a tevékenységét több kormányhivatal ille-

tékességi területén lévő telephelyein folytatja, a kölcsönbeadó, illetve a magán-munkaközvetítő nyil-
vántartásba vételére illetékes kormányhivatal a telephely szerint illetékes kormányhivatalt a nyilvántar-
tásba vételről, a bejegyzett adatok változásáról, a nyilvántartásból való törlésről, valamint a tevékeny-
ségtől történő eltiltásról tájékoztatja. 

(3) *  Ha a 4. §-ban, illetve a 4/A. §-ban foglalt követelmények tekintetében a nyilvántartásba vételt 
vagy a bejelentést követően változás következik be, a kormányhivatal dönt a korábban bejegyzett 
adatok módosítása vagy a kölcsönbeadó, illetve magán-munkaközvetítő nyilvántartásból való törlése, 
illetve e tevékenységétől való eltiltása felől. 

(4) *  Ha a kölcsönbeadó vagy a magán-munkaközvetítő székhelyét más kormányhivatal illetékes-
ségi területére helyezi át, ezt a korábbi székhely szerint illetékes kormányhivatalnál 30 nappal koráb-
ban be kell jelenteni. A korábbi székhely szerint illetékes kormányhivatal a bejelentést a kölcsönbeadó 
vagy magán-munkaközvetítő irataival együtt átteszi az új székhely szerint illetékes kormányhivatalhoz. 
Az új székhely szerint illetékes kormányhivatal akkor veszi nyilvántartásba a kölcsönbeadót vagy a 
magán-munkaközvetítőt, ha az e rendeletben foglalt feltételeket teljesíti. Ha a kölcsönbeadó vagy a 
magán-munkaközvetítő bejelentésére őt az új székhely szerint illetékes kormányhivatal nem veszi 
nyilvántartásba, ennek tényéről tájékoztatja korábbi székhely szerint illetékes kormányhivatalt, a köl-
csönbeadót vagy a magán-munkaközvetítőt. A tájékoztatás alapján a korábbi székhelye szerint illeté-
kes kormányhivatal a kölcsönbeadót vagy a magán-munkaközvetítőt törli a nyilvántartásból. 

10. § (1) A magán-munkaközvetítés során tilos 
a) a munkát keresők között hátrányos megkülönböztetést tenni nemük, koruk, családi vagy fogya-

tékos állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük, munkavállalói 
érdek-képviseleti szervezethez tartozásuk vagy ezzel összefüggő tevékenységük, továbbá minden 
egyéb, a foglalkozással össze nem függő körülmény miatt, 

b) a munkát keresőt jogszabály által meghatározott tilalomba ütköző munkavégzésre közvetíteni, 
c) a munkát keresőt nem létező állásba közvetíteni, valamint olyan állásba (illetve a munkáltató 

azon telephelyén lévő állásba), ahol sztrájk van, a sztrájkot megelőző egyeztetés kezdeményezésétől 
a sztrájk befejezéséig, 

d) olyan munkaerőigényt kielégíteni, amely jogszabálysértő feltételeket tartalmaz, 
(3) *  A magán-munkaközvetítő a tevékenységéért a munkát keresővel szemben díjat, költséget 
semmilyen jogcímen nem számolhat fel. 
12. § *  A kölcsönbeadónak a tárgyévi tevékenységéről a tárgyévet követő év január 31-ig a telephely 
szerint illetékes kormányhivatal részére a 8. § (6) bekezdésében meghatározott honlapon közzétett 
adatlapon, telephelyenként a következő adattartalmú adatszolgáltatást kell elkészítenie: 

 
A kölcsönbeadó és a magán-munkaközvetítő tevékenységének ellenőrzése és a nyilvántartás-
ból való törlése 
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EGT-tagállamban bejegyzett vállalkozás munkaerő-kölcsönzési tevékenységére vonatkozó 
speciális szabályok *  
17/F. § *  (1) *  A bejelentő nyilvántartására a Budapest Főváros Kormányhivatala rendelkezik 
kizárólagos illetékességgel. 

 
Változások 
 

302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 
3.) Korm. rendelet módosításáról  
 
Megjelent: MK 100/2021 (VI.01.) Hatályos: 2021. 06. 06 
 
2021. 06. 22. 

1. § (5) *  A bejelentéshez kötött hulladékszállítások biztosíték nyújtásához kötöttek, amelynek már a 
bejelentőlap benyújtásakor rendelkezésre kell állnia. A biztosíték az R. II. Mellékletében meghatáro-
zott szempontok figyelembevételével az R. 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott költségek fedeze-
tére szolgál. A biztosíték kiszámításának módját a bejelentőlappal egyidejűleg meg kell küldeni az 
országos hulladékgazdálkodási hatóság részére. 

(6) *  A biztosíték kedvezményezettje az országos hulladékgazdálkodási hatóság. Amennyiben a 
hulladékszállítást a bejelentésben foglaltaktól eltérően, vagy hasznosítását, vagy ártalmatlanítását 
jogellenesen hajtják végre, az országos hulladékgazdálkodási hatóság rendelkezik a biztosíték felett, 
és felhasználhatja az összeget a kötelezettségek teljesítésére történő kifizetésekre, illetve a más ha-
tóságok céljára történő kifizetésekre. 

(7) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a hulladék szállítására vonatkozó eljárásáról *  
a) *  hulladék behozatala esetén a hasznosítás helye szerinti hulladékgazdálkodási hatóságot, a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) Központi Irányítását, valamint veszélyes hulladék 
esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét, 

b) *  hulladék kivitele esetén a hulladék termelőjének (birtokosának) telephelye szerinti illetékes hul-
ladékgazdálkodási hatóságot, a NAV Központi Irányítását, valamint veszélyes hulladék esetén a hiva-
tásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét, 

 
3. § *  Az R. 11. cikk (1) bekezdés c) pontja, az R. 12. cikk (1) bekezdés d) pontja alapján az országos 
hulladékgazdálkodási hatóság kifogást emel a hulladék szállításával szemben, ha a bejelentőt vagy a 
címzettet környezetkárosítás, természetkárosítás, illetve a hulladékgazdálkodás rendjének megsérté-
se bűntett vagy vétség miatt jogerősen elítélték, addig az időpontig, amíg a bejelentő vagy a címzett a 
büntetett előélethez fűződő jogkövetkezmények alól nem mentesült, vagy a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti kármentesítési kötelezettségét nem teljesíti, 
annak teljesítéséig. 

 
4. § (2) b) *  az országos hulladékgazdálkodási hatóság az a) pont szerinti hatóságokkal egyeztetve 

végzi. 
(3) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság - a vámhatóság közreműködésével - a jogellenes 

hulladékszállítások felderítése érdekében a szállítóeszközt rakományával együtt *  
a) megállíttathatja, 
b) helyszíni vagy laboratóriumi vizsgálat érdekében felnyittathatja, 
c) további intézkedés megtétele érdekében feltartóztathatja. 
(4) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a (2) és (3) bekezdésben foglaltak ellátásához 

igénybe veheti a hulladékgazdálkodási hatóságok közreműködését is. 
(5) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a (3) bekezdésben foglalt intézkedéséről haladék-

talanul értesíti a veszélyes hulladék szállítása esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi 
szervét. 

(6) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak - a NAV Központi Irányításának bevonásával - 
az illegális szállítások megelőzésének és felderítésének megkönnyítése érdekében rendszeresen 
együtt kell működnie a szomszédos országok illetékes hatóságaival, közös ellenőrzések szervezésé-
vel is. 

(7) *  A vámhatóság önállóan is jogosult a hulladékszállítmányok ellenőrzésére. E célból az ország 
területén a szállítmányokat megállíthatja, és a jogellenes hulladékszállítás gyanúja esetén az orszá-
gos hulladékgazdálkodási hatóság egyidejű értesítése mellett a szállítmányt az országos hulladék-
gazdálkodási hatóság intézkedéséig visszatartja. 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közleke-
dési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosí-
tásáról  
 
Megjelent: MK 100/2021 (VI.01.) Hatályos: 2021. 07. 01 
 
23. § (7) *  A vezetői engedély kiadására irányuló eljárásban a kérelmező jogosultságát és személy-
azonosságát ellenőrizni kell. Ennek során a kérelem adatait egyeztetni kell a személyazonosító iga-
zolvány vagy személyazonosságot igazoló más érvényes okmány adattartalmával vagy a bemutatott 
okiratokban szereplő adatokkal. A közlekedési igazgatási hatóság az egyeztetést a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásban tárolt adatokkal - a központi szerv közreműködésével - is elvégzi. Az elektroni-
kus ügyintézési ponton benyújtott kérelem esetén a személyazonosítást a személyiadat- és lakcím-
nyilvántartás szerve végzi. 
 
29. § (1) *  A vezetői engedély a következő határidőig jogosít vezetésre: 
a) a vezetői engedély kategória érvényessége az előírt orvosi vizsgálaton megállapított egészségi 
alkalmassági időpontig, de a „C1”, a „C1E”, a „C”, a „CE”, a „D1”, a „D1E”, a „D” és a „DE” vezetői 
engedély kategóriák esetében a vezetői engedély kiállításától számított legfeljebb öt évig, egyéb nem-
zetközi vezetői engedély kategóriák esetében legfeljebb tíz évig, 
(3a) *  Az orvosi vizsgálaton két évet meg nem haladóan megállapított egészségi alkalmasság esetén 
a vezetői engedély érvényességi ideje a megállapított orvosi alkalmasság időpontja. 
 
31. § *  (1) *  Az elkészült vezetői engedélyt a Nyilvántartó a kérelmező részére - a (4) bekezdésben 
meghatározott kivétellel - postai úton küldi meg. Az így át nem vett okmányt az értesítési cím szerint 
illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak kell megküldeni, amely hatóság azt a kiállítástól számított 
hatvan napig őrzi meg, ezt követően a Nyilvántartónak megsemmisítésre megküldi. 
42. § (2)  b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét vagy a gépjármű-felelősségbiztosítás 
alóli mentességet igazolták, 
 
 2021.VII.1. - 2021.VIII.10. 
 
24. § (7) *  A vezetői engedély kiadására irányuló eljárásban a kérelmező jogosultságát és személy-
azonosságát ellenőrizni kell. Ennek során a kérelem adatait egyeztetni kell a személyazonosító iga-
zolvány vagy személyazonosságot igazoló más érvényes okmány adattartalmával vagy a bemutatott 
okiratokban szereplő adatokkal. A közlekedési igazgatási hatóság az egyeztetést a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásban, valamint az úti okmány-nyilvántartásban tárolt adatokkal - a központi szerv 
közreműködésével - is elvégzi. Az elektronikus ügyintézési ponton benyújtott kérelem esetén a sze-
mélyazonosítást a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve végzi. 
29. § (3a) *  Az orvosi vizsgálaton 
a) az 1. alkalmassági csoportban két évet meg nem haladóan, vagy b) a 2. alkalmassági csoportban 
megállapított egészségi alkalmasság esetén a vezetői engedély érvényességi ideje a megállapított 
orvosi alkalmasság időpontja. 
(3b) *  A (3) bekezdésben foglaltak alkalmazása esetén az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában előírt 
határidő az egészségi alkalmassági vélemény alapján a vizsgált személy határidőt követő első szüle-
tésnapjának időpontjáig túlléphető. 
42. § (2c) *  A közlekedési igazgatási hatóság a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó 
adatokat a kötvénynyilvántartó szervtől elektronikus úton átveszi. 
 
43. § (5) *  A közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala 
a származás-ellenőrzés elvégzése során a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban és - a 
42. § (4) bekezdésében meghatározott esetben, valamint ha a rendelkezésre álló adatok alapján a 
jármű származását illetően gyanús körülmények merülnek fel - a külföldi hatóság nyilvántartásaiban 
történő ellenőrzés alapján tisztázza a jármű származását, és ennek eredményéről kiadott hatósági 
bizonyítványt a közlekedési igazgatási hatóság részére elektronikus úton megküldi. A származás-
ellenőrzés eredményét tartalmazó hatósági bizonyítvány a forgalomba helyezési eljárásban annak 
közlésétől számított hat hónapig használható fel 
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46. § (1) *  A törzskönyvben és a nyilvántartásban tulajdonosként azt a természetes vagy nem termé-
szetes személyt lehet feltüntetni, aki a jármű tulajdonjogának jogszerű megszerzését, származását, 
továbbá eredetiségét e rendeletben foglaltak szerint igazolja. 
(3) *  A forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban üzemben tartóként azt a természetes vagy nem 
természetes személyt lehet feltüntetni, aki a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más, 
hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján jogosult. 
 
(9) *  A (7), (8) és (10) bekezdés alapján nyilvántartásba vett jármű üzembentartója az üzembentartói 
jogát átruházhatja. Az üzembentartó személy változását igazoló - a közúti közlekedési nyilvántartásba 
bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító 
erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges 
kötelező tartalmi elemekről szóló kormányrendelet szerinti - teljes bizonyító erejű magánokiraton nem 
kell feltüntetni a tulajdonos adatait. 
(10) *  A jármű forgalomba helyezésére irányuló kérelem elbírálása során a jármű tulajdonjogának hitelt 
érdemlő igazolása hiányában a törzskönyv kiadása nélkül a forgalmi engedély és a rendszámtábla 
kiadható az üzembentartó járműnyilvántartásba történő egyidejű bejegyzésével, feltéve, hogy a jármű 
a korábban Magyarországon már forgalomba volt helyezve, de a Kknyt. 15. §-ában meghatározott 
adatkezelés időtartama miatt a járműnyilvántartásban már nem szerepel, és a forgalomba helyezést 
kezdeményező ügyfél birtokába kerülése igazolt. 
52. § (1) Az előzetes eredetiségvizsgálatot el kell végezni: 
 
(3) *  A 43. §-ban meghatározott külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott járművek esetében az 
előzetes eredetiségvizsgálatot a származás-ellenőrzés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány 
közlését követően lehet elvégeztetni. 
60. § (2) g) *  a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltét-
eleiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott környezetkímélő gépkocsira világoszöld alapszínű, 
 
63. § (4) *  Az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával a NAV Központi Irányítását a Nyilvántartó látja el. 
A NAV Központi Irányítása a rendszámtáblák elosztásáról és kiadásáról nyilvántartást vezet, amelynek 
adatait a Nyilvántartó részére haladéktalanul megküldi. A nyilvántartás tartalmazza a jármű alvázszá-
mát, gyártmányát, típusát, az ideiglenes forgalomban tartási engedély számát, a személyszállítási, 
teherszállítási, illetve vontatási tilalom elrendelését, valamint a vámeljárást kérő nevét, lakcímét vagy 
telephelyének címét, valamint a kiadott ideiglenes rendszámot és annak érvényességi idejét. 
65. § (3) *  A 60. § (2) bekezdés g) pontjában megjelölt világoszöld alapszínű, sorozatban előállított 
rendszámtáblát kell kiadni a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának 
műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott környezetkímélő gépkocsira. 
 
83. § (1) *  A törzskönyv elvesztésekor, eltulajdonításakor, megsemmisülésekor annak sorszámát a 
közlekedési igazgatási hatóság értesítése alapján a Nyilvántartó a Hivatalos Értesítőben és a kor-
mányzati honlapon közzéteszi. 
(2) *  A törzskönyv eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentést, az okmány elvesz-
tésének, megsemmisülésének vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett jegyzőkönyvet 
okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Nyilvántartónak továbbítja. Az elektronikus 
úton indított törzskönyv pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata elektronikus úton 
kerül a Nyilvántartónak továbbításra. 
(3) *  
108. § (4) *  A jármű tulajdonosa a 101. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott eset kivételével a 
hivatalból elrendelt kivonás időtartama alatt a jármű forgalomból történő végleges vagy a 109. § (1a) 
bekezdése szerinti átmeneti kivonását kezdeményezheti, feltéve, hogy az ügyfél a végleges kivonásra 
irányuló kérelmének benyújtásával egyidejűleg az e rendeletben meghatározott feltételek fennállását 
igazolja. 
 
109. § (1a) *  A közlekedési igazgatási hatóság a 110. § (1) bekezdésében meghatározott járművek 
kivételével, az ügyfél kérelmére, a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű átmeneti 
időszakra történő forgalomból kivonásáról, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka 
nem áll fenn. 
118. §  
(3) *  A közlekedési igazgatási hatóság egy eljárásban jegyzi be a járműnyilvántartásba a jármű első 
forgalomba helyezését és az ideiglenes forgalomból kivonását, ha az arra vonatkozó kérelmet az ügy-
fél egy időben terjeszti elő. 
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120/E. § *  Az automatikus okmány-kiállítási eljárás szabályait a 2021. január 31. napját követően be-
következett házasságkötések, illetve ezt követően kiállított egészségi alkalmassági igazolások, 
elsősegélynyújtási ismereteket vagy mentességet igazoló igazolások, vizsgaigazolások, valamint ezt 
követően megtett, 19. melléklet szerinti nyilatkozatok esetén kell alkalmazni. 

A különleges rendszámtáblák leírása 
 
14. *  A környezetkímélő gépkocsira kiadott rendszámtábla alapszíne világoszöld, karakterei és a keret 
színe fekete, három betűjelből és három számjegyből, egyedileg előállított rendszámtábla használatá-
nak engedélyezése esetén, legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 2 
folyamatos számjegyből, együttesen 6 jelből áll. 
…………………………………………………………………………………………… 
 
312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes kormányrendele-
tek módosításáról 
 
Megjelent: MK 104/2021 (VI.07.) Hatályos: 2021. 06. 22., 
 
Többek között módosítja a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállí-
tásról 
 
Megjelent: MK 104/2021 (VI.07.) Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. Hatályos: 2021. 06. 22., 

 
1. § (5) *  A bejelentéshez kötött hulladékszállítások biztosíték nyújtásához kötöttek, amelynek már a be-

jelentőlap benyújtásakor rendelkezésre kell állnia. A biztosíték az R. II. Mellékletében meghatározott 
szempontok figyelembevételével az R. 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott költségek fedezetére szol-
gál. A biztosíték kiszámításának módját a bejelentőlappal egyidejűleg meg kell küldeni az országos hulla-
dékgazdálkodási hatóság részére. 

(6) *  A biztosíték kedvezményezettje az országos hulladékgazdálkodási hatóság. Amennyiben a hulla-
dékszállítást a bejelentésben foglaltaktól eltérően, vagy a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását 
jogellenesen hajtják végre, az országos hulladékgazdálkodási hatóság rendelkezik a biztosíték felett, és 
felhasználhatja az összeget a kötelezettségek teljesítésére történő kifizetésekre, illetve a más hatóságok 
céljára történő kifizetésekre. 

(7) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a hulladék szállítására vonatkozó eljárásáról *  
a) *  hulladék behozatala esetén a hasznosítás helye szerinti hulladékgazdálkodási hatóságot, a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) Központi Irányítását, valamint veszélyes hulladék esetén a 
hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét, 

b) *  hulladék kivitele esetén a hulladék termelőjének (birtokosának) telephelye szerinti illetékes hulla-
dékgazdálkodási hatóságot, a NAV Központi Irányítását, valamint veszélyes hulladék esetén a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv központi szervét, 
3. § *  Az R. 11. cikk (1) bekezdés c) pontja, az R. 12. cikk (1) bekezdés d) pontja alapján az országos hulla-
dékgazdálkodási hatóság kifogást emel a hulladék szállításával szemben, ha a bejelentőt vagy a címzettet 
környezetkárosítás, természetkárosítás, illetve a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntett vagy 
vétség miatt jogerősen elítélték, addig az időpontig, amíg a bejelentő vagy a címzett a büntetett előélethez 
fűződő jogkövetkezmények alól nem mentesült, vagy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény szerinti kármentesítési kötelezettségét nem teljesíti, annak teljesítéséig. 

4. § (2) b) *  az országos hulladékgazdálkodási hatóság az a) pont szerinti hatóságokkal egyeztetve 
végzi. 

(3) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság - a vámhatóság közreműködésével - a jogellenes hulla-
dékszállítások felderítése érdekében a szállítóeszközt rakományával együtt *  

a) megállíttathatja, 
b) helyszíni vagy laboratóriumi vizsgálat érdekében felnyittathatja, 
c) további intézkedés megtétele érdekében feltartóztathatja. 
(4) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a (2) és (3) bekezdésben foglaltak ellátásához igénybe 

veheti a hulladékgazdálkodási hatóságok közreműködését is. 
(5) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a (3) bekezdésben foglalt intézkedéséről haladéktalanul 

értesíti a veszélyes hulladék szállítása esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét. 
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(6) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak - a NAV Központi Irányításának bevonásával - az il-
legális szállítások megelőzésének és felderítésének megkönnyítése érdekében rendszeresen együtt kell 
működnie a szomszédos országok illetékes hatóságaival, közös ellenőrzések szervezésével is. 

(7) *  A vámhatóság önállóan is jogosult a hulladékszállítmányok ellenőrzésére. E célból az ország terüle-
tén a szállítmányokat megállíthatja, és a jogellenes hulladékszállítás gyanúja esetén az országos hulladék-
gazdálkodási hatóság egyidejű értesítése mellett a szállítmányt az országos hulladékgazdálkodási hatóság 
intézkedéséig visszatartja. 

 
Többek között módosítja a 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási 
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 
 
Megjelent: MK 104/2021 (VI.07.) Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. Hatályos: 2021. 06. 22., 
 
 
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. § (2) b) *  az első alkalommal Magyarországon forgalomba hozott újrahasználható csomagolás és 
újrahasználható fogyasztói csomagolás anyagkategória és típus szerinti mennyisége (kg), az újra-
használható csomagolás és újrahasználható fogyasztói csomagolás éves forgási ciklusainak anyagka-
tegória és típus szerinti száma (db), az első alkalommal Magyarországon forgalomba hozott újrahasz-
nálható könnyű műanyag hordtasak és újrahasználható nagyon könnyű műanyag hordtasak mennyi-
sége (kg és db), az újrahasználatra került újrahasználható csomagolás és újrahasználható fogyasztói 
csomagolás forgási ciklusának és tömegének szorzata anyagkategória és típus szerint (kg); 

 
 

Többek között módosítja a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 
 
Megjelent: MK 104/2021 (VI.07.) Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. Hatályos: 2021. 06. 22., 
 

10. § (2) *  A gyártó az átvállalóval kötött megállapodást a megállapodás létrejöttét követő 15 napon 
belül az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak megküldi. 

(3) *  A gyártó a megállapodás módosítását vagy megszűnését - a módosítást vagy megszűnést kö-
vető 15 napon belül - az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. 

(4) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a megállapodást vagy annak módosítását határo-
zatban jóváhagyja, ha a megállapodás vagy a módosítás tartalma megfelel az (1) bekezdésben előírt 
követelményeknek. 

11. § (4) *  A gyártó a nyilvántartásba vételt követően az (1) és (2) bekezdésben meghatározott ada-
tokban vagy körülményekben bekövetkezett változásokat a változás bekövetkeztétől számított 15 
napon belül az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak - a változás tényét igazoló dokumentum 
csatolásával egyidejűleg - bejelenti. 

(5) *  A gyártó e rendelet szerinti tevékenysége megszüntetését az országos hulladékgazdálkodási 
hatóságnak bejelenti. A bejelentés alapján az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártót a 
nyilvántartásból haladéktalanul törli. 

(6) *  A nyilvántartásba vétel iránti kérelem és bejelentés módjára a 15. § (5) bekezdésében megha-
tározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

12. § (1) *  Az elem- és az akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenysé-
gek közvetítését végző közvetítő szervezetnek a tevékenysége megkezdéséhez, folytatásához szük-
séges nyilvántartásba vétel iránti kérelmét az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére kell 
benyújtania. 
(4) *  Ha a kérelmező a (3) bekezdés szerint csatolandó, bíróság vagy más hatóság által nyilvántartott 
jogosultságot igazoló okiratot nem csatolja, az országos hulladékgazdálkodási hatóság a szükséges 
adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz adatszolgáltatási kérelemmel fordul. 
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(7) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a közvetítő szervezetet törli a nyilvántartásból, ha a 
nyilvántartás feltételei már nem állnak fenn. 
13. § (3) *  A gyártónak, ha a tárgyévet megelőző év december 31. napján e rendelet hatálya alá tarto-
zó tevékenységet folytat, a tárgyév február 20. napjáig a tárgyévre vonatkozó vagyoni biztosítékot kell 
képeznie. A biztosíték létrehozására vonatkozó igazolást a gyártó az adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésével egyidejűleg az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére megküldi. 

(7) *  A tárgyévi biztosítékkal a gyártó az országos hulladékgazdálkodási hatóság jóváhagyását kö-
vetően szabadon rendelkezhet. 

(8) *  A tárgyévi biztosíték feletti rendelkezés jogának megadására vonatkozó kezdeményezést az 
országos hulladékgazdálkodási hatóság a tárgyévet követő év szeptember 1-jéig akkor hagyja jóvá, 
ha a gyártó *  

a) a tárgyévi átvételi, gyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási, valamint 
b) az éves adatszolgáltatási 

kötelezettségét teljesítette. 
15. § *  (1) *  A gyártó, az átvállaló és a közvetítő szervezet a 14. § alapján általa nyilvántartott ada-

tokról a tárgyévet követő év február 20-ig az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére adatot 
szolgáltat. 

(2) *  Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a 14. § (4) bekezdése alapján nyilvántar-
tott adatokról a tárgyévet követő év május 20-ig szolgáltat adatot az országos hulladékgazdálkodási 
hatóság részére. 
(5) *  Az adatszolgáltatás az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint telje-
sítendő. 

17. § (1) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság minden év szeptember 1-jéig az e rendelet 
alapján teljesített adatszolgáltatások adatait feldolgozza, és honlapján közzéteszi. Az adatszolgálta-
tásból származó, feldolgozott adatok nyilvánosak és az interneten keresztül folyamatosan, térítésmen-
tesen hozzáférhetők. 

(2) *  Az e rendeletben foglaltaknak nem megfelelő adatot szolgáltató kötelezettet az országos hul-
ladékgazdálkodási hatóság az adatszolgáltatás legfeljebb 30 napon belüli helyesbítésére szólítja fel. 

 
13. Hatósági ellenőrzés 

23. § (1) *  A gyártó 5. és 6. §-ban meghatározott kötelezettségeinek teljesítését, valamint az e köte-
lezettségek átvállalása alapján tevékenységét végző átvállalót és közvetítő szervezetet az országos 
hulladékgazdálkodási hatóság ellenőrzi. 

(2) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság az adatszolgáltatásban foglaltakat ellenőrzi. A 
helyszíni ellenőrzés során az adatszolgáltatás alapjául szolgáló dokumentációkat a gyártó, az átválla-
ló, a közvetítő szervezet az országos hulladékgazdálkodási hatóság képviselőjének bemutatja. 

24. § (1) *  Az elem- és az akkumulátorhulladék átvételére, gyűjtésére és kezelésére, valamint a 
nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások betartását az országos hulladékgazdálko-
dási hatóság ellenőrzi. 

(2) Az elem- és az akkumulátorhulladék behozatala és importja esetén a veszélyes anyag összeté-
telre vonatkozó előírások betartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve ellenőrzi. 

(3) *  Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek forgalomba hozataláról a gyártó által benyújtott 
adatszolgáltatás hitelességét az országos hulladékgazdálkodási hatóság és a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal adóztatási szerve együttesen ellenőrzi. 

14. Jogkövetkezmények 
25. § (1) *  Ha a gyártó az átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségét nem vagy nem jogszabály-

szerűen teljesíti, a kötelezettség ellátásáról az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártó va-
gyoni biztosítékának terhére vagy a közvetítő szervezet költségére, az arra feljogosított kezelő útján 
gondoskodik. 

(2) *  Ha a gyártó és a közvetítő szervezet az e rendeletben meghatározott kötelezettségét nem tel-
jesíti, az országos hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint 
kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Hbr.) meg-
határozott mértékű hulladékgazdálkodási bírságot szab ki. 

(3) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártót a nyilvántartásból törli, ha a gyártó az 
elem, az akkumulátor gyártását vagy forgalmazását megszünteti. Az országos hulladékgazdálkodási 
hatóság a közvetítő szervezetet a nyilvántartásból törli, ha közvetítői tevékenységét megszünteti. 

(4) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a kötelezettet a Hbr.-ben megállapított hulladék-
gazdálkodási bírság megfizetésére *  
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a) *  kötelezi, ha a nyilvántartásba vételi, valamint nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét 
nem teljesíti, 

b) kötelezheti, ha a kötelezett nem az e rendeletben foglaltaknak megfelelő adatot szolgáltat. 
26. § (1) *  Ha a közvetítő szervezet vagy a gyártó az e rendeletben meghatározott kötelezettségé-

nek nem tesz eleget, az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártót, a közvetítő szervezetet a 
Hbr.-ben meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezheti. 

(2) *  Ha az ismételten kiszabott bírság nem vezet eredményre, az országos hulladékgazdálkodási 
hatóság az eredménytelenség megállapítását követő 90. napon a közvetítő szervezetet a nyilvántar-
tásból törli. A nyilvántartásból történő törlésről rendelkező határozat közlése és véglegessé válása 
közötti időszakban a közvetítő szervezet a tevékenységével összefüggő, új szerződést már nem köt-
het. 
 
 
Többek között módosítja a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus be-
rendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 
 
Megjelent: MK 104/2021 (VI.07.) Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. Hatályos: 2021. 06. 22., 
 
5. § (4) *  A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés vagy alkotórészének hasznosítási célú ex-
portja abban az esetben tekinthető a hasznosítási kötelezettség teljesítésének, ha az exportot végző a hulla-
dékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint 
az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulla-
dékoknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD-határozat hatálya alá nem 
tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről szóló 1418/2007/EK rendeletnek megfelelően, 
az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló kormányrendelet szerint az országos hulladékgazdálkodási 
hatóság felé igazolja, hogy az adott országban a hasznosítás az e rendeletben foglaltakkal egyenértékű vagy 
jobb feltételekkel történik.  
 
11. § (2) *  A gyártó az átvállalóval kötött megállapodást a megállapodás létrejöttét követő 15 napon belül az 
országos hulladékgazdálkodási hatóságnak (a továbbiakban: országos hulladékgazdálkodási hatóság) jóvá-
hagyásra megküldi. 
(3) *  A gyártó a megállapodás módosítását vagy megszűnését a módosítást vagy megszűnést követő 15 
napon belül az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. 
(4) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a megállapodást vagy annak módosítását határozatban 
jóváhagyja, ha a megállapodás vagy a megállapodás módosításának tartalma megfelel a 10. §-ban és az (1) 
bekezdésben előírt követelményeknek. 
14. § (2) *  A vagyoni biztosíték létrehozására vonatkozó igazolást a gyártó az adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésével egyidejűleg megküldi az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére. 
(3) *  A gyártó a tárgyévi vagyoni biztosíték felett az országos hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott 
engedély birtokában rendelkezhet. A vagyoni biztosíték feletti rendelkezés engedélyezését a gyártó a tárgy-
évet követő év adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével egyidejűleg kezdeményezheti. 
(4) *  A tárgyévi vagyoni biztosítékkal az országos hulladékgazdálkodási hatóság jóváhagyását követően a 
gyártó szabadon rendelkezhet. 
(5) *  A tárgyévi vagyoni biztosíték feletti rendelkezés jogát az országos hulladékgazdálkodási hatóság a 
tárgyévet követő év szeptember 1-jéig akkor engedélyezi, ha a gyártó *  
a) *  a tárgyévi visszavételi, átvételi, gyűjtési, kezelési, valamint 
b) az éves adatszolgáltatási 
kötelezettségét teljesítette. 
15. § (1) *  A gyártó vagy meghatalmazott képviselője az elektromos és elektronikus berendezések gyártói-
nak nyilvántartásba vétele és a nyilvántartások részére benyújtandó jelentések formátumának meghatározá-
sáról szóló, 2019. február 19-i (EU) 2019/290 bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Végrehajtá-
si Rendelet) I. mellékletének A., valamint meghatalmazott képviselő igénybevétele esetén B. része szerinti 
adattartalommal az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál kérelmezi a nyilvántartásba vételét, és az 
adataiban bekövetkezett változásokat - a változás bekövetkezését követő 15 napon belül - az országos hul-
ladékgazdálkodási hatóságnak az adatváltozás tényét igazoló dokumentum egyidejű csatolásával bejelenti. 
A Végrehajtási Rendelet szerinti nemzeti azonosítóként a KÜJ-azonosítót kell megadni. A Végrehajtási 
Rendelet kiegészítő információelemeinek megadása nem kötelező. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet 
legkésőbb az elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalának megkezdéséig kell benyújtani. A 
nyilvántartásba vétel iránti kérelem és bejelentés módjára a 18/C. §-ban meghatározott szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni. 
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(5) *  A gyártó e rendelet szerinti tevékenysége megszüntetését az országos hulladékgazdálkodási hatóság-
nak bejelenti, és ezzel egyidejűleg a tárgyévre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti. A beje-
lentést és az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését követően az országos hulladékgazdálkodási hatóság 
a gyártót a nyilvántartásból törli. 
16. § (1) *  A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységek közvetítését végző közvetítő szervezetnek a tevékenysége megkezdéséhez, folytatásához 
szükséges nyilvántartásba vétel iránti kérelmét az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére kell be-
nyújtania. 
(4) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a közvetítő szervezet nyilvántartásba vételével egyidejűleg 
a közvetítő szervezetnek nyilvántartási számot ad. 
(5) *  A közvetítő szervezet a nyilvántartásba vételt követően a (2) és (3) bekezdésben meghatározott ada-
tokban vagy körülményekben bekövetkezett változásokat - a változás bekövetkeztétől számított 15 napon 
belül - az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak a változás tényét igazoló dokumentum csatolásával 
egyidejűleg bejelenti. A bejelentés tényéről az országos hulladékgazdálkodási hatóság a bejelentéstől szá-
mított 30 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóságot tájékoztatja. 
(6) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a közvetítő szervezetet törli a nyilvántartásból, ha a nyil-
vántartás feltételei már nem állnak fenn. 
 
17. § *  (1) *  A gyártó vagy meghatalmazott képviselője a Végrehajtási Rendelet II. melléklete és a 7. mellék-
let szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet, és arról a tárgyév február 20. napjáig az országos hulla-
dékgazdálkodási hatóság részére adatot szolgáltat. A Végrehajtási Rendelet II. melléklet berendezésekre 
vonatkozó részét a 7. melléklet szerinti adattartalmat kell szerepeltetni. A Végrehajtási Rendelet szerinti 
nemzeti azonosítóként a KÜJ-azonosítót kell megadni. A Végrehajtási Rendelet kiegészítő információele-
meinek megadása nem kötelező. 
 
18. § *  (1) A közvetítő szervezet a 8. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet. 
(2) *  A közvetítő szervezet a vele szerződésben álló gyártók összesített adatairól a tárgyév február 20. nap-
jáig az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére a 8. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal 
adatot szolgáltat. 
(3) *  A közvetítő szervezet a (2) bekezdésben foglaltakon túl az országos hulladékgazdálkodási hatóság 
részére a tárgyév február 20. napjáig a következőkről szolgáltat adatot: *  
a) a tárgyévet megelőző évben az általa kötött megállapodások alapján visszavett elektromos, elektronikus 
berendezés tömegéről (kilogrammban); 
b) a tárgyévet megelőző évben az általa kötött megállapodások alapján átvett és gyűjtött hulladék tömegé-
ről (kilogrammban); 
c) arról, hogy mely gyártókkal, forgalmazókkal, gazdálkodó szervezetekkel milyen mennyiségre kötött 
megállapodást visszavételre, átvételre, gyűjtésre, kezelésre. 
18/A. § *  (1) *  Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a 8. melléklet 2. pontja szerinti adattarta-
lommal nyilvántartást vezet, és arról a tárgyév május 20. napjáig az országos hulladékgazdálkodási hatóság 
részére adatot szolgáltat. 
(2) *  Ha a gyártó termékdíjátalány-fizetés vagy az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten ke-
resztül történő kollektív teljesítés útján tesz eleget a gyűjtési, kezelési kötelezettségének, az országos hulla-
dékgazdálkodási hatóság részére a 7. melléklet 2. pont d)-g) alpontjában foglaltakról az állami hulladék-
gazdálkodást közvetítő szervezet szolgáltat adatot tárgyév május 20. napjáig. 
18/B. § *  (1) *  Az átvállaló a 8. melléklet 3. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet, és arról a 
tárgyév február 20. napjáig az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére adatot szolgáltat. 
(2) *  Az átvállaló az (1) bekezdésben foglaltakon túl az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére a 
tárgyév február 20. napjáig a következőkről szolgáltat adatot: *  
a) a tárgyévet megelőző évben az általa kötött megállapodások alapján visszavett elektromos, elektronikus 
berendezés tömegéről (kilogrammban); 
b) arról, hogy mely gyártókkal, forgalmazókkal, gazdálkodó szervezetekkel milyen mennyiségre kötött 
megállapodást visszavételre, átvételre, gyűjtésre, kezelésre. 
 
20. § (1) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság minden év szeptember 1-jéig feldolgozza a teljesített 
adatszolgáltatások adatait. Az adatszolgáltatásból származó feldolgozott adatok nyilvánosak, és az országos 
hulladékgazdálkodási hatóság honlapján keresztül folyamatosan, térítésmentesen hozzáférhetők. A gyártók 
és a nevükben eljáró harmadik személyek nyilvántartásba vételének megkönnyítése érdekében, az országos 
hulladékgazdálkodási hatóság az európai uniós tagállamok nyilvántartási rendszeréhez történő hozzáférés 
lehetőségét az elérhetőség megjelölésével a honlapján biztosítja. 
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(2) *  A tartalmilag vagy formailag hibás adatot szolgáltató kötelezettet az országos hulladékgazdálkodási 
hatóság az adatszolgáltatás legfeljebb 30 napon belül történő hiánypótlásra szólítja fel. 
 
28. § *  A gyártó az e rendeletben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését, valamint az átvállalónak és a 
közvetítő szervezetnek az e kötelezettségek átvállalása alapján végzett tevékenységét az országos hulladék-
gazdálkodási hatóság ellenőrzi. 
29. § *  Ha a gyártó és az átvállaló között létrejött megállapodás alapján a gyártó, az átvállaló a tárgyévi 
átvételi és gyűjtési kötelezettséggel érintett hulladékmennyiséget nem igazolja, az átvételi, gyűjtési, hasz-
nosítási és ártalmatlanítási kötelezettségét nem teljesíti, az országos hulladékgazdálkodási hatóság a kötele-
zettséggel érintett hulladék kezeléséről a gyártó vagy az átvállaló által nyújtott vagyoni biztosíték terhére, 
az arra feljogosított hulladékkezelő útján gondoskodik. 
29/A. § *  Ha a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelését végző szervezet akkreditált 
tanúsító szervezet által tanúsított környezetközpontú irányítási vagy környezetvédelmi vezetési rendszert (a 
továbbiakban: EMAS) vezet be és működtet, a hulladékgazdálkodási hatóság a szervezet erre irányuló ké-
relme alapján, a környezetközpontú irányítási rendszer vagy az EMAS keretében meghatározott ellenőrzési 
rendszernek megfelelő egyedi ellenőrzési rendet állapíthat meg a tevékenységével összefüggésben. 
31. § (1) *  Annak érdekében, hogy a kötelezettek megfeleljenek e rendelet előírásainak, a hulladékgazdál-
kodásért felelős miniszter együttműködik az Európai Unió tagállamaival és az Európai Unió Bizottságával. 
(2) *  Az együttműködés különösen a hulladékgazdálkodási hatóság részére szolgáltatott adatokhoz, vala-
mint a kötelezettek ellenőrzésének eredményeihez történő hozzáférés engedélyezésére terjed ki. 

 
Többek között módosítja a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről 
 
Megjelent: MK 104/2021 (VI.07.) Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. Hatályos: 2021. 06. 22., 
 
4. § (7) *  A gyártó az e rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Pest 
Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: országos hulladékgazdálkodási hatóság) részére adatot 
szolgáltat (adatszolgáltatási kötelezettség). 
7. § (1) *  A gyártó az átvevő- és kezelőhálózat kialakítását az országos hulladékgazdálkodási hatóság 
részére bejelenti. 

 
(4) *  A gyártó a megállapodás módosítását, továbbá az (1) bekezdés szerinti átvevő- és kezelőhálózat 
működtetésével kapcsolatban bekövetkezett változásokat az országos hulladékgazdálkodási ható-
ságnak 8 napon belül bejelenti. 

 
1. § (2) *  Ha a gyártó a 4. és az 5. §-ban meghatározott kötelezettségeinek átvállalására és telje-
sítésére közvetítő szervezetet hozott létre vagy bízott meg, a közvetítő szervezet az átvevő- és keze-
lőhálózat kialakítását az 1. mellékletben meghatározott tartalommal az országos hulladékgazdálkodási 
hatóság részére papír alapon bejelenti. 
 

(5) *  A közvetítő szervezetet az országos hulladékgazdálkodási hatóság akkor veszi nyilvántartás-
ba, ha a (3) bekezdésben meghatározott valamennyi feltételt teljesíti. 

(6) *  A közvetítő szervezetnek a (3) bekezdésben meghatározott adatokkal kapcsolatos minden vál-
tozást a változást követő 15 napon belül - a változás tényét igazoló dokumentum csatolásával - az 
országos hulladékgazdálkodási hatóság részére be kell jelentenie. 

9. § (2) Ha a gyártó a 4. és az 5. §-ban meghatározott 
 a) *  kötelezettségeinek átvállalására és teljesítésére közvetítő szervezetet hozott létre vagy bízott 

meg, a közvetítő szervezettel kötött megállapodásának másolatát, 
b) *  kötelezettségeit szerződés alapján a forgalmazón keresztül vagy közvetlenül a bontónál teljesí-

ti, a forgalmazóval, illetve a bontóval megkötött megállapodásának másolatát 
az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak jóváhagyásra megküldi. *  
 

16. § (1) *  Ha a gyártó az e rendelet szerinti gyártói kötelezettségét közvetítő szervezetre nem ru-
házta át, a gyártó a gépjárművek, a hulladékká vált gépjárművek átvételéről, bontásáról és további 
kezelésre történő átadásáról a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal közvetlenül az or-
szágos hulladékgazdálkodási hatóság részére szolgáltat adatot, a tárgyévet követő év március 1. 
napjáig. 
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(2) *  Ha a gyártó az e rendelet szerinti gyártói kötelezettségét közvetítő szervezetre átruházta, a 
gépjárművek, a hulladékká vált gépjárművek átvételéről, bontásáról és további kezelésre történő át-
adásáról a közvetítő szervezet szolgáltat adatot közvetlenül az országos hulladékgazdálkodási ható-
ság részére, a tárgyévet követő év március 1. napjáig. 
(4) *  A (3) bekezdésben foglalt kivétellel a bontó a hulladékká vált gépjárművek átvételéről, bontásáról 
és további kezelésre történő átadásáról a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal közvet-
lenül az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére szolgáltat adatot, a tárgyévet követő év már-
cius 1. napjáig. 

17. § *  Az adatszolgáltatás az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére a környezet védel-
mének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai sze-
rint teljesíthető. 
11. Hatósági tevékenységek, ellenőrzés, jogkövetkezmények 

18. § *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a 7. § (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján a 
gyártót vagy a 8. § (2) bekezdés szerinti kérelem alapján a gyártó kötelezettségeit átvállaló közvetítő 
szervezetet nyilvántartásba veszi. 
 

19. §  (2) *  A 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott, a 2005/293/EK 
bizottsági határozat 3. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti, az országos hulladékgazdálkodási hatóság 
által megküldött országos adatokból készült jelentésnek az Európai Bizottság részére történő megkül-
déséről a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter gondoskodik. 

20. § (1) *  Az e rendeletben előírt kötelezettségek teljesítését a hulladékgazdálkodási és közleke-
dési feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal évente ellenőrzi. 

(2) *  Az e rendeletben előírt kötelezettségek megsértése esetén a hulladékgazdálkodási hatóság a 
hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 
kormányrendelet alapján hulladékgazdálkodási bírságot szab ki. 

(3) *  Ha a közvetítő szervezet az e rendeletben meghatározott kötelezettségének az ismételten ki-
szabott hulladékgazdálkodási bírság ellenére sem tesz eleget, az országos hulladékgazdálkodási 
hatóság az e tény megállapítását követő 90. napon belül a közvetítő szervezetet a nyilvántartásból 
törli. A nyilvántartásból történő törlésről rendelkező határozat közlése és véglegessé válása közötti 
időszakban a közvetítő szervezet a tevékenységével összefüggő új szerződést nem köthet. 

 
 

Többek között módosítja a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatás végzésének feltételeiről 
 
Megjelent: MK 104/2021 (VI.07.) Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. Hatályos: 2021. 06. 22., 
 

1. § (1) E rendelet hatálya 
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenységekre, 
c) *  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásába bevont vagyonelemek átruházásra és az 

azokkal kapcsolatos - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 92/G. § (1) 
bekezdésében meghatározott - szerződéses jogviszonyokra (a továbbiakban együtt: szerződéses jogvi-
szony), 

d) *  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződésekre és kötelezettségvál-
lalásokra, 

e) *  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és közszolgáltatói alvállalkozók Országos Hulladékgazdál-
kodási Közszolgáltatási Tervnek (a továbbiakban: OHKT) való megfelelősége megállapítására 
terjed ki. 
(4) *  E rendelet alkalmazásában hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő kötelezett-
ségvállalásnak minősül az a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
jóváhagyásához kötött kötelezettségvállalás, amely a közszolgáltató számára fizetési kötelezettséget kelet-
keztet, valamint a fizetési kötelezettséggel együtt járó, jóváhagyáshoz kötött szerződésmódosítás. 

 
2. § (1) E rendelet alkalmazásában: 

 
2. *  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék: a Ht. 42. § (1) bekezdés a)-e) pontjában 
meghatározottak szerint összegyűjtött, átvett, illetve elszállított hulladék, ideértve az ilyen hulladék kezelé-
séből származó másodlagos hulladékot is; 
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3/A. § *  (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért felelős minisz-
ter (a továbbiakban: miniszter) előzetes jóváhagyása a közszolgáltatás ellátásába bevont vagyonelemekre 
irányuló olyan szerződéses jogviszony érvényességi feltétele, amelynek célja vagy eredménye az, hogy a 
vagyonelemmel rendelkezni jogosult vagy a rendelkezési jogosultságot érintően már fennálló jogviszony 
alanyának személye megváltozik. 

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott szerződéses jogviszonyt jóváhagyja, ha az 
a) hozzájárul a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátási színvonalának fenntartásához vagy techno-

lógiai fejlesztéséhez, innovációjához, 
b) nem okozza a közszolgáltatás ellátásának és ezzel összefüggésben a koncessziós jogosultság gyakor-

lásával összefüggő költségek indokolatlan és egyoldalú növekedését. 
(3) A szerződéses jogviszony alanyai az (1) bekezdés szerinti szerződéses jogviszony - a miniszter jóvá-

hagyására tekintettel függő hatállyal történő - létrehozását követő 15 napon belül együttesen kérelmezik a 
miniszter jóváhagyását az alábbi dokumentumok hiteles elektronikus formában történő benyújtásával: 

a) a szerződéses jogviszony érintett feleinek, tárgyának és tartalmának bemutatása, 
b) a szerződéses jogviszony okának, jogalapjának és céljának megjelölése, 
c) a szerződéses jogviszony hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos összefüggéseinek - kü-

lönösen annak szükségessége - és a szerződéses jogviszonytól várt előny bemutatása, 
d) a szerződéses jogviszonyt tartalmazó dokumentum és 
e) a módosítandó szerződéses jogviszonyról szóló eredeti dokumentum. 
(4) Ha a miniszter megállapítja, hogy a jóváhagyás - (2) bekezdésben meghatározott - feltételei fennáll-

nak, jóváhagyó határozatot hoz, és ezzel egyidejűleg a szerződéses jogviszonyt tartalmazó dokumentumot 
záradékkal látja el. Ha a jóváhagyás feltételei nem állnak fenn, a miniszter a jóváhagyást határozatban meg-
tagadja. 

(5) A miniszter jóváhagyása a jogszabályban a szerződéses jogviszonyra előírt egyéb érvényességi felté-
teleket és kellékeket nem pótolja, továbbá nem pótolja más hatóságok előzetes engedélyét, illetve jóváha-
gyását, amelyek a szerződéses jogviszony létrejöttéhez vagy érvényességéhez ugyancsak szükségesek. 

(6) A Ht. 92/G. § (2) bekezdése alá tartozó szerződéses jogviszony esetében a felek a miniszter részére a 
(3) bekezdés b), d) és e) pontjában foglalt dokumentumokat a szerződéses jogviszony hatálybalépése előtt 
legalább 15 nappal előzetesen megküldik tájékoztatás céljából. 

(7) A szerződéses jogviszony miniszteri jóváhagyására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 45 
nap. 

(8) A miniszter a véglegessé vált, záradékkal ellátott szerződéses jogviszonyról szóló dokumentumról 
hiteles elektronikus formában tájékoztatást ad az állam által létrehozott koordináló szerv (a továbbiakban: 
Koordináló szerv) részére. 

3/B. § *  (1) A Hivatal a jóváhagyásához kötött, a Ht. 92/H. § (7) bekezdésében meghatározott szerződé-
sek és kötelezettségvállalások esetében megvizsgálja, hogy 

a) a szerződés vagy kötelezettségvállalás a Ht. 92/H. § (7) bekezdésében előírt határidőn túlterjeszkedik-
e, vagy sem, 

b) a szerződés vagy kötelezettségvállalás biztosítja-e a Ht. 3. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott 
alapelv érvényesülését, 

c) a szerződés vagy a kötelezettségvállalás nem eredményezi-e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
jogszabályoknak és közszolgáltatási szerződéseknek megfelelő tartalmú ellátásához szükséges pénzügyi 
fedezet elvonását. 

(2) A közszolgáltató a jóváhagyásra irányuló kérelmét a szerződés - a Hivatal jóváhagyására tekintettel 
függő hatállyal történő - létrejöttétől, illetve a kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozat - a Hivatal 
jóváhagyására tekintettel függő hatállyal történő - megtételétől számított 15 napon belül köteles előterjesz-
teni, a Hivatal által biztosított, jognyilatkozatok megtételére szolgáló interaktív alkalmazás vagy forma-
nyomtatvány útján. 

(3) A (2) bekezdés szerinti kérelemhez hiteles elektronikus formában mellékelni kell 
3/C. § *  (1) A Hivatal megvizsgálja, hogy a közszolgáltató és - kizárólag a hulladék átvételére, gyűjtésére 
vagy előkezelésére, kezelésére irányuló tevékenységet végző - közszolgáltatói alvállalkozó működése és 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége megfelel-e az OHKT előírásainak, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alkalmas-e az OHKT-ban foglalt célok elérésére, a jogszabályi köve-
telmények teljesítésére. 

 
(12) A (11) bekezdés szerinti kötelezés esetén a közszolgáltató vagy a közszolgáltatói alvállalkozó a Hivatal 
által meghatározott feltételek teljesítését a Hivatal határozatában meghatározott időpontig igazolja, ellenke-
ző esetben a Hivatal a megfelelőségi véleményt visszavonja. 
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Hatály: 2021.VII.5. – 
 

3/A. § (9) *  A Ht. 92/G. § (8) és (9) bekezdése szerinti hozzájárulás kiadása iránti kérelem tartalmazza 
a) a kérelmező nevét, székhelyét, 
b) a kérelmező cégjegyzékszámát, statisztikai számjelét, 
c) a cégjogi esemény alapjául szolgáló döntést, 
d) a cégjogi eseményt alátámasztó írásbeli indokolást és 
e) a cégjogi eseménynek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos összefüggéseit, különö-

sen annak szükségességét és a cégjogi eseménytől várt előny bemutatását. 
(10) *  A cégjogi esemény miniszteri jóváhagyására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 45 nap. 
(11) *  A miniszter a véglegessé vált határozatáról hiteles elektronikus formában tájékoztatást ad az állam 

által létrehozott Koordináló szerv részére. 
 

3/C. § (3a) *  A közszolgáltatói alvállalkozónak a (3) bekezdés szerinti kérelemhez nem kell mellékelni a (3) 
bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott Kommunikációs Tervet és a (3) bekez-
dés b) pont bb) alpontjában meghatározott Hulladékgazdálkodási Tervet. 

 
 

Többek között módosítja a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
egyes tevékenységek részletes szabályairól 
 
Megjelent: MK 104/2021 (VI.07.) Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. Hatályos: 2021. 06. 22., 
 
§ (6) *  Ha a szállítási lap hulladék átadója részére visszajuttatandó példányát a hulladékkezelő, a ke-
reskedő a veszélyes hulladék átvételét követő 30 napon belül a hulladék átadója részére nem juttatja 
vissza, a hulladék átadója a hulladékkezelőt, a kereskedőt e kötelezettségének teljesítésére haladék-
talanul felszólítja. Ha a felszólítást követő 8 napon belül a szállítási lap e példányát a hulladékkezelő, 
a kereskedő a hulladék átadója részére nem juttatja vissza, a hulladék átadója erről a hulladék képző-
désének helye szerint illetékes hulladékgazdálkodási hatóság részére haladéktalanul bejelentést tesz. 

8. § (3) *  A hulladék átadója a (2) bekezdés szerinti esetben a veszélyes hulladék átvételének meg-
tagadását az átvétel megtagadásától számított 8 napon belül a hulladék átadásának helye szerint 
illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti, egyúttal a szállítási lap bizonylatként megőrzött, 
valamint a részére visszajuttatott példányát (adott esetben a külön lappal együtt) a hulladékgazdálko-
dási hatóság részére bemutatja. 

(4) *  Ha a veszélyes hulladék átvételének megtagadásával kapcsolatban a hulladékgazdálkodási 
hatóság közigazgatási hatósági eljárást folytat le, az (1) bekezdésben foglaltak bizonyítása a hulla-
dékkezelőt vagy a kereskedőt terheli. 

15. § (1) d) *  amelynek adott hulladéktípusként történő, a hulladékgazdálkodási hatóság által elvég-
zett besorolását a hulladékbirtokos vitatja, 
a hulladékbirtokos az országos illetékességgel környezetvédelmi feladatkörében eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatal (a továbbiakban: országos környezetvédelmi hatóság) a Ht. 55. § (2) és (3) bekezdé-
sében foglaltakra figyelemmel kérelmezi a hulladék minősítését. *  
17. § (4) *  A laboratórium a mintavizsgálat eredményeit tartalmazó dokumentumot a mintavizsgálatot 
követő 8 napon belül az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére megküldi, amely gondosko-
dik annak a kérelmezővel és a Hulladékminősítő Bizottsággal való megismertetéséről. 
 

18. § (3) *  Állati melléktermékre vonatkozó kérelem esetén az országos hulladékgazdálkodási ható-
ság megvizsgálja a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének felváltásáról szóló, 2014. december 18-i 
1357/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1357/2014/EU rendelet) szerinti HP9 veszélyessé-
gi jellemzőket. 

(4) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a minősítési eljárás tárgyát képező hulladék ve-
szélyes vagy nem veszélyes voltáról az 1357/2014/EU rendeletben, továbbá e rendelet 2. melléklet 3. 
pontjában foglaltak alapján dönt. 

(6) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság döntése az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló törvényben meghatározottakon túlmenően legalább a következőket tartalmazza: *  

a) a Hulladékminősítő Bizottság szakértői véleményének és a vélemény indokolásának összefogla-
lását, a szakértői vélemény keltezését, a tagok nevét; 
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b) a minősített hulladék hulladékjegyzék szerinti típusának megnevezését, azonosító kódját, megje-
lenési formáját, halmazállapotát, veszélyessége esetén a veszélyességi jellemzőjét; új hulladéktípus 
esetén a hulladék megnevezésére vonatkozó javaslatot; 

c) a minősített hulladék kezeléséhez alkalmazandó kezelési technológiára vonatkozó javaslatot; 
d) a mintavételre és a laboratóriumi vizsgálatra felkért akkreditált laboratórium nevét, címét; 
e) a minősítést megalapozó vizsgálatok körülményeit és eredményeit; 
f) a minősítési eljárás során készített jegyzőkönyvek megállapításainak összefoglalását. 
(7) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a minősítés eredményét a határozathozatalt köve-

tő 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer publikus felületén közzéteszi. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes 
miniszteri rendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése 
érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról 
 
Megjelent: MK 105/2021 (VI.08.). Hatályos: 2021. 06. 09, 

 
Többek között módosítja a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok 
megelőzése érdekében szükséges járvány-ügyi intézkedésekről 
 
Megjelent: MK 105/2021 (VI.08.) Módosítja: 21/2021. (VI. 8.) EMMI rend. Hatályos: 2021. 06. 09, 
 

4. számú melléklet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez *  

Az egészségügyi kártevők elleni védekezés részletes előírásai 
2. *  Szúnyogok 
Szúnyogirtó szer és szúnyoglárvairtó szer légi úton csak az országos tisztifőorvos engedélyével jut-

tatható ki a környezetbe. 
Légi úton történő szúnyogirtás és szúnyoglárvairtás egészségügyi gázmester szakmai irányításával 

végezhető. 
A légi úton történő szúnyoglárvairtáshoz entomológiai szakképzettséggel rendelkező személy rész-

vétele is szükséges. 
Az engedélyes köteles a kezelések tényleges időpontját és helyét az országos tisztifőorvosnak az 

egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló törvényben meghatározottak szerint beje-
lenteni. 

Földi járműről melegköd-képzéssel vagy hidegköd-képzéssel vagy ULV-eljárással történő szúnyog-
irtás csak a külön jogszabály alapján, vagy az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosító-
szerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján kiadott egészségügyi 
kártevőirtó tevékenységi engedély birtokában végezhető. A földi járműről végzett szúnyogirtást a ke-
zelést megelőző 24 órával a kezelés helye szerint illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni. A beje-
lentésben közölni kell a kezelendő terület helyét és nagyságát, a szúnyogirtás kezdetének és befeje-
zésének időpontját, az alkalmazásra kerülő irtószert, a kijuttatás módját, valamint a kezelésre jogosult 
szakképzett személy nevét. 
 

 
Többek között módosítja a 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás 
keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az 
ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi 
tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről 
 
Megjelent: MK 105/2021 (VI.08.) Módosítja: 21/2021. (VI. 8.) EMMI rend. Hatályos: 2021. 06. 09, 
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4. §(4) *  Amennyiben a kockázatértékelés a munkavállaló biztonságát vagy egészségét veszélyeztető 
kockázat jelenlétét állapítja meg, az egészségügyi szolgáltató - a telephelye szerint illetékes - fővárosi 
és megyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak elektronikus vagy egyéb úton megküldi 
a kockázatértékelést, és ezzel egyidejűleg bejelenti: *  

 
a) az egészségügyi szolgáltató nevét, székhelyét, a bejelentéssel érintett telephelyét, az adószá-

mát, illetve adóazonosító jelét, a munkáltató és az érintett telephely TEÁOR számát; 
b) a kockázatnak kitett munkavállalók számát; 
c) *  a kockázatnak kitett munkavállalók foglalkozási csoportjai (FEOR kód) és a munkaköri tevé-

kenységek, álláshelyen ellátott feladatok felsorolását; 
d) a munkavállalók biztonsági és egészségvédelmi képviselőjének nevét, beosztását, és 
e) a megtett megelőző intézkedéseket. 

…………………………………………………………………………………………… 
 
321/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 
12.) Korm. rendelet külföldön beadott oltással kapcsolatos módosításáról 
 
Megjelent: MK 107/2021 (VI.09.). Hatályos: 2021. 06. 28. 

 
2. § (1d) *  Az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat leolvasásának útján - a védettségi igazolványon 

szereplő adatok hitelessége igazolása céljából - az (1) bekezdés a)-c), e) és f) pontjában található 
adatok online elektronikus felületen is megjelennek. 

(1e) *  Oltottság tényének igazolása esetén, az Európai Unióban történő szabad mozgás joga bizto-
sítása céljából a védettségi igazolvány (1) bekezdés g) pontja szerinti adatának leolvasása útján az (1) 
bekezdés a)-f) pontjában foglaltakon túl megjeleníthető az érintett születési ideje, az oltóanyag típusa, 
valamint az oltóanyag egyes dózisai beadásának napja. 

4. § c) *  az oltóanyag típusát, az oltóanyag egyes dózisai beadásának napját, 
…………………………………………………………………………………………… 
 
2021. évi LXXXIII. törvény egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel 
összefüggő módosításáról 
Megjelent: MK 119/2021 (VI.24.)  Hatályos: 2021. 07. 01. 

Többek között módosítja a 2013. évi LXXVII. törvényt a felnőttképzésről 

Megjelent: MK 119/2021 (VI.24.) Módosítja: 2021. évi LXXXIII. törv. Hatályos: 2021. 07. 01. 

1. § *  (1) *  E törvényt kell alkalmazni 
a) a jogi személy, a személyes joga szerint jogképes szervezet, az egyéni vállalkozó, illetve a gaz-

dasági tevékenységet folytató más természetes személy (a továbbiakban együtt: felnőttképző) által 
célirányosan kompetenciakialakításra vagy -fejlesztésre irányuló és szervezetten megvalósuló - a 
köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, illetve törvényben meghatározott oktatási és tehet-
séggondozó intézmény alapfeladatába vagy a felsőoktatási intézmény alaptevékenységébe nem tar-
tozó - oktatás és képzés *  

aa) *  üzletszerű gazdasági tevékenység keretében vagy nem üzletszerű gazdasági tevékenység 
esetén térítés ellenében vagy a 2/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti felnőttképzési tevékenységként, 

ab) *  ingyenesen és a képzésben részt vevő személyekről a felnőttképző által e törvénnyel össz-
hangban, - legalább a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adataira kiterje-
dően - egyedi azonosításra és annak ellenőrizhetőségére alkalmas módon, bármilyen formában veze-
tett nyilvántartás mellett, vagy 

(1a) *  E törvényt nem kell alkalmazni 
1. az igazságszolgáltatási tevékenységet ellátó, igazságszolgáltatásban jogszabály alapján közre-

működő, illetve ahhoz szakmai tevékenységükkel közvetlenül kapcsolódó más személyek részére 
ilyen minőségükben jogszabály rendelkezése vagy felhatalmazása alapján történő oktatás, képzés, 

2. az egyházi jogi személy, a vallási egyesület által közvetlenül vagy az általuk fenntartott 
felnőttképző által a vallási tevékenység folytatásával összefüggésben történő oktatás, képzés, 

3. a munkavédelemről szóló törvény és a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzol-
tóságról szóló törvény alapján a munkáltató kötelezettségeként előírt oktatás, képzés, 

4. a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végre-
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hajtásáról szóló törvény szerinti reintegrációs program keretében történő oktatás, képzés 
megszervezésére. 

(2) *  Jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés esetén - ha jogszabály e törvény más rendel-
kezésének alkalmazását kifejezetten elő nem írja - a felnőttképző kizárólag a 2/A. § (1) bekezdése 
szerinti bejelentési kötelezettséget és - ha a 15. § (1a) bekezdése szerinti kivétel alkalmazásának 
nincs helye - a 15. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget köteles teljesíteni. Ha a 
jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés tekintetében jogszabály ekként rendelkezik, e kötele-
zettségeket a felnőttképző helyett a jogszabályban meghatározott hatóság teljesítheti legkésőbb an-
nak a negyedévet követő negyedévnek az utolsó napjáig, amelyikbe a jogszabály alapján szervezett 
oktatás és képzés befejezésének időpontja esik. A jogszabályban meghatározott hatóság jogosult a 
felnőttképző 5. § (1) bekezdés b) pontjában és a képzésben részt vevő személy 15. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott személyes adatát a bejelentés, illetve az adatszolgáltatás általa történő teljesítése 
céljából az ahhoz elengedhetetlenül szükséges ideig kezelni. 

 
2. § *  E törvény alkalmazásában: 
1. *  belső képzés: az olyan oktatás és képzés, amelyet a munkáltató 
a) nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében, 
b) *  - a jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés kivételével - összesen hat óra időtartamot 

meghaladó mértékben, vagy 
c) *  a saját, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tör-

vény 4. § (2)-(6) bekezdése szerinti partner- vagy kapcsolódó vállalkozás, valamint a munkáltató be-
szállítójának, illetve a munkáltató által igénybe vett közreműködő foglalkoztatottja (ideértve a kölcsön-
zött munkavállalót is, ha a munkaerő-kölcsönzésre kötött megállapodás tartalmazza az arra vonatkozó 
kitételt, hogy a kölcsönvevő vállalja a kölcsönzött munkavállaló oktatását, képzését is) részére 
 
5a. *  jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés: jogszabály által valamely tevékenység 
folytatásának, munkakör betöltésének, illetve magasabb fizetési besorolás alkalmazásának feltételéül 
meghatározott olyan oktatás és képzés, amelynek legalább célját, tartalmát és megszervezésének 
általános feltételeit, továbbá az oktatás, képzés eredményes elvégzésének igazolási módját vagy 
ahhoz kapcsolódóan szervezett vizsga letételére vonatkozó követelményt jogszabály vagy a polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában közjogi szervezetszabályozó eszköz határozza meg, 
ide nem értve a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, illetve törvényben meghatározott 
oktatási és tehetséggondozó intézmény alapfeladatába vagy a felsőoktatási intézmény 
alaptevékenységébe tartozó, valamint a szakképzettségre, szakképesítésre felkészítő oktatást és 
képzést, 

 
7a. *  komplex felzárkózási képzés: a személyek társadalmi és gazdasági felzárkózásának része-

ként a kompetenciafejlesztés, illetve a humán szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érde-
kében szervezett képzés, a közfoglalkoztatáshoz és a szociális szövetkezetben történő foglalkozta-
táshoz kapcsolódóan szervezett képzés, a szakképzettséggel nem rendelkezők a társadalmi felzárkó-
zását szolgáló és kompetenciáját fejlesztő képzés, valamint az esélyegyenlőségi mentorok és a helyi 
esélyegyenlőségi programok készítésében résztvevők képzése, 

8. *  kontaktóra: a képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy - az olyan tanóra kivételével, 
amely olyan kompetencia átadására irányul, amely kizárólag személyes jelenlét mellett sajátítható el - 
interaktív és távolléti kapcsolattal vagy zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel 
megvalósuló jelenlétét igénylő tanóra * , 

9. *  konzultáció: az elsajátítandó ismeret átadását, megerősítését elősegítő, a képzésben részt ve-
vő személy vagy csoport és az oktató, tutor közötti megbeszélés, amely interaktív és távolléti kapcso-
lattal, továbbá zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel is megvalósulhat, 
 
13. *  zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer: a képzésben részt vevő személy 
képzését tervező, szervező és ellenőrző, a képzéshez szükséges digitális tananyagot, valamint 
kiegészítő ismeretanyagot a képzési program szerint számára eljuttató (webböngészőben 
megjelenítő), minősített és tanúsított zárt informatikai rendszer, amely a képzésszervezésen túl 
adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti, értékeli, valamint a regisztrációs és tanulmányi 
alaprendszer számára közvetíti a képzésben részt vevő személy képzési programban rögzített 
előrehaladását, ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit, tevékenységét, végrehajtja - a 
képzésben részt vevő személy teljesítményének értékelése alapján - a képzési program szerint 
lehetséges navigációs kéréseit, továbbá biztosítja az oktató, az oktatásszervező és a képzésben részt 
vevő személy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló, teljes értékű együttműködését. 
2/B. § (2) *  Nem kaphat engedélyt az, akinek a képviseletére jogosult személy más felnőttképzőnél 
ilyen tisztséget tölt be vagy korábban betöltött, ha annak engedélyét a felnőttképzési államigazgatási 
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szerv - a képviselet időtartama alatt elkövetett jogsértés miatt - visszavonta. Az engedély 
megszerzésének tilalma a visszavonás időtartamára vonatkozik. 

 
13/B. § *  (1) *  A belső képzés kivételével a felnőttképző a képzés elvégzésének igazolására a 
felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében tanúsítványt állít ki és azt a képzésben részt vevő 
személy választása szerint elektronikus úton vagy papíralapon a képzésben részt vevő személy 
rendelkezésére bocsátja. A bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a tanúsítványt a 
képzésben részt vevő személy kérésére kell kiállítani. 

 
9. A felnőttképző adatszolgáltatási kötelezettsége 
9/A. A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok 
10/A. *  A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere 
 
28. § *  (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 
g) *  a munkaerő-piaci előrejelző rendszer működésére, az adatszolgáltatás rendjére, továbbá a 
munkaerő-piaci előrejelző rendszer működéséért felelős szervnek a munkaerő-piaci előrejelző 
rendszer működtetésével kapcsolatos feladataira vonatkozó részletes szabályokat, 
h) *  a komplex felzárkózási képzések részletes szabályait, valamint, hogy ezen képzések 
szervezéséért és a képzések engedélyezéséért, ellenőrzéséért felelős szervet rendeletben jelölje ki. *  
 
(1a) *  E törvényt nem kell alkalmazni a munkavédelemről szóló törvény és a tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény alapján a munkáltató 
kötelezettségeként előírt oktatás, képzés, megszervezésére. 
 
Többek között módosítja a 2019. évi LXXX. törvényt a szakképzésről 

Megjelent: MK 119/2021 (VI.24.) Módosítja: 2021. évi LXXXIII. törv. Hatályos: 2021. 07. 01. 

83. § (2) *  Szakképzési munkaszerződés a szakirányú oktatásban részt vevő tanulóval, illetve a 
képzésben részt vevő személlyel köthető 

a) a szakirányú oktatás időtartamára vagy 
b) évente egy alkalommal, legalább négy és legfeljebb tizenkettő hét egybefüggő időszakra. 

23. A szakképzési hozzájárulás 
 

 (2021.IX.1. - 2021.XII.31.) 
 

3. § [A szakképzés ingyenessége] 
(1) Az állam *  
a) *  az első kettő szakma megszerzését - ideértve az ahhoz kapcsolódó előkészítő évfolyamban, il-

letve a műhelyiskolában való részvételt is - az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma 
esetén legfeljebb három tanéven keresztül, 

b) *  a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga le-
tételéig és, 

c) *  a technikumban tanulói jogviszony, illetve felnőttképzési jogviszony keretében az érettségi bi-
zonyítvány megszerzését 
az általa, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző 
intézményben ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem 
számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a 
meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele. *  

(1a) *  Az állam, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott 
szakképző intézményben minden esetben ingyenes a szakképzésben tanulói jogviszony keretében 
való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő 
személy részére. 

(2) *  Attól a tanulótól, illetve képzésben részt vevő személytől, aki a szakképzésben ingyenesen 
vesz részt, a Kormány rendeletében meghatározott esetben szedhető térítési díj, illetve tandíj. A szak-
képzés megszervezése, végzése és feltételeinek biztosítása ezt meghaladóan nem tehető pénzbeli, 
anyagi, természetbeni hozzájárulástól vagy költségtérítéstől függővé, ha a tanuló, illetve a képzésben 
részt vevő személy a szakképzésben ingyenesen vesz részt. 
(4) *  A szakképzés kiemelt feladata a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő személy, valamint a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló speciális igényeinek figyelembevétele 
és egyéni képességeihez igazodó, legeredményesebb fejlődésének elősegítése a minél teljesebb 
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társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése érdekében. 
9. *  tanulóbaleset: minden olyan baleset, amely a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt az 
alatt az idő alatt vagy tevékenység során éri, amikor a szakképző intézmény vagy a duális képzőhely 
felügyelete alatt áll, ideértve a szakképző intézményen kívüli szakirányú oktatás során bekövetkezett 
balesetet is, 

 
) *  A szakképző intézményben legalább öt oktató részvételével szakmai munkaközösség működhet. 
Egy szakképző intézményben egyidejűleg legfeljebb tíz szakmai munkaközösség működhet. 
 
59. § [A tanuló juttatásai és az őt megillető további kedvezmények] 

(1) *  A tanuló a Kormány rendeletében meghatározottak szerint ahhoz a szakképző intézményben 
szervezett szakmai oktatáshoz kapcsolódóan, amelyben ingyenesen vesz részt 

a) az első szakma megszerzésével összefüggésben 
aa) - a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével - ösz-

töndíjra és 
ab) egyszeri pályakezdési juttatásra, 
b) rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra 

jogosult. Az e bekezdés szerinti juttatásra vonatkozó követelést hat hónapnál régebbi időre bírósági 
úton akkor lehet visszamenőlegesen érvényesíteni, ha a jogosult a követelés érvényesítésével alapos 
ok miatt késlekedett. Három évnél régebbi időre az e bekezdés szerinti juttatásra vonatkozó követelés 
bírósági úton nem érvényesíthető. 
 
76. § [Részvétel a szakirányú oktatásban] 

(1) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban 
a) a szakképző intézményben vagy 
b) szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen 

vehet részt. A szakképző intézményben a szakirányú oktatás akkor teljesíthető, ha a tanuló, illetve a 
képzésben részt vevő személy duális képzőhelyen való részvétele a szakirányú oktatásban nem biz-
tosítható. 
 
(7) *  Ha a szakképzési munkaszerződés megkötésére más munkáltatóval fennálló, foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony mellett kerül sor, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tekintetében a 
77. § (2) bekezdése nem alkalmazható, a 84. § (4) bekezdését és a 85. § (1) és (2) bekezdését pedig 
a szakképzési munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony időtartamával arányosan kell 
alkalmazni. 

 
103. § [Az ellenőrzés végzésének követelményei] 
(1) *  A hatósági ellenőrzést az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján kell vé-

gezni. A hatósági ellenőrzés lefolytatására jogosult közigazgatási szankcióként figyelmeztetést, köz-
igazgatási bírságot, a duális képzőhellyel szemben figyelmeztetést, közigazgatási bírságot vagy annak 
kiszabását követő két éven belül azonos jogsértés esetén a szakirányú oktatás megszervezésére 
irányuló tevékenység folytatásától legfeljebb három évre történő eltiltást alkalmazhat. 

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

356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról 

Megjelent: MK 119/2021 (VI.24.) Hatályos: 2021. 07. 01. 

Többek között módosítja a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletet a foglalkozás-egészségügyi 
szolgálatról 

Megjelent: MK 119/2021 (VI.24.) Módosítja: 2021. évi LXXXIX. törv. Hatályos: 2021. 07. 01. 

1.2.2. *  A biológiai expozíciós mutatók vizsgálata a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett 
munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló rendeletben meghatározott 
expozíciós mutatók és határértékek alapján történik. 

Többek között módosítja a 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletet a munkabiztonsági szakértői 
tevékenységről 
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Megjelent: MK 119/2021 (VI.24.) Módosítja: 2021. évi LXXXIX. törv. Hatályos: 2021. 07. 01. 

1. § *  A munkabiztonsági szakértői tevékenység folytatását az 1. számú mellékletben felsorolt szak-
területeken a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: MMK) területi mérnöki kamarái (a továbbiak-
ban : engedélyező szerv) engedélyezi. 

2. § *  A kérelmező az engedély iránti kérelmet a lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki kamará-
nál nyújtja be. 

3. § (1) *  
(2) *  A kérelmezőnek a választott szakterületen felsőfokú végzettséggel és felsőfokú munkavédelmi 

(munkabiztonsági) szakképzettséggel, és ennek megszerzésétől számított legalább 5 éves munkabiz-
tonsági gyakorlattal kell rendelkeznie. 
 
8/A. § *  A munkavédelmi hatóság engedélye alapján munkabiztonsági szakértői tevékenységre 
jogosult munkabiztonsági szakértőt a lakóhelye szerinti, a tervező- és szakértő mérnökök, valamint 
építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott illetékes területi mérnöki kamara - e § 
hatálybalépését követő 30. napig a munkavédelmi hatóság által vezetett nyilvántartásból - felveszi a 
munkabiztonsági szakértők nyilvántartásába. 

 
Többek között módosítja a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletet az állami foglalkoztatási szerv, a 
munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más 
feladatainak ellátásáról 

Megjelent: MK 119/2021 (VI.24.) Módosítja: 2021. évi LXXXIX. törv. Hatályos: 2021. 07. 01 

3. § *  (1) *  A kormányhivatal, valamint a járási hivatal állami foglalkoztatási feladatköreinek gyakor-
lásával összefüggésben - ideértve a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: 
GFA) pénzeszközeinek működtetésével összefüggő feladatok ellátását is - az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvé-
nyességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - szak-
mai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja. 

(2) *  A kormányhivatal, valamint a járási hivatal állami közfoglalkoztatási feladatköreinek gyakorlá-
sával összefüggésben - ideértve a GFA közfoglalkoztatási előirányzatának működtetését - az (1) be-
kezdésben foglalt irányítási hatásköröket, valamint a törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági 
ellenőrzési hatásköröket a közfoglalkoztatásért felelős miniszter gyakorolja. 
 
4. § (1) A miniszter munkaerőpiaci feladatkörében 

c) *  az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatalra és az állami foglalkoztatási 
szerv hatáskörében eljáró járási hivatalra is kiterjedően irányítja a GFA felhasználásával kapcsolatos 
tervezési, pénzügyi- számviteli és beszámolási feladatok végrehajtását, 

d) *  figyelemmel kíséri a GFA foglalkoztatási alaprésze decentralizált keretének az állami foglalkoz-
tatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal, valamint az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében 
eljáró járási hivatal által történő felhasználását, 
k) *  ellátja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal hatósági ellenőrzési 
feladatainak szakmai felügyeletét, továbbá az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró 
kormányhivatal GFA működtetésével kapcsolatos tevékenységének szakmai és pénzügyszakmai 
ellenőrzését, 
(1a) *  Az állami foglalkoztatási szerv feladatkörében eljáró kormányhivatal által lefolytatott hatósági 
ügyben − ideértve a GFA pénzeszközeinek működtetésével összefüggő feladatok ellátását is − 
felügyeleti szervként a miniszter jár el. 

 
8. § *  (1) b) *  az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatalra és az állami fog-

lalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalra is kiterjedően közreműködik a GFA közfoglalkoz-
tatási előirányzat felhasználásával kapcsolatos tervezési feladatok végrehajtásában, javaslatokat tesz 
a pénzügyi nyilvántartásokra vonatkozóan, 

c) *  figyelemmel kíséri a GFA közfoglalkoztatási előirányzat keretének felhasználását, 
 

9. § *  Az állami foglalkoztatási szervként eljáró 
a) Budapest Főváros Kormányhivatala a bérgarancia támogatással, 
b) Békés Megyei Kormányhivatal a munkáltatói kérelem alapján történő munkaidőkeret vagy el-

számolási időszak engedélyezésével 
kapcsolatos feladatokat át nem ruházható hatáskörben országos illetékességgel látja el. 
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10. § *  (1) b) *  ellátja a GFA pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a ke-

ret tervezését és a felhasználás ellenőrzését, 
c) *  dönt a GFA foglalkoztatási alaprészének és a közfoglalkoztatási támogatások előirányzat de-

centralizált kerete felhasználásáról, 
d) *  ellátja a GFA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretéből finanszírozott 

munkaerőpiaci programok, pályázatok, valamint a közfoglalkoztatási támogatások előirányzat központi 
keretéből finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, 

(3) b) *  ellátja a GFA közfoglalkoztatási előirányzat pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos 
feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését, 

c) *  dönt a GFA közfoglalkoztatási támogatások előirányzat decentralizált keretének felhasználásá-
ról, 

d) ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos pénzügyi feladatokat, 
 
13. §  (2) *  A miniszter, mint munkavédelmi hatóság, valamint a munkavédelmi hatósági hatáskör-

ben eljáró kormányhivatal teljesíti az Mvt. 82/A. §-ában, 83/A. §-ában, 83/B. §-ában, 83/C. §-ában, 
továbbá az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló 1997. évi XLVII. törvény 4. § (2) bekezdés t) pontjában és 15/A. §-ában meghatározott beszá-
molási, nyilvántartási és adatkezelési kötelezettséget. 

 
14. § (1) *  A miniszter munkavédelmi hatósági jogkörében 

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

366/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az uniós digitális Covid-
igazolvány kiállításával kapcsolatos egyes kérdésekről 
 

Megjelent: MK 123/2021 (VI.30.). Hatályos: 2021. 07. 01. 

Többek között módosítja a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendeletet a koronavírus elleni védettség 
igazolásáról 

Megjelent: MK 123/2021 (VI.30.) Módosítja: 366/2021. (VI. 30.) Korm. rend. Hatályos: 2021. 07. 01 

2. § (1d) *  Az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat leolvasásának útján - a védettségi igazolványon 
szereplő adatok hitelessége igazolása céljából - az (1) bekezdés a)-c), e) és f) pontjában található 
adatok online elektronikus felületen is megjelennek. 

(1e) *  Oltottság tényének igazolása esetén, az Európai Unióban történő szabad mozgás joga bizto-
sítása céljából a védettségi igazolvány (1) bekezdés g) pontja szerinti adatának leolvasása útján az (1) 
bekezdés a)-f) pontjában foglaltakon túl megjeleníthető az érintett születési ideje, az oltóanyag típusa, 
valamint az oltóanyag egyes dózisai beadásának napja. 

 
4. § (1) c) *  az oltóanyag típusát, az oltóanyag egyes dózisai beadásának napját, 

 
Hatály: 2021.VIII.9. -  
 
2. § (1e) *  Oltottság tényének igazolása esetén az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat leolvasása 
útján az online elektronikus felületen a Covid-19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése 
érdekében az interoperábilis, Covid-19-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 5. cikke szerinti oltási igazolvány 
adatai jelennek meg. 
…………………………………………………………………………………………………... 

375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések 
érdekében szükséges kormányrendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 123/2021 (VI.30.). Hatályos: 2023. 07. 01. 

Többek között módosítja a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletet a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 



 
 

29 

Megjelent: MK 123/2021 (VI.30.) Módosítja: 375/2021. (VI. 30.) Korm. rend. Hatályos: 2021. 07. 01 

16/A. § *  A hatóság központi szerve a hatósági ellenőrzésekre vonatkozóan éves ellenőrzési tervet 
készít, amelyben szerepel: 

a) a terv területi hatálya, 
b) a releváns biztonsági kérdések általános értékelése, 
c) a hatósági ellenőrzés alá vont veszélyes anyagokkal foglakozó üzemek, valamint a dominóha-

tásban érintett és azon üzemek köre, amelyekben külső kockázatok vagy veszélyforrások fokozhatják 
a súlyos baleset kockázatát vagy következményeit, 

d) a hatósági ellenőrzések elvei és módszerei, beleértve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sú-
lyos balesetek és üzemzavarok kivizsgálása érdekében lefolytatott és a társhatóságokkal közösen 
végzett ellenőrzéseket. 

 
47. § *  (1) Az egyes kormányrendeleteknek a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsí-

tése és elektronizálása érdekében szükséges módosításáról szóló 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését követően a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemelte-
tője részére a hatóság előírja a biztonsági elemzésnek vagy biztonsági jelentésnek a Módr. előírásai 
szerinti módosítással érintett részének, vagy jelentős tartalmi módosítás esetében a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt biztonsági elemzésnek, vagy biztonsági jelentésnek legkésőbb 2021. 
december 31-ig történő benyújtását. Nem jelentős tartalmi módosítás esetében az egységes szerke-
zetbe foglalt biztonsági elemzés vagy biztonsági jelentés benyújtására a 11. § szerinti felülvizsgálatkor 
kerül sor. 

(2) Küszöbérték alatti üzem üzemeltetője a súlyos káresemény elhárítási tervet a következő, 38. § 
szerinti felülvizsgálat során módosítja. 
 

Többek között módosítja a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletet a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról 

Megjelent: MK 123/2021 (VI.30.) Módosítja: 375/2021. (VI. 30.) Korm. rend. Hatályos: 2021. 07. 01 

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

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

gok csomagolóeszközei és az állati eredetű anyagok alternatív csomagolóeszközei kivételével - 
jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szer-
ve látja el. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti, a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tar-
tányok, valamint csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek csomago-
lóeszköz gyártási típus jóváhagyására vonatkozó kérelem tartalmi elemeit a 12. melléklet határozza 
meg. 
 
103/A. § *  E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával össze-
függő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiak-
ban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre 
és az azok alapján lefolytatott hatósági eljárásokban kell alkalmazni. 

 
12. melléklet a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelethez *  
A) A veszélyes áruk szállítására használt csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, 
ömlesztettáru-konténerek gyártási típus jóváhagyására vonatkozó kérelem tartalma 
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B) A veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok gyártási típus 
jóváhagyására vonatkozó kérelem tartalma 

 
Többek között módosítja a 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet a létfontosságú vízgazdálkodási 
rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 

Megjelent: MK 123/2021 (VI.30.) Módosítja: 375/2021. (VI. 30.) Korm. rend. Hatályos: 2021. 07. 01 

6. § (1) *  e) *  azt az üdítőital, ásványvíz gyártót, amely gazdasági célú vízhasználatot végez, és lekötött 
éves vízmennyisége bármely telephelyén meghaladja a 100 000 m3/év mennyiséget. 

6. § *  A vízgazdálkodási létesítmény üzemeltetője által foglalkoztatott biztonsági összekötő személynek 
a) miniszteri rendeletben meghatározott, a területi vagy szakági irányító munkakör betöltéséhez előírt 

mérnöki végzettséggel vagy 
b) biztonsági összekötő személy szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel 

kell rendelkeznie. 
6/A. § f) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység leállításához, szünetelteté-

séhez vezethet, 
g) *  az üdítőital, ásványvíz gyártó gyártókapacitásának bármely telephelyén bekövetkező legalább 50%-

os kiesése, legalább 48 óra időtartamban. 
…………………………………………………………………………………………… 
380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel 
összefüggő módosításáról 
 
Megjelent: MK 123/2021 (VI.30.) Hatályos: 2021. 07. 01 

Többek között módosítja a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletet a szakképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról 

Megjelent: MK 123/2021 (VI.30.) Módosítja: 376/2021. (VI. 30.) Korm. rend. Hatályos: 2021. 07. 01 

312. § (1) *  Az ágazati készségtanács taglétszáma - ideértve az elnököt - legalább nyolc, legfeljebb 
huszonnégy fő, amelyből 

a) összesen legfeljebb négy főt a Kormány adott ágazatért felelős tagja, 
b) összesen egy főt a szakmai kamarák, 
c) összesen egy főt a munkavállalói érdekképviseletek, 
d) további tagjait az adott ágazat gazdasági szereplőinek 

javaslatára a szakképzésért felelős miniszter kér fel. A megbízás időtartama két év. 
 
332/D. § *  Az Szkt. 107. § (3) bekezdése szerinti adókedvezmény igénybevételéhez az akkreditált 
vizsgaközpont a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgájáról igazolást 
állít ki a tanulóval, illetve képzésben részt vevő személlyel - a szakképzés információs rendszeréből 
megállapíthatóan - legalább hat hónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződést kötött 
duális képzőhely, illetve a 281. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztató számára, és azt az ilyen duális 
képzőhely, illetve foglalkoztató számára a sikeres szakmai vizsgát követő tizenöt napon belül megküldi. 

 
334. § (1) *  Az állami adó- és vámhatóság a szakképzési hozzájárulást naponta átutalja a foglalkoz-

tatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap pénzforgalmának lebonyolítására szolgá-
ló fizetési számlára. 

(2) *  Az állami adó- és vámhatóság *  
a) a szakképzési hozzájárulásra kötelezett szakképzési hozzájárulási alapjáról és mértékéről, 
b) a csökkentő tételekről - csökkentő tételenként, létszám és összeg adatok tekintetében -, 
c) a visszaigényelt összegekről, 
d) a szakképzési munkaszerződéses tanulók, illetve képzésben részt vevő személyek létszámáról 

és az utánuk megfizetett szociális hozzájárulási adóról és 
e) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy által fizetendő nyugdíjbiztosítási és egészség-

biztosítási járulékról 
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a bevallási időszakot követően a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap 
képzési alaprészének kezelő szervével kötött megállapodása alapján adatot szolgáltat. 

 
354. § (3) b) *  a tanulóra irányadó szakmai és vizsgakövetelmény szerinti tartalommal készített 

gyakorlati feladatsor és központi szóbelivizsga-tételsor alapján lebonyolított szóbeli és a gyakorlati 
vizsgatevékenység együttesen minősül a 260. § (1) bekezdés b) pontja szerinti projektfeladatnak, 

c) *  ha a tanulóra irányadó szakmai és vizsgakövetelmény a 290. § szerinti minősítésnél szigorúbb 
követelményt határoz meg, a 290. § helyett azt kell alkalmazni. 

 
Hatály: 2021.IX.1. - 2022.VI.30. 

1/A. § *  A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 3. § (1) bekezdése 
szerinti ingyenes részvétel megilleti 

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

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

dit, 
e) azoknak az országoknak az állampolgárait, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság el-

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

hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem 
rendelkező személyt, 

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

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

i) az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárt. 
 

II. FEJEZET 
A SZAKKÉPZÉS INGYENESSÉGE 

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

(2) Az állami szakképző intézmény és az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó ál-
tal fenntartott nem állami szakképző intézmény térítési díj ellenében biztosítja *  

a) *  a 2. §-ban meg nem határozott egyéb foglalkozásokat, 
b) *  a felnőttképzési jogviszonyban a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az érintett 

foglalkozásokon való ismételt részvételt és 
c) az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogvi-

szony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony, 
illetve a felnőttképzési jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikerte-
len érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgáját. 

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

(1a) *  A szakirányú oktatással összefüggésben történő ellenszolgáltatás tilalmának megszegéséről 
tudomást szerző személy a tudomásra jutástól számított tizenöt napon belül a duális képzőhely nyil-
vántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamarát tájékoztatja. A jogsértés megállapítása 
esetén a duális képzőhelyet a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági 
kamara legfeljebb az Szkt. 103. § (1) bekezdésében meghatározott időre tilthatja el a szakirányú okta-
tásban való részvételtől. 

(2) A tilalmat megszegő duális képzőhely köteles a tanulótól, kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló 
törvényes képviselőjétől, illetve a képzésben részt vevő személytől elfogadott pénzbeli, anyagi, termé-
szetbeni hozzájárulást vagy költségtérítést a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg ille-
tékes gazdasági kamara eltiltó határozatának véglegessé válásától számított tíz napon belül visszafi-
zetni a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének, illetve a képzés-
ben részt vevő személynek. 
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(3) *  A tilalmat megszegő duális képzőhely nevét az eltiltó határozat véglegessé válásától számított 
tíz napon belül a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamara a 
szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon nyilvánosságra 
hozza. 

9. § (1) Tanulói jogviszonyban folyó szakképzés keretében a két tanítási nyelvű oktatás az e §-ban 
foglaltak szerint szervezett, a kilencedik évfolyamtól kezdődő oktatás, amely a célnyelvből a KER sze-
rinti B1 nyelvtudási szintről indul. 

(2) *  A technikum a két tanítási nyelvű oktatás során a célnyelv mellett mindegyik évfolyamon a ma-
tematika, a digitális kultúra, a történelem, a komplex természettudományi tantárgy, a célnyelvi civilizá-
ció, továbbá - a magyar nyelv és irodalom kivételével - bármely tantárgy közül legalább kettő tantár-
gyat célnyelven tanít. Ha a technikum a történelem tantárgyat célnyelven tanítja, a történelem tan-
tárgyra vonatkozó tantárgyi kerettantervben foglalt, a magyarság történelmével kapcsolatos tantárgyi 
tartalmakat magyar nyelven köteles tanítani. 

12. § A képzési és kimeneti követelményekben kell meghatározni 
a) *  a szakma szakmajegyzék szerinti azonosító számát, megnevezését és a hozzárendelt FEOR-

számot, 
V. FEJEZET 
A PROGRAMKÖVETELMÉNY ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KÉPZÉSI PROGRAMJA *  

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

53. § (1) A műhelyiskola a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek a szakképzésbe 
való bekapcsolódáshoz vagy a munkába állásához szükséges ismeretek megszerzésére szolgáló 
képzési forma. A műhelyiskola folyamatos mentori támogatással hozzájárul a tanuló, illetve a képzés-
ben részt vevő személy személyes és társas kompetenciáinak fejlesztéséhez és önálló életkezdésé-
hez szükséges alapismeretek átadásához. 

(2) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a műhelyiskolában tanulmányokat akkor foly-
tathat, ha 

a) *  alapfokú végzettséggel nem rendelkezik és a szakképző iskola dobbantó programját - a szak-
képző iskola által kiadott igazolás alapján megállapíthatóan - elvégezte vagy 

b) alapfokú végzettséggel rendelkezik és a 16. életévét betöltötte. 
119. § (1) A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, test-

nevelésóra megtartásával kell biztosítani. 
(2) *  A testnevelésóra - legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározott mértékig - 
a) sportkörben való sportolással vagy 
b) sportszervezet keretében versenyszerűen sporttevékenységet folytató tanuló esetében - a sport-

szervezet által az adott félévben kiállított igazolás alapján - a sportszervezet keretei között szervezett 
edzéssel 
váltható ki. 

(3) *  Ha a tanuló a testnevelésórát sportkörben történő sportolással váltja ki, tekintet nélkül arra, 
hogy a sportkör feladatait a szakképző intézmény vagy a szakképző intézménnyel kötött megállapo-
dás alapján diáksport-egyesület látja-e el, a szakképző intézmény a tanulótól a sportköri foglalkozáson 
való részvétel tekintetében sportköri tagdíjat nem szedhet. 

173. § *  (1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatásra a 171. § (3) be-
kezdésének megfelelő olyan tanuló pályázhat, aki 

a) a pályázat benyújtásakor vagy az azt megelőző öt évben hátrányos helyzetűnek minősül, vagy 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és 

b) a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50 fö-
lött van. 

(2) A támogatás havonkénti mértéke, ha a tanuló a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszo-
nyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel 

a) rendelkezik, a támogatás alapjának 
aa) tíz százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50-3,99 

között van, 
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ab) tizenöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00-
4,49 között van, 

ac) húsz százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fö-
lött van, 

b) nem rendelkezik, a 171. § (1a) és (2) bekezdése szerinti összeg. 
 
223/A. § *  (1) A szakirányú oktatást a 14. § (2) bekezdés 3. pontja szerinti képzési program alapján 

kell megszervezni. 
(2) A szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelynél való részvétel 

esetén a 14. § (2) bekezdés 3. pontja szerinti képzési programot a szakképző intézmény a duális kép-
zőhellyel közösen alakítja ki úgy, hogy az tartalmazza a tananyagelemek oktatásának a szakképző 
intézmény és a duális képzőhely közötti megosztását, valamint - az Szkt. 60. § (1) bekezdése szerint - 
a szakképző intézmény és a duális képzőhely általi közös értékelés és minősítés szempontjait. 
247. § (1) *  A duális képzőhely tizenkettőnél több tanulóval és képzésben részt vevő személlyel a 
szakképzési munkaszerződés megkötésének évét megelőző év átlagos statisztikai állományi létszáma 
legfeljebb harminc százalékáig köthet szakképzési munkaszerződést. Az ágazati képzőközpont és a 
tudásközpont tekintetében a megköthető szakképzési munkaszerződések számát az ágazati képző-
központ és a tudásközpont tagja által külön-külön és az ágazati képzőközpont, illetve a tudásközpont 
által megköthető szakképzési munkaszerződések számának összeszámításával kell meghatározni. 

351. § (3) *  A korai iskolaelhagyás megelőzését támogató rendszerbe a szakképző intézmény a korai 
iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók létszámát a (2) bekezdésben meghatározott adatok szerint 
összesítve, valamint az alkalmazott intézkedéseket feladatellátási helyenként összesített formában, 
évfolyamonkénti és tantárgyankénti bontásban az adott tanév első félévére vonatkozóan február tize-
dikéig és az adott tanév második félévére vonatkozóan június harmincadikáig feltölti a korai iskolael-
hagyás megelőzését támogató rendszerbe. A (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben a tantár-
gyat is meg kell adni. 

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

382/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 123/2021 (VI.30.) Hatályos: 2021. 07. 01 

3/A. § (9) *  A Ht. 92/G. § (8) és (9) bekezdése szerinti hozzájárulás kiadása iránti kérelem tartal-
mazza 

a) a kérelmező nevét, székhelyét, 
b) a kérelmező cégjegyzékszámát, statisztikai számjelét, 
c) a cégjogi esemény alapjául szolgáló döntést, 
d) a cégjogi eseményt alátámasztó írásbeli indokolást és 
e) a cégjogi eseménynek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos összefüggéseit, 

különösen annak szükségességét és a cégjogi eseménytől várt előny bemutatását. 
(10) *  A cégjogi esemény miniszteri jóváhagyására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 45 

nap. 
(11) *  A miniszter a véglegessé vált határozatáról hiteles elektronikus formában tájékoztatást ad az 

állam által létrehozott Koordináló szerv részére. 
3/C. § (3a) *  A közszolgáltatói alvállalkozónak a (3) bekezdés szerinti kérelemhez nem kell mellékelni 
a (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott Kommunikációs Tervet és a (3) bekez-
dés b) pont bb) alpontjában meghatározott Hulladékgazdálkodási Tervet. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK 
 
A múlt hónapban az alábbi, a Zsebtörvénytár-ban szereplő jogszabályok szűntek meg: 
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386/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Euró-
pai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásá-
nak egyes kérdéseiről 

Megjelent: MK 124/2021 (VI.30.) Hatályos: 2021. 07. 01 

177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló 
Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi 
alkalmazásának egyes kérdéseiről 

 
Hatályon kívül helyezi: 386/2021. (VI. 30.) Korm. r. 
Hatályos: 2021. 07. 01. 

……………………………………………………………………………………………… 

387/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Meg-
állapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kér-
déseiről 

Megjelent: MK 124/2021 (VI.30.) Hatályos: 2021. 07. 01 
178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Euró-
pai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának 
egyes kérdéseiről 

 
Hatályon kívül helyezi: 387/2021. (VI. 30.) Korm. r. 
Hatályos: 2021. 07. 01. 

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

388/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosí-
tásáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének 
kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről 

Megjelent: MK 124/2021 (VI.30.) Hatályos: 2021. 07. 01 
179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosí-
tásáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének 
kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről 
 
Hatályon kívül helyezi: 388/2021. (VI. 30.) Korm. r. 
Hatályos: 2021. 07. 01 

 
Megszűnt szabványok: 

MSZ EN IEC 60974-9:2018   
Ívhegesztő berendezések. 9. rész: Létesítés és üzemeltetés 
(angol nyelvű, a magyar MSZ EN 60974-9:2010 Ívhegesztő berendezések. 9. rész: Létesítés és 
üzemeltetés c. szabvány helyett, amely azonban 2021.06.01-ig még érvényes) 
 

Általános 

Matematika, természettudomány 

Környezetvédelem, Egészségvédelem, Biztonság 

MSZ EN 14522:2006 Angol nyelvű! Visszavont! 
Gázok és gőzök öngyulladási hőmérsékletének meghatározása 
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Mezőgazdaság 

Élelmiszeripar 

Gyártástechnika 

MSZ ISO 3408-2:1993 Visszavont! 
Golyómenetes hajtások. Névleges átmérők és menetemelkedések 

MSZ EN ISO 14329:2004 Angol nyelvű! 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 
12224-3:2003) 

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) 

Közúti Jármű 

Gumi, Műanyag ipar 

Faipar 

MSZ 6771-9:1985 Visszavont! 
Faanyagvédelem. Faanyagvédő szerek fémkorróziós hatásának meghatározása 

Építőanyag, építés 

MSZ 4752-2:2001 Visszavont! 
Feszített vasbeton távközlési oszlopgyámok. eF jelű oszlopgyám 

MSZ 9372-4:1990 Visszavont! 
Feszített beton födémgerendák. EP jelű födémgerendák 

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 

Matek, természettudomány 
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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) 

MSZ EN 60598-2-21:2015 
Lámpatestek. 2-21. rész: Kiegészítő követelmények. Zárt díszvilágítási füzérek (IEC 60598-2-
21:2014) 

Energia 

Gumi, Műanyag ipar 

MSZ EN 12808-1:2009 
Fugázóhabarcsok kerámiai burkolólapokhoz. 1. rész: Reaktív műgyanta habarcsok kémiai ellenálló 
képességének meghatározása 

Gyártástechnika 

Távközlés, Audio és videotechnika  

MSZ EN IEC 61000-4-18:2019 
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-18. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Zavartűrés-
vizsgálat 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-GC-FID 
vizsgálattal 

Kőolaj ipar és vele kapcsolatos technika 
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Építőanyagok, építés 

MSZ EN 15804:2012+A2:2020 
Építmények fenntarthatósága. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. Építési termékek kategóriáját 
meghatározó alapvető szabályok 

Megjelent ebben a hónapban: 
 
MSZ EN ISO 1628-1:2021 Angol nyelvű! 
Műanyagok. Hígított polimeroldatok viszkozitásának meghatározása kapilláris viszkoziméterrel. 1. 
rész: Alapelvek (ISO 1628-1:2021) 
2009 és 2013 helyett 
 
MSZ EN ISO 6721-3:2021 Angol nyelvű! 
Műanyagok. A dinamikus mechanikai tulajdonságok meghatározása. 3. rész: Hajlítórezgés. 
Rezonanciagörbe-módszer (ISO 6721-3:2021) 
1999 helyett 
 
MSZ EN ISO 11357-8:2021 Angol nyelvű! 
Műanyagok. Pásztázó differenciálkalorimetria (DSC). 8. rész: A hővezető képesség meghatározása 
(ISO 11357-8:2021) 
 
MSZ EN ISO 16929:2021 Angol nyelvű! 
Műanyagok. A műanyagok bomlási fokának meghatározása meghatározott komposztálási 
feltételek mellett, félüzemi vizsgálat során (ISO 16929:2021) 
2020 helyett 
 
MSZ EN 17334:2021 Angol nyelvű! 
Ragasztott faszerkezeti termékekbe ragasztott rudak. Vizsgálat, követelmények és a ragasztott 
kötés nyírószilárdságának osztályozása 
 
MSZ EN 17418:2021 Angol nyelvű! 
Kétkomponensű epoxi- és poliuretánragasztók repedt faszerkezetek helyszíni javítására. Vizsgálat, 
követelmények és a javítás szilárdságának igazoló ellenőrzése 
 
MSZ EN 12604:2017+A1:2021 Angol nyelvű! 
Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Mechanikai szempontok. Követelmények és vizsgálati 
módszerek 
2018 helyett 
 
MSZ EN 14500:2021 Angol nyelvű! 
Ablaktáblák és redőnyök. Hő- és vizuális komfort. Vizsgálati és számítási módszerek 
2008 helyett 
 
MSZ EN 14501:2021 Angol nyelvű! 
Ablaktáblák és redőnyök. Hő- és vizuális komfort. Teljesítőképességi jellemzők és osztályba 
sorolás 
2006 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 
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MSZ EN 13126-7:2021 Angol nyelvű! 
Zárak és épületvasalatok. Ablakok és erkélyajtók. Követelmények és vizsgálati módszerek. 7. rész: 
Reteszek 
2008 helyett 
 
MSZ EN 15684:2021 Angol nyelvű! 
Zárak és épületvasalatok. Mechatronikus hengerzárak. Követelmények és vizsgálati módszerek 
2013 helyett 
 
MSZ EN 60436:2020/A11:2021 Angol nyelvű! 
Villamos mosogatógépek háztartási használatra. A működési jellemzők mérési módszerei 
2020 módosítása 
 
MSZ EN 60456:2016/A11:2021 Angol nyelvű! 
Mosógépek háztartási használatra. A működési jellemzők mérési módszerei 
2016 módosítása 
 
MSZ EN IEC 62512:2020/A11:2021 Angol nyelvű! 
Villamos mosó-szárító gépek háztartási használatra. A működési jellemzők mérési módszerei 

MSZ EN IEC 62512:2021 Angol nyelvű! 
Villamos mosó-szárító gépek háztartási használatra. A működési jellemzők mérési módszerei (IEC 62512:2012, 
módosítva) 
2021 módosítása 
 
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 még 2023. 12. 02-ig 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 
 
MSZ EN 3572:2021 Angol nyelvű! 
Repülés és űrhajózás. Rugalmas PTFE-tömlőszerelvény legfeljebb 6800 kPa névleges nyomású, 
csavart belső tömlővel és 8°30'-es titánidommal. Termékszabvány 
 
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 
 
MSZ EN ISO 22818:2021 Angol nyelvű! 
Textíliák. Rövid láncú klórozott paraffinok (SCCP) és közepes láncú klórozott paraffinok (MCCP) 
meghatározása textiltermékekben különböző mátrixokból, gázkromatográfiás negatív kémiai 
ionizációs tömegspektrometriával (GC-NCI-MS) (ISO 22818:2021) 
 
MSZ EN ISO 25619-1:2021 Angol nyelvű! 
Geoműanyagok. Az összenyomási viselkedés meghatározása. 1. rész: Nyomás alatti kúszási 
tulajdonságok (ISO 25619-1:2021) 
2009 helyett 
 
MSZ EN ISO 17130:2021 Angol nyelvű! 
Készbőr. Fizikai és mechanikai vizsgálatok. A méretváltozás meghatározása (ISO 17130:2021) 
2013 helyett 
 
MSZ EN ISO 17226-1:2021 Angol nyelvű! 
Készbőr. A formaldehidtartalom kémiai meghatározása. 1. rész: Nagy hatékonyságú 
folyadékkromatográfiás módszer (ISO 17226-1:2021) 
2019 helyett 
 
MSZ EN ISO 27587:2021 Angol nyelvű! 
Készbőr. Kémiai vizsgálatok. A szabadformaldehid-tartalom meghatározása a gyártási 
segédanyagokban (ISO 27587:2021) 
2010 helyett 
 
MSZ EN 16301:2021 Angol nyelvű! 
Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. A véletlen foltosodásra/elszíneződésre való 
érzékenység meghatározása 
2013 helyett 
 
MSZ EN ISO 15663:2021 Angol nyelvű! 
Kőolaj-, petrolkémiai és földgázipar. Életciklusköltség (ISO 15663:2021) 
2007 helyett 
 
MSZ EN ISO 2719:2016/A1:2021 Angol nyelvű! 
A lobbanáspont meghatározása. Pensky–Martens zárt tégelyes módszer. 1. módosítás: Hőmérő-
korrekciók (ISO 2719:2016/Amd 1:2021) 
2016 módosítása 
 
MSZ EN 13614:2021 Angol nyelvű! 
Bitumen és bitumenes kötőanyagok. Bitumenemulziók tapadóképességének meghatározása vízbe 
merítéses vizsgálattal 
2011 helyett 
 
MSZ EN ISO 21656:2021 Angol nyelvű! 
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok. A hamutartalom meghatározása (ISO 21656:2021) 
2011 helyett 
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MSZ EN ISO 21660-3:2021 Angol nyelvű! 
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok. A nedvességtartalom meghatározása 
szárítószekrényes módszerrel. 3. rész: Az általános elemzési minta nedvességtartalma (ISO 
21660-3:2021) 
2011 helyett 
 
MSZ EN ISO 21912:2021 Angol nyelvű! 
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok. A hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok 
biztonságos kezelése és tárolása (ISO 21912:2021) 
 
MSZ EN ISO 22167:2021 Angol nyelvű! 
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok. Az illóanyag-tartalom meghatározása (ISO 
22167:2021) 
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 ISO 12004-2:2021 Angol nyelvű! 
Fémek. Lemez és szalag alakváltozási határgörbéinek meghatározása. 2. rész: Az alakváltozási 
határgörbék meghatározása laboratóriumban (ISO 12004-2:2021) 
2009 helyett 
 
MSZ EN ISO 28080:2021 Angol nyelvű! 
Keményfémek. Keményfémek kopási vizsgálata (ISO 28080:2021) 
 
MSZ EN 12385-5:2021 Angol nyelvű! 
Acélsodrony kötelek. Biztonság. 5. rész: Pászmás kötelek felvonókhoz 
2006 helyett 
 
MSZ EN ISO 17172:2021 Angol nyelvű! 
Finomkerámiák (nagy teljesítményű kerámiák, nagy teljesítményű műszaki kerámiák). A 
kerámiaporok tömörítési tulajdonságainak meghatározása (ISO 17172:2014) 
 
MSZ EN ISO 17562:2021 Angol nyelvű! 
Finomkerámiák (nagy teljesítményű kerámiák, nagy teljesítményű műszaki kerámiák). A monolit 
kerámiák lineáris hőtágulásának vizsgálati módszere tolórudas technikával (ISO 17562:2016) 
1998 helyett 
 
MSZ EN ISO 18610:2021 Angol nyelvű! 
Finomkerámiák (nagy teljesítményű kerámiák, nagy teljesítményű műszaki kerámiák). A kerámiai 
kompozitok mechanikai tulajdonságai környezeti hőmérsékleten, légköri nyomáson. A rugalmas 
tulajdonságok meghatározása ultrahangos technikával (ISO 18610:2016) 
 
MSZ EN ISO 19628:2021 Angol nyelvű! 
Finomkerámiák (nagy teljesítményű kerámiák, nagy teljesítményű műszaki kerámiák). A kerámiai 
kompozitok termofizikai tulajdonságai. A fajlagos hőkapacitás meghatározása (ISO 19628:2017) 
2003 helyett 
 
MSZ EN ISO 14705:2021 Angol nyelvű! 
Finomkerámiák (nagy teljesítményű kerámiák, nagy teljesítményű műszaki kerámiák). A monolit 
kerámiák keménységének vizsgálati módszere szobahőmérsékleten (ISO 14705:2016) 
1999 helyett 
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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 még 2023.12.04-ig 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, de az még 2024.01.19-ig érvényes 
 
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) 
 
MSZ EN IEC 60112:2021 Angol nyelvű! 
Szilárd szigetelőanyagok ellenőrző és összehasonlító kúszóáram-szilárdsági indexeinek 
meghatározási módszere (IEC 60112:2020) 
2003 és 2010 helyett, de azok még 2023.12.02-ig érvényesek 
 
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 52903-2:2021 Angol nyelvű! 
Additív gyártás. Műanyagok extrudáláson alapuló additív gyártása. 2. rész: Feldolgozóberendezés 
(ISO/ASTM 52903-2:2020) 
 
MSZ EN 50632-2-6:2015/A2:2021 Angol nyelvű! 
Villamos motoros szerszámok. Pormérési eljárás. 2-6. rész: Kalapácsok kiegészítő követelményei 
2016 módosítása 
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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 
elektronsugaras eljárással hegesztett, keskeny kötéseken (Vickers- és Knoop-keménységmérés) 
(ISO 22826:2005) 
 
MSZ EN 62788-1-4:2016/A1:2021 Angol nyelvű! 
Fotovillamos (PV-) modulokban alkalmazott anyagokra vonatkozó mérési eljárások. 1-4. rész: 
Tokok. Az optikai áteresztőképesség mérése és a napsugárzás súlyfüggvényével súlyozott 
fotonáteresztő képesség, sárgulási index és az UV levágási frekvencia számítása (IEC 62788-1-
4:2016/A1:2020) 
2017 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60904-1:2021 Angol nyelvű! 
Fotovillamos eszközök. 1. rész: Fotovillamos áram-feszültség jellemzők mérése (IEC 60904-
1:2020) 
2007 helyett, de az még 2023.10.30-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60904-10:2021 Angol nyelvű! 
Fotovillamos eszközök. 10. rész: A lineáris függőség és a linearitás mérési módszerei (IEC 60904-
10:2020) 
2010 helyett, de az még 2023.10.23-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60904-9:2021 Angol nyelvű! 
Fotovillamos eszközök. 9. rész: Napszimulátorok jellemzők szerinti osztályba sorolása (IEC 60904-
9:2020) 
2009 helyett, de az még 2023.10.23-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 61215-1-2:2021 Angol nyelvű! 
Földi alkalmazású, fotovillamos (PV-) modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és 
típusjóváhagyás. 1-2. rész: Vékony rétegű kadmium-tellurid- (CdTe-) alapú fotovillamos (PV-) 
modulok különleges vizsgálati követelményei (IEC 61215-1-2:2021) 
2017 helyett, de az még 2024.03.16-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 62787:2021 Angol nyelvű! 
Fotovillamos koncentrátoros (CPV-) napelemek és hordozóra szerelt napelemcella- (CoC-) 
szerelvények. Minősítés (IEC 62787:2021) 
 
MSZ EN IEC 62790:2021 Angol nyelvű! 
Fotovillamos (PV-) modulok csatlakozódobozai. Biztonsági követelmények és vizsgálatok (IEC 
62790:2020) 
2015 helyett, de az még 2023.08.19-ig érvényes 
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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 még 2023.12.28-ig érvényes 
 
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/AMD2:2021 
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 466. rész: Szabadvezetékek. 2. módosítás 
1994 helyett 
 
MSZ IEC 60050-466:1990/AMD1:2021 
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 466. rész: Szabadvezetékek. 1. módosítás 
1994 helyett 
 
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 
 
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 még 2023.10.30-ig 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 azok még 2023.10.07-ig érvényesek 
 
MSZ EN ISO 16061:2021 Angol nyelvű! 
A nem aktív sebészeti implantátumokhoz használt műszerek. Általános követelmények (ISO 
16061:2021) 
2015 helyett 
 
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) 
2008 módosítása 
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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 még 2024.01.21-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60522-1:2021 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. Diagnosztikai röntgenberendezések. 1. rész: A minőség-
egyenértékű 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 ISO 4823:2021 Angol nyelvű! 
Fogászat. Elasztomer lenyomat- és harapásrögzítő anyagok (ISO 4823:2021) 
2016 helyett 
 
MSZ EN ISO 10993-23:2021 Angol nyelvű! 
Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 23. rész: Irritációs vizsgálatok (ISO 10993-23:2021) 
 
MSZ EN ISO 14091:2021 Angol nyelvű! 
Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz. A sérülékenységgel, a környezeti hatásokkal és a 
kockázatfelméréssel kapcsolatos irányelvek (ISO 14091:2021) 
 
MSZ EN IEC 61837-2:2018/A1:2021 Angol nyelvű! 
Felületre szerelt piezoelektromos alkatrészek frekvenciavezérlésre és -választásra. Szabványos 
körvonalméretek és kivezetések. 2. rész: Kerámiatokok (IEC 61837-2:2018/A1:2020) 
2010 helyett 
 
MSZ EN 60825-1:2014/A11:2021 Angol nyelvű! 
Lézergyártmányok biztonsága. 1. rész: Készülékosztályozás és követelmények 
2015 módosítása 
 
MSZ EN 60335-2-3:2016/A1:2021 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-3. rész: Villamos vasalók 
kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-3:2012/A1:2015) 
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) 
2015 módosítása 
 
MSZ EN 60335-2-30:2009/A12:2021 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-30. rész: Helyiségfűtő készülékek 
kiegészítő követelményei 
2013 módosítása 
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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) 
2003, 2006 és 2009 helyett, de azok még 2023.10.11-ig érvényesek 
 
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 
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 felsővezeték-
rendszer közelében, és/vagy a vele összefüggő visszavezető áramkörön végzett munkák villamos 
védelmi intézkedései 
 
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 60034-
18-42:2017/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 még 2024.02.22-ig 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 még 2024.02.22-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60076-24:2021 Angol nyelvű! 
Teljesítménytranszformátorok. 24. rész: Feszültségszabályozó elosztóhálózati transzformátorok 
(VRDT) előírásai (IEC 60076-24:2020) 
 
MSZ EN IEC 62281:2019/A1:2021 Angol nyelvű! 
Nem újratölthető lítiumcellák és -elemek, valamint lítiumakkumulátor-cellák és -telepek szállítási 
biztonsága (IEC 62281:2019/A1:2021) 
2020 módosítása 
 
MSZ EN 50342-4:2021 Angol nyelvű! 
Indító ólomakkumulátorok. 4. rész: Nehézjárművekhez használt akkumulátorok méretei 
2009 helyett, de az még 2023.10.26-ig 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) 
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MSZ EN IEC 63193:2021 Angol nyelvű! 
Ólomakkumulátorok könnyűsúlyú járművek hajtásteljesítményéhez. Általános követelmények és 
vizsgálati módszerek (IEC 63193:2020) 
 
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 ISO 11426:2021 Angol nyelvű! 
Ékszeripar és nemesfémek. Arany meghatározása. Kupellációs módszer (tűzi vizsgálat) (ISO 
11426:2021) 
2017 helyett 
 
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 
együtt-működtethetőségi 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 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 3639:2021 Angol nyelvű! 
Repülés és űrhajózás. X6NiCrTiMoV26-15 (1.4980) hőálló ötvözet. Lágyított és hidegen alakított. Huzalok kovácsolt 
kötőelemekhez. D <= 15 mm. 900 MPa <= Rˇm^ <= 1100 MPa 
 
MSZ EN 6025:2021 Angol nyelvű! 
Repülés és űrhajózás. Lemezek. 2024 alumíniumötvözet. Síklapú finom mérettűrések. Vastagság. 
6 mm < a <= 55 mm. Méretek 
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MSZ EN 4035:2021 Angol nyelvű! 
Repülés és űrhajózás. Állítható rudazatvég kétsoros, önbeálló golyóscsapággyal, korrózióálló 
acélból, csökkentett radiális csapágyhézaggal és titánötvözetű menetes szárral. Méretek és 
terhelések 
2006 helyett 
 
MSZ EN 4036:2021 Angol nyelvű! 
Repülés és űrhajózás. Állítható rudazatvég kétsoros, önbeálló golyóscsapággyal és menetes 
szárral, korrózióálló acélból, csökkentett radiális csapágyhézaggal. Méretek és terhelések 
2006 helyett 
 
MSZ EN 6099:2021 Angol nyelvű! 
Repülés és űrhajózás. Rudazatvég, gömbcsukló, fém-fém érintkezés. Műszaki specifikáció 
 
MSZ EN 3475-512:2021 Angol nyelvű! 
Repülés és űrhajózás. Légi járművek villamos kábelei. Vizsgálati módszerek. 512. rész: 
Hajlíthatóság 
2002 helyett 
 
MSZ EN IEC 60799:2021 Angol nyelvű! 
Villamos szerelési anyagok. Készülékcsatlakozó-készletek és összekötő készülékcsatlakozó-
készletek (IEC 60799:2018) 
2000 helyett, de az még 2024.03.19-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60120:2021 Angol nyelvű! 
Függőszigetelő-egységek bunkós-kosaras csatolásai. Méretek (IEC 60120:2020) 
1999 helyett, de az még 2023.08.26-ig 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 még 2024.02.15-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60372:2021 Angol nyelvű! 
Függőszigetelő-egységek bunkós-kosaras csatolásának záróeszközei. Méretek és vizsgálatok (IEC 
60372:2020) 
2005 helyett, de az még 2023.08.26-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60433:2021 Angol nyelvű! 
1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek szigetelői. Váltakozó áramú 
rendszerek porcelánszigetelői. A hosszúrúd-szigetelőtagok jellemzői (IEC 60433:2021) 
1999 helyett, de az még 2024.02.16-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60471:2021 Angol nyelvű! 
Függőszigetelő-egységek villa-fül csatolásai. Méretek (IEC 60471:2020) 
1986 helyett, de az még 2023.08.13-ig érvényes 
 
MSZ EN 50520:2021 Angol nyelvű! 
Kábelfedlapok és kábeljelző szalagok földbe fektetett védőcsövek és földkábelek védelmére, 
valamint figyelmeztető helyzetjelzésére 
2010 helyett, de az még 2023.09.14-ig 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) 
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2017 helyett, de az még 2024.03.19-ig érvényes 
 
MSZ EN 50546:2021 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Háromfázisú pálya menti (külső) tápellátó rendszer vasúti 
járművekhez és a csatlakozóik 
 
MSZ EN 60320-1:2015/A1:2021 Angol nyelvű! 
Készülékcsatlakozók háztartási és hasonló általános célokra. 1. rész: Általános követelmények 
(IEC 60320-1:2015/A1:2018) 
2016 módosítása 
 
MSZ EN 60320-3:2014/A1:2021 Angol nyelvű! 
Készülékcsatlakozók háztartási és hasonló általános célokra. 3. rész: Szabványlapok és 
idomszerek (IEC 60320-3:2014/A1:2018) 
2015 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60320-2-1:2021 Angol nyelvű! 
Készülékcsatlakozók háztartási és hasonló általános célokra. 2-1. rész: Varrógép-csatlakozók (IEC 
60320-2-1:2018) 
2001 helyett, de az még 2024.03.19-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60320-2-3:2021 Angol nyelvű! 
Készülékcsatlakozók háztartási és hasonló általános célokra. 2-3. rész: IPX0-nál nagyobb 
védettségi fokozatú készülékcsatlakozók (IEC 60320-2-3:2018) 
2000 és 2005 helyett, de azok még 2024.03.19-ig érvényesek 
 
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 azok még 2024.02.19-ig érvényesek 
 
MSZ EN IEC 61058-2-1:2021 Angol nyelvű! 
Készülékkapcsolók. 2-1. rész: Zsinórvezeték-kapcsolók kiegészítő követelményei (IEC 61058-2-
1:2018) 
2011 helyett, de az még 2024.02.05-ig érvényes 
MSZ EN IEC 61058-2-4:2021 Angol nyelvű! 
Készülékkapcsolók. 2-4. rész: Független szerelésű kapcsolók kiegészítő követelményei (IEC 
61058-2-4:2018) 
2006 helyett, de az még 2024.02.05-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 61058-2-5:2021 Angol nyelvű! 
Készülékkapcsolók. 2-5. rész: Átváltókapcsolók kiegészítő követelményei (IEC 61058-2-5:2018) 
2012 helyett, de az még 2024.02.05-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 61810-4:2021 Angol nyelvű! 
Elektromechanikus elemi relék. 4. rész: Reed-relék általános és biztonsági követelményei (IEC 
61810-4:2020) 
 
MSZ EN IEC 62271-104:2021 Angol nyelvű! 
Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 104. rész: 52 kV-nál nagyobb névleges 
feszültségű, váltakozó áramú kapcsolók (IEC 62271-104:2020) 
2015 helyett, de az még 2023.09.25-ig érvényes 
 

MSZ EN IEC 62271-108:2021 Angol nyelvű! 
Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 108. rész: 52 kV-nál nagyobb névleges feszültségű,  
nagyfeszültségű, váltakozó áramú szakaszolómegszakítók (IEC 62271-108:2020) 
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2006 helyett, de az még 2023.08.13-ig 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 azok még 2024.02.19-ig érvényesek 
 
MSZ EN IEC 63103:2021 Angol nyelvű! 
Világítóberendezések. A villamosenergia-fogyasztás mérése nem aktív üzemmódban (IEC 
63103:2020) 
 
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) 
1997 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60598-1:2021 Angol nyelvű! 
Lámpatestek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC 60598-1:2020) 
2015, 2018 és EV2019 helyett, de azok még 2024.03.19-ig érvényesek 
 
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 azok még 2024.01.25-ig érvényesek 
 
MSZ EN 61347-1:2015/A1:2021 Angol nyelvű! 
Lámpaműködtető eszközök. 1. rész: Általános és biztonsági követelmények (IEC 61347-
1:2015/A1:2017) 
2015 módosítása 
 
 


