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Jogszabály- és szabványváltozások: 2021. május 

 
 
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 
jogszabály száma-címe, viszont kiemeljük a legfontosabb változásokat, aminek 
segítségével egy pillantással végiggörgetve látható, hogy mik változtak abban az évben 
vagy abban a hónapban. 
Akit bővebben érdekel valamelyik jogszabály(változás), a Nemzeti Jogszabálytárban, 
a https://njt.hu oldalon tud utánanézni, ill. onnan saját magának kinyomtatni vagy pdf-ként 
a számítógépére elmenteni. 
 
 
A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki 
 

246/2021. (V. 13.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közleke-
dési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint 
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet módosításáról  
 
Megjelent: MK 88/2021 (V.13.) Hatályos: 2021. 06. 13. 
 
 

5. §  (3b) *  Legalább két éve érvényes „B” kategóriájú vezetői engedéllyel - amely nem kezdő veze-
tői engedély - a 2. mellékletben a „B” kategória meghatározásától eltérően, belföldön a 3500 kg-ot 
meghaladó, de 4250 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű, pótkocsi nélküli, 
alternatív üzemanyaggal működő jármű is vezethető, feltéve, hogy 

a) a 3500 kg feletti tömeg a meghajtó rendszernek az ugyanolyan méretű, külső gyújtású vagy 
kompressziós gyújtású hagyományos belső égésű motorral ellátott jármű meghajtórendszeréhez vi-
szonyított többlettömegének eredménye, valamint 

b) a teherbíró kapacitás ugyanezen nem alternatív üzemanyagú járműhöz viszonyítva nem na-
gyobb. 

 
 

Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.VI.13. - 2021.VI.30.) 
 
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 
nemzetközi 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, 

 
(4)  ac) *  nem áll rendelkezésre a harmonizált forgalmi engedély I. része, de az ügyfél csatolja a szár-
mazási ország hatósága által kiadott igazolást a jármű külföldi forgalmi engedélyben szereplő adatai-
ról, vagy a forgalmi engedélynek a kiállító hatóság által hitelesített másolati példányát, továbbá az 
okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza, 
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43. §  (5) *  A közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivata-
la 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 hozott határozatát a 
közlekedési igazgatási hatóság részére elektronikus úton megküldi. A határozat a forgalomba helye-
zési eljárásban annak véglegessé válástól számított hat hónapig használható fel. 

 
 (6) *  A közlekedési igazgatási hatóság a külföldi okmányokat vagy az azok adattartalmát igazoló ok-
iratot, valamint a külföldi hatósági jelzéseket a forgalomba helyezés során bevonja, és a keletkezett 
alapirattal a Nyilvántartónak megküldi, amely a 42. § (12) bekezdése szerint jár el. 

 
46. § (1) A törzskönyvben és a nyilvántartásban tulajdonosként azt a természetes személyt, jogi 

személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli szervezetet 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 sze-
mélyt, vagy jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli szervezetet lehet 
feltüntetni, aki a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más, hitelt érdemlően igazolt 
jogcím alapján jogosult. 
(6) *  A nyilvántartás a jármű valamennyi tulajdonosát tartalmazza. A törzskönyvet és a forgalmi 
engedélyt a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata alapján a megjelölt tulajdonostárs adataival kell 
kiállítani és e tulajdonostárs részére kell kiadni. Ebben az esetben a törzskönyvbe be kell jegyezni, 
hogy a jármű „közös tulajdon”. A forgalmi engedélyt a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozatában 
megjelölt üzemben tartó adataival kell kiállítani és azt az üzemben tartó részére kell kiadni. 
(9) *  A (7) és (8) bekezdés alapján nyilvántartásba vett jármű üzembentartója az üzembentartói jogát 
átruházhatja. Az üzembentartó személy változását igazoló - a közúti közlekedési nyilvántartásba be-
jegyzett 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. 
52. § (3) *  A 43. §-ban meghatározott külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott járművek eseté-
ben az előzetes eredetiségvizsgálatot a származás-ellenőrzés eredményéről szóló határozat végle-
gessé válását követően lehet elvégeztetni. 

 
 

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) *  Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv csak a sorszámának a Hivatalos Értesí-
tőben való közzétételét követő naptól pótolható. A törzskönyv eltulajdonításának bejelentése esetén a 
rendőrségi feljelentést, az okmány elvesztésének, megsemmisülésének vagy megtalálásának bejelen-
tése esetén az erről felvett jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a 
Nyilvántartónak továbbítja. Az elektronikus úton indított törzskönyv pótlás esetében az ügyfél elektro-
nikus úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül a Nyilvántartónak továbbításra. 

(3) Amennyiben a közzétételt követően valamely érdekelt fél a járművel vagy törzskönyvvel kapcso-
latos jogosultságát a megjelölt határidőn belül igazolja, a törzskönyv nem pótolható. 

(4) Amennyiben a törzskönyv - megrongálódása ellenére - kétséget kizáróan azonosításra alkal-
mas, az új törzskönyv kiállításának kezdeményezése közzététel nélkül elvégezhető. 

(5) *  Nem kell pótolni a törzskönyvet, ha annak elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása az 
átírását megelőzően történt, és a jármű tulajdonjogának jogszerű megszerzését az ügyfél az eljárás-
ban hitelt érdemlően igazolja. 

(6) *  Az átírásra az (1) bekezdésben meghatározott közzétételt követő naptól kerülhet sor. 
 

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 kivonását kezdemé-
nyezheti, feltéve, hogy az ügyfél a végleges kivonásra irányuló kérelmének benyújtásával egyidejűleg 
az e rendeletben meghatározott feltételek fennállását igazolja. 

 
110. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság az ügyfél kérelmére véglegesen vonja ki a járművet a 

forgalomból: 
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a) *  a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott M1, 
N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű esetében bontási 
átvételi igazolás alapján; 

b) egyéb jármű esetében, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn. 
 

(6) Amennyiben az (1) bekezdés b) pontja alapján kerül sor a jármű forgalomból történő végleges 
kivonására a hatósági jelzés visszavonásával, valamint a járműnyilvántartásba történő bejegyzéssel 
egyidejűleg a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet érvénytelenítve vissza kell adni. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Új jogszabályok: 
Ebben a hónapban az alábbi, a Zsebtörvénytár-ba besorolható új  jogszabály jelent meg.  
 
220/2021. (V. 1.) Korm. rendelet a védettségi igazolással való visszaélés elleni fellépésről 

Megjelent: MK 77/2021 (V.01.) Hatályos: 2021. 05. 02 
 
1. § (1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 4. § (1) bekezdésétől eltérően, aki a 
SARS-CoV-2 koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott 
a) hamis közokiratot vagy magánokiratot készít, 
b) közokirat vagy magánokirat tartalmát meghamisítja, 
c) hamis, hamisított vagy közokiratot vagy magánokiratot felhasznál, 
d) információs rendszerbe adatot jogosulatlanul vagy jogosultsága kereteit megsértve bevisz, megvál-
toztat, töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz, 
bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott 

a) közokiratot, magánokiratot forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, vagy 
b) bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő jelszót vagy számítás-
technikai programot készít, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik. 
……………………………………………………………………………………………….. 
4/2021. (V. 10.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elekt-
ronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) 
NMHH rendelet módosításáról  - régi újként felvéve a Zsebtörvénytárba, mert tudnunk kell minden 
építőipari elvárásról. 

Megjelent: MK 85/2021 (V.10.) Hatályos: 2021. 05. 11 
 
13. § (1) Az építési engedély megadásáról vagy megtagadásáról szóló határozat  
 
(7) Ha a Hatóság az építési engedélyezési eljárás során megállapítja, hogy a tervezett építési tevé-
kenységet engedély nélkül megkezdték, a tényállás tisztázását követően haladéktalanul az építési 
engedély iránti kérelmet elutasítja, és a szabálytalan építés jogkövetkezményeit alkalmazza. 
2) A Hatóság a döntést közli annak 

a) véglegessé válását megelőzően 
aa) az építtetővel; 
ab) a szakhatóságokkal; 
ac) a közreműködőkkel; 
ad) az érintett ingatlanok tulajdonosaival és az ismert jogszerű használókkal és 
ae) a tervezővel; 
b) véglegessé válását követően 
ba) az építtetővel és 
bb) az átépítendő, felhasznált hálózat tulajdonosával, ha az eltér az építtetőtől. 
(4) Az építési engedély a véglegessé válásának napjától számított három évig hatályos. 
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14. § (1) A véglegessé vált építési engedélyben foglaltaktól, valamint az építési engedély mellékletét 
képező engedélyezett tervdokumentációtól csak a Hatóság előzetes engedélyével - módosított építési 
engedéllyel - lehet eltérni. 
 
15. § (1) Az építési engedély alapján létesített elektronikus hírközlési építmény használatbavételéhez 
szükséges engedély iránti kérelmet az építtetőnek az építési tevékenység befejezésétől számított 
hatvan napon belül a 9. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania. 

18. § (1) Építési vagy bontási engedély nélkül, továbbá bejelentés nélkül végezhetők az alábbi épí-
tési tevékenységek: 

a) 15,0 m2-nél nem nagyobb alapterületű és 4,0 m-nél nem magasabb elektronikus hírközlési esz-
közök elhelyezésére szolgáló építmény földfelszínen vagy - az építmény tartószerkezete megerősíté-
sének szükséglete nélkül - építményen való elhelyezése vagy bontása; 

b) az olyan, az alaplétesítmény építési engedélyében szereplő elektronikus hírközlési építmény épí-
tése, amely 

ba) az antennák és antennatartó szerkezetek kivételével vasút, gyorsforgalmi út területén üzemi cé-
lokat szolgáló elektronikus hírközlési építmény elhelyezésére irányul, ha az építtető vagy a magyar 
állam tulajdonában álló ingatlan igénybevételével történik; 

bb) az elektronikus hírközlési építmény, kőolajvezeték, földgázvezeték, villamosmű, vízvezeték, 
szennyvízvezeték, távhővezeték, szállítószalag, függőpálya tartozékának minősül; 

c) az elektronikus hírközlési építmény föld alatti - mélyszinti - bányában üzemi célokat szolgál; 
d) hibaelhárítással és karbantartással összefüggő tevékenység; 
e) antennatartó szerkezet létesítése vagy bontása, ha annak bármely irányú mérete, a legnagyobb 

fizikai kiterjedése - a villámvédelmet szolgáló eszköz hosszát nem számítva - a 6,0 m-t nem haladja 
meg; 

f) az antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelése, ha az anten-
na bármely irányú mérete a 4,0 m-t nem haladja meg, és a tartószerkezet megerősítését nem igényli; 

g) véglegessé vált használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel rendelkező elektronikus hír-
közlő hálózathoz csatlakozó, közterületen maximum 100 m hosszúságú előfizetői bekötéshez szüksé-
ges hálózatrész létesítése és 

h) a 2. § g) pontja szerinti jókarbantartási kötelezettség körébe tartozó tevékenység végzése, kivé-
ve az üzemen vagy használaton kívüli hálózatok bontása. 

 
21. § (1) Az építtető jogutódja vagy az engedély átruházása esetén annak új jogosultja (a továbbiak-
ban: az építtető jogutódja) a hatályos építési engedélyt vagy bontási engedélyt jogosult felhasználni, 
azonban köteles a jogutódlásról - annak megfelelő igazolása mellett - a bejelentést a 9. § (1) bekez-
dése szerint benyújtani. 

 
26. § (1) A Hatóság kérelemre, a rendelkezésére álló adat, tény, állapot vagy szükség esetén helyszíni 
szemle alapján a kérelemben megjelölt elektronikus hírközlési építmény meglétének vagy elbontásá-
nak igazolására hatósági bizonyítványt állít ki. 
(4) A tíz évnél régebben befejezett vagy használatba vett építmény esetén a Hatóság a hatósági bizo-
nyítványt kiállítja, és az építményt az ellenkező bizonyításáig jogszerűnek tekinti. 

 
1.2.4. Bontási engedélyezési dokumentáció 

 
1. A településfejlesztési koncepcióhoz, a településszerkezeti tervhez, valamint a helyi építési szabály-
zathoz készülő elektronikus hírközlési fejezet tartalma 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Változások 

 
222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások veszélyhelyzeti igénybevételé-
vel kapcsolatos egyes szabályokról és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 
60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 78/2021 (V.03.) Hatályos: 2021. 05. 13. 
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Többek között módosítja a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendeletet a koronavírus elleni védettség igazo-
lásáról 
 
Megjelent: MK 78/2021 (V.03.) Módosítja: 222/2021. (V. 03.) K r. és a 267/2021. (05.21.) Kr. 
Hatályos: 2021. 05. 13. és 2021.05.22. 
 
(4) *  A hatóság, 
a) ha a jogosult természetes személy rendelkezik érvényes útlevéllel, a jogosult természetes személy 
természetes személyazonosító adatait, személyi azonosítóját, nemét, állampolgárságát, az útlevél 
típusát, fajtáját és okmányazonosítóját, valamint az érvényességére vonatkozó adatokat az 
útiokmány-nyilvántartásból is átveheti, 
b) ha a jogosult természetes személy érvényes hivatalos útlevéllel rendelkezik, a jogosult természetes 
személy természetes személyazonosító adatait, személyi azonosítóját, nemét, állampolgárságát, az 
útlevél típusát, fajtáját és okmányazonosítóját, valamint az érvényességére vonatkozó adatokat az 
útiokmány-nyilvántartásból veszi át, 
c) a védettségi igazolvány kiállítása céljából a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervtől a 
fertőzésből felgyógyult jogosult természetes személy természetes személyazonosító adatait, nemét, 
állampolgárságát, személyi azonosítóját, lakcímét, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kikerülé-
sének oka és időpontja adatait, továbbá az állandó személyazonosító igazolványának a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: 
1992. évi LXVI. törvény) 11. § (1) bekezdés n) pontja, valamint az 1992. évi LXVI. törvény 29. § (2) 
bekezdése szerinti adatait igényelheti. 

 
7§ (3) *  A hatóság a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 6. § (3) bekezdése szerinti azonosító kódot a (2) bekez-
dés a) pontja szerinti szervnek átadhatja az érintett személy azonosítása céljából. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
16/2021. (V. 3.) EMMI rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 78/2021 (V.03.) Hatályos: 2021. 05. 04. 
 
7/A. § *  A SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltást térítésmentesen veheti igénybe 
a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 4. § (1) 
bekezdés a), b) és d) pontja szerinti személy, 
b) tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár, 
c) a Magyarország területén lévő diplomáciai és konzuli képviselet, továbbá a nemzetközi szervezet 
állandó képviseletének tagja, 
d) *  az a) pont alá nem tartozó magyar állampolgár. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2021. évi XXXI. törvény a közbiztonság erősítése érdekében egyes rendészeti igazgatási 
törvények módosításáról 
 
Megjelent: MK 81/2021 (V.06.) Hatályos: 2021. 05. 14. 
 
 
Többek között módosítja 2012. évi II. törvényt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és 
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
 
Megjelent: MK 81/2021 (V.06.) Módosítja: 2021. évi XXXI. törv. (V. 06.). Hatályos: 2021. 05. 14. 
 
V. Fejezet 
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19. Értelmező rendelkezések 
29. § (1) *  E törvény eltérő rendelkezésének hiányában 

a) a szándékosság és a gondatlanság fogalmára, 
b) a kísérlet fogalmára, 
c) a társtettes és a közvetett tettes fogalmára, 
d) a felbujtó és a bűnsegéd fogalmára, 
e) a hozzátartozó fogalmára, 
f) a csoportos elkövetés fogalmára, 
g) a nagy nyilvánosság fogalmára, 
h) a büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okokra, 
i) a magánindítványra, 
j) a folytatólagosság fogalmára, 
k) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 370. § szerinti lo-

pás, a Btk. 371. § szerinti rongálás, a Btk. 372. § szerinti sikkasztás, a Btk. 373. § szerinti csalás, a 
Btk. 376. § szerinti hűtlen kezelés és a Btk. 378. § szerinti jogtalan elsajátítás tényállásoknak megfele-
lő szabálysértési tényállásokra, valamint 

l) a kár és a vagyoni hátrány fogalmára 
a Btk. által - az a)-d) és h)-j) pont esetén az általános részben, az e)-g) és l) pont esetén a záró rész-
ben, valamint a k) pont esetén a különös részi tényállásokban - meghatározottakat a szabálysértések 
tekintetében is alkalmazni kell. 

 
(2) E törvény alkalmazásában: 

g) *  szexuális szolgáltatásra felajánlkozás: a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő 
egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 
törvény szerinti szexuális szolgáltatásra felajánlkozás, 

h) *  a kár megtérítése, megfizetése vagy teljesítése alatt, ahol a tényállás vagyoni hátrányt említ, 
azon a vagyoni hátrány megtérítését, megfizetését vagy teljesítését is érteni kell. 

(3) *  E törvény 
a) *  132/B. alcímének alkalmazásában korlátozott robbanóanyag-prekurzor a robbanóanyag-

prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, valamint a 
98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1148 európai par-
lamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EU Rendelet) I. és II. MELLÉKLETÉBEN, 
64. § (3) *  A szabálysértéssel okozott kár, illetve vagyoni hátrány értékének megállapításához szakértő 
hivatalból nem rendelhető ki. Ha a szakértő kirendelését az eljárás alá vont személy vagy a sértett 
indítványozza és a szakértő várható költségét megelőlegezi, a szakértő kirendelése kötelező. 

 
73. § (1c) *  Az őrizetbe vétel feltételeinek fennállása esetén az őrizetet elrendelő szerv 

a) az elkövetett cselekmény tárgyi súlyának, 
b) az elkövetés körülményeinek, 
c) az eljárás alá vont személy személyi körülményeinek, valamint 
d) az eljárás alá vont személynek a szabálysértés elkövetésének időpontját megelőző két éven be-

lül történt felelősségre vonására vonatkozó adatainak 
mérlegelését követően dönt az eljárás alá vont személy őrizetbe vételéről. 

 
80. § g) *  a magánindítványra üldözendő szabálysértés esetében a magánindítvány hiányzik, 

 
83. § (1) A szabálysértési eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha 

k) *  a magánindítványra üldözendő szabálysértés esetében a magánindítvány hiányzik és 
az már nem pótolható, 

100. § (3) *  Ha a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy a helyszíni bírság tudomásul vételé-
nek, illetve a bírság befizetésének hiányában szabálysértési feljelentést tesz, az ezt követően befize-
tett helyszíni bírságot vissza kell téríteni. A visszatérítésről az elkövetés helye szerinti általános sza-
bálysértési hatóság gondoskodik. 
139. § (6) *  Az (5) bekezdésben meghatározott esetben az ismeretlen helyen tartózkodó elkövető kö-
rözése az elővezetésének előzetes elrendelése nélkül elrendelhető. 

141. §  (2g) *  A központi bírságkezelő szerv a (2f) és (2i) bekezdésben meghatározott adatokról a 
bevételekkel kapcsolatos követelésekkel és kötelezettségekkel összefüggő jelentési kötelezettség 
teljesítése érdekében nyilvántartást vezet. A központi bírságkezelő szerv a nyilvántartásban az adato-
kat a nyilvántartásba vételüktől számított nyolc évig kezeli. A nyilvántartásból - törvény eltérő rendel-
kezésének hiányában - adattovábbításnak nincs helye. 

(2h) *  A központi bírságkezelő szerv, valamint az általános rendőrségi feladatok ellátására létreho-
zott szerv területi szerve a (2d) bekezdésben meghatározott feladat elvégzése során összeveti a fela-
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datellátásával összefüggésben rendelkezésére álló adatokat. Az összevetés eredményeként kapott 
adatokat a központi bírságkezelő szerv a szabálysértési nyilvántartásokba történő rögzítés, illetve 
annak kezdeményezése érdekében elektronikus formában automatikusan megküldi a szabálysértési 
nyilvántartásokban ezen adatokat rögzítő illetékes hatóságnak. 

 
131. Engedély nélküli vezetés *  

176. § *  (1) Aki vasúti járművet, légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, il-
letve a közúti forgalomban gépi meghajtású járművet úgy vezet, hogy annak vezetésére hatósági en-
gedéllyel nem rendelkezik, szabálysértést követ el. 

(2) Aki vasúti jármű, légi jármű, gépi meghajtású vízi jármű, úszó munkagép, illetve a közúti forga-
lomban gépi meghajtású jármű vezetését olyan személy részére átengedi, aki annak vezetésére ható-
sági engedéllyel nem rendelkezik, szabálysértést követ el. 

 
148/A. *  Büntetés-végrehajtási intézet rendjének megzavarása 

194/A. § *  Aki a fogvatartás rendjét szándékosan megsértve olyan tárgyat juttat be a büntetés-
végrehajtási intézet területére, amely alkalmas a fogvatartás biztonságának veszélyeztetésére, sza-
bálysértést követ el. 
253. § (2) *  E törvény a) *  177/B. §-a és 182/A. §-a a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és 
felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1148 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. 
cikkének, v 

 
Váltás a jogszabály következő időállapotára (2023.I.1. -) 

 
17. § *  (1) A járművezetéstől eltiltás hatálya a szabálysértési határozat jogerőre emelkedésével kez-
dődik. 

(2) *  A járművezetéstől eltiltás tartamába be kell számítani azt az időt, amelynek tartamára az eljá-
rás alá vont személy vezetői engedélyét - a járművezetéstől eltiltás intézkedést megelőzően - a sza-
bálysértéssel összefüggésben a helyszínen elvették, azt a hatóságnál leadta, vagy a vezetési jogo-
sultságának azonnali felfüggesztését az engedély-nyilvántartásba a helyszínen bejegyezték. 
 
Többek között módosítja a 2012. évi C. törvényt a Büntető Törvénykönyvről 
 
Megjelent: MK 81/2021 (V.06.) Módosítja: 2021. évi XXXI. törv. (V. 06.). Hatályos: 2021. 05. 14. 
 

56. § (1) A járművezetéstől eltiltás határozott ideig tart, vagy végleges hatályú. 
(2) *  A járművezetéstől eltiltás tartamába be kell számítani azt az időt, amelynek tartamára az elkö-

vető vezetői engedélyét - a járművezetéstől eltiltásra ítélését megelőzően - a bűncselekménnyel ösz-
szefüggésben a helyszínen elvették, vagy azt a hatóságnál leadta. 

 
 

2023. 01. 01 
 

56. § (1) A járművezetéstől eltiltás határozott ideig tart, vagy végleges hatályú. 
(2) *  A járművezetéstől eltiltás tartamába be kell számítani azt az időt, amelynek tartamára az elkö-

vető vezetői engedélyét - a járművezetéstől eltiltásra ítélését megelőzően - a bűncselekménnyel ösz-
szefüggésben a helyszínen elvették, vagy azt a hatóságnál leadta, vagy a vezető jogosultság azonnali 
felfüggesztését az engedély  nyilvántartásba a helyszínen bejegyezték. 

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

 
240/2021. (V. 6.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beru-
házásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt je-
lentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 
27.) Korm. rendelet módosításáról  
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Megjelent: MK 82/2021 (V.06.) Hatályos: 2021. 05. 07. 
 
61. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, 
valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányren-
deletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 281/2021. (V. 26.) 
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr53.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 66. sorát a 
Módr53. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell. 

 
66. *  Szolgálati lakások építésére 

irányuló beruházás Budapest 
XV. kerület területén 

Budapest XV. kerület közigazgatá-
si területén elhelyezkedő, az ingat-
lan-nyilvántartás szerinti belterület, 
 

Budapest Főváros Kor-
mányhivatalát vezető kor-
mánymegbízott 

 
2021. évi XXXIX. törvény a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról 
 
Megjelent: MK 84/2021 (V.10.) Hatályos: 2021. 07. 01. 
 

Többek között módosítja az 1997. évi LXXVIII. törvényt az épített környezet alakításáról és 
védelméről 
 
Megjelent: MK 84/2021 (V.10.) Módosítja: 2021. évi XXXIX. törv. (V. 10.). Hatályos: 2021. 07. 01. 
 

2. *  Beépítésre nem szánt terület: a település közigazgatási területének a zöldterületi, a közlekedé-
si, a mezőgazdasági, az erdőművelési, illetve az egyéb célra szolgáló része. 

3. Beépítésre szánt terület: a település közigazgatási területének a beépített, illetve a további be-
építés céljára szolgáló területrésze 

 
7. Építési terület: olyan telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegű építmények elhelyezé-
sére szolgál. 

 
12. *  Integrált településfejlesztési stratégia: a településfejlesztési koncepcióban foglalt környezeti, 
társadalmi és gazdasági célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló középtávú fejlesztési program. 

 
16. *  Önkormányzati (megyei, települési, a fővárosban fővárosi és kerületi, térségi) főépítész: a he-

lyi önkormányzat településrendezési, valamint e törvényben meghatározott egyéb építésügyi feladata-
ival kapcsolatos döntéseit előkészítő személy. 

17. *  Önkormányzati településfejlesztési döntés: a települési érdekek érvényre juttatása céljából a 
település fejlődésének alapvető lehetőségeit és irányait meghatározó, a település természeti adottsá-
gaira, gazdasági, szociális-egészségügyi és pénzügyi szempontjaira épülő településfejlesztési elhatá-
rozás. *  

6/A. § (2) A települési önkormányzat polgármestere jogszabályban meghatározott esetekben és 
módon 

a) véleményt adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez, 
b) településképi bejelentési eljárást folytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött épí-

tési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében. 
 

7. § *  (1) A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének és a tele-
pülés versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet 
és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési 
és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyara-
pítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése. 

(2) A településfejlesztés és a településrendezés során biztosítani kell a területek közérdeknek meg-
felelő felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel.  
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8. § *  (1) A településfejlesztési koncepciót, az integrált településfejlesztési stratégiát és a településren-
dezési eszközöket a területfejlesztési tervekkel összhangban, az országos településfejlesztési és tele-
pülésrendezési szakmai előírások figyelembevételével, továbbá azok elkészítéséről szóló, e törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint kell elkészíteni. 
 
9/A. § *  (1) A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat telepü-
lésfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések figyelembevételé-
vel meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az 
infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai 
adottságok fenntartható hasznosítására. A településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési 
önkormányzat döntéseiben érvényesíti. 
 
9/B. § *  (1) A településrendezés feladata, hogy a település területének, telkeinek felhasználására és 
az építés helyi rendjére vonatkozó szabályok kialakításával 
 
10. § *  (1) A településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit 
és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település 
működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó tér-
beli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon 
érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet 
állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. 

18. § (1) *  Építési tevékenységet végezni az e törvényben foglaltak, valamint az egyéb jogszabály-
ok megtartásán túl, csak a helyi építési szabályzat előírásainak megfelelően szabad. 

(2) *  Ha egy adott területre vonatkozóan nincs hatályban helyi építési szabályzat vagy az nem sza-
bályoz teljeskörűen, építési munkát és egyéb építési tevékenységet végezni csak e törvény, valamint 
az építésügyi követelményekre vonatkozó egyéb jogszabályok megtartásával és csak akkor lehet, ha 
a célzott hasznosítás jellege, a kialakuló telek mérete, a tervezett beépítés mértéke - beépítettség és 
építménymagasság - valamint módja, rendeltetése (területfelhasználása) illeszkedik a meglévő kör-
nyezethez. 
(2) *  A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és időtartamra kell korlátozni, s azt haladéktalanul meg 
kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn. A tilalmak felülvizsgá-
latát a helyi építési szabályzat felülvizsgálatával együtt el kell végezni. 

 
(4) *  Ha a teleknek a kiszolgáló út céljára szükséges részén építésügyi hatósági (létesítési) engedély-
lyel rendelkező, vagy 10 évnél régebbi építmény, vagy építményrész áll, kisajátítási eljárást kell lefoly-
tatni. 

 
 

28. §  (2) *  Ha a kiszolgáló utat, illetőleg közművet a települési önkormányzat megvalósította, annak 
költségét részben vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira átháríthatja. A hozzájárulás 
mértékéről és a megfizetés módjáról a települési önkormányzat képviselő-testülete hatósági határo-
zatban dönt. Az útépítési és közművesítési hozzájárulás nem róható ki, ha az út- és közműépítéshez 
szükséges terület kialakítása érdekében korábban lejegyzett telekrészért járó kártalanítás összegének 
megállapítása során az út és a közmű megépítéséből eredő értéknövekedést figyelembe vették. 
 

Többek között módosítja az 1997. évi CLIV. törvényt az egészségügyről 
 
Megjelent: MK 84/2021 (V.10.) Módosítja: 2021. évi XXXIX. törv. (V. 10.). Hatályos: 2021. 07. 01. 
 
247. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 
d) a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás, különös tekintettel a vérkészítmények külföldről történő 
behozatalára, illetőleg külföldre történő kivitelére vonatkozó szabályokat, * 
 

Többek között módosítja a 2011. évi CXXVIII. törvényt a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
 
Megjelent: MK 84/2021 (V.10.) Módosítja: 2021. évi XXXIX. törv. (V. 10.). Hatályos: 2021. 07. 01. 
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33. *  Védendő adat: a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonságával kapcsolatos lényeges 
adat, amelyet az üzemeltető vagy az iparbiztonsági hatóság védendővé nyilvánít, továbbá az üzemel-
tető által meghatározott üzleti titok. 

 
(2a) *  Ha a biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés valamely adatát az iparbiztonsági hatóság 
nyilvánítja védendő adattá, a védendő adatokat közli az üzemeltetővel, és egyben felhívja az üzemel-
tetőt a nyilvánosságra hozható, védendő adatot nem tartalmazó biztonsági jelentés vagy biztonsági 
elemzés elkészítésére és benyújtására. 

 
 
Hatályos: 2021. 07. 01. 
 

27. § (1) *  A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek megvalósítását, jelentős változtatását, meg-
szüntetését, illetve azok veszélyességi övezeti határait fel kell tüntetni a településszerkezeti tervben. A 
veszélyességi övezeten belüli fejlesztésekkel kapcsolatos eljárási rendet, a polgármester feladatát és 
hatáskörét a biztonsági követelmények figyelembevételével külön jogszabály határozza meg. 

(1a) *  A településszerkezeti terv módosításának költségeit az üzemeltető viseli. Az e törvény IV. fe-
jezete alapján kiadott hatósági döntés nem tartalmazza a településszerkezeti terv módosításának 
költségét, viselésének módját. 

(10) *  Nem alkalmazható közigazgatási szankcióként figyelmeztetés az alábbi közigazgatási sza-
bályszegések miatt indult közigazgatási hatósági eljárásokban: 

a) engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése, folytatása, 
b) üzemazonosítási kötelezettség elmulasztása, 
c) biztonsági jelentésben, biztonsági elemzésben, belső védelmi tervben, súlyos káresemény elhá-

rítási tervben valótlan adatok feltüntetése, 
d) a hatósági döntésben foglalt műszaki, technológiai, beruházási, karbantartási előírás elmulasztá-

sa, 
e) veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar, súlyos baleset azonnali bejelentésének elmulasz-

tása, 
f) veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarról, súlyos balesetről szóló adatszolgáltatási köte-

lezettség elmulasztása, 
g) veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesettel kapcsolatos védekezési, elhárítási és hely-

reállító intézkedések elmulasztása, 
h) belső védelmi terv gyakorlat végrehajtásának elmulasztása. 

 
 
Hatályos: 2022. 01. 01. 
 

79. § (1) *  A hivatásos katasztrófavédelmi szerv az iparbiztonsági, a veszélyes áruk szállításának 
ellenőrzésével kapcsolatos, továbbá a külön jogszabály alapján hatáskörébe utalt hatósági eljárások 
során és az eljárások végleges lezárását követően a kiszabott bírságok befizetésének nyomon köve-
tése, a végleges döntésének végrehajtása, az ellenőrzés, a szemle, a végleges döntésével összefüg-
gő jogorvoslat, az ügykövetés, kapcsolattartás, valamint a döntés-felülvizsgálat céljából a bírságfizetés 
teljesítését követő 30. napig az alábbi személyes adatokat kezeli: 

a) az ügyfél természetes személyazonosító adatai, lakcíme, elektronikus levélcíme, telefonszámai, 
b) az ügyfél adóazonosító jele vagy adószáma, 
c) a nem természetes személy ügyfél 
ca) cégjegyzék száma, nyilvántartási száma, államháztartási egyedi azonosítója, létrejöttének és 

megszűnésének időpontja, tevékenységi körei, székhelyének címe, elektronikus levélcíme, az elektro-
nikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
14. § (1) bekezdése szerinti hivatalos elérhetősége, telefonszáma, 

cb) természetes személy képviselőjének, meghatalmazottjának vagy kapcsolattartójának természe-
tes személyazonosító adatai, lakcíme, elektronikus levélcíme, telefonszáma, 

d) a nem természetes személy ügyfél 
da) cégjegyzék száma, nyilvántartási száma, államháztartás egyedi azonosítója, létrejöttének és 

megszűnésének időpontja, tevékenységi körei, székhelyének címe, elektronikus levélcíme, az elektro-
nikus ügyintézés   

a természetes személy ügyfél természetes személy meghatalmazottjának természetes személy-
azonosító adatai, lakcíme, elektronikus levélcíme, telefonszáma, valamint 

db) természetes személy képviselőjének, meghatalmazottjának vagy kapcsolattartójának természe-
tes személy azonosító adatai 
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e) természetes személy képviselőjének, meghatalmazottjának vagy kapcsolattartójának természe-
tes személy azonosító adatai, elektronikus levélcíme, 

f) az üggyel érintett ingatlan  
fa) természetes személy tulajdonosának természetes személyazonosító adatai 
fb) a nem természetes személy tulajdonosának cégjegyzék száma, nyilvántartási száma, államház-

tartás egyedi azonosítója, létrejöttének és megszűnésének időpontja, tevékenységi körei, székhely-
ének címe, elektronikus levélcíme az E-ügyintézési tv szerint, hivatalos elérhetősége, telefonszáma,  
természetes személy képviselőjének, meghatalmazottjának vagy kapcsolattartójának természetes 
személy azonosító adatai, elektronikus levélcíme, telefonszáma.  

(2) Az (1) bekezdés alapján kezelt adat - ha törvény eltérően nem rendelkezik - más szerv vagy 
személy részére nem továbbítható. 

(3) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv- ha a törvény hosszabb határidőt nem állapít meg, - az (1) 
bekezdés szerinti adatokat 

a) veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével kapcsolatosan kiszabott birságok esetében 
birságkifizetésteljesitését követő hat évig kezeli, 

b) a hatáskörébe utalt hatósági eljárások esetében – a c) pontban meghatározott kivétellel- az eljá-
rások végleges lezárását hat évig kezeli. 

c) a veszélyes áruk szállítására használt tartályok, tartányok, valamint a csomagolóeszközök, IBC-k 
nagycsomagolások, ömlesztett áru-konténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági engedélyezési 
eljárások esetében az engedélyek érvényességét követő hat évig kezeli. 

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

22/2021. (V. 13.) ITM rendelet a közúti környezetkímélő gépkocsikra vonatkozó szabályozással 
összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 84/2021 (V.13.) Hatályos: 2021. 06. 13. 
 
Többek között módosítja az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet a közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról 
 
Megjelent: MK 88/2021 (V.13.) Módosítja: 22/2021. (V. 13.) ITM r Hatályos: 2021. 06. 13. 
 
A környezetkímélő gépjárművekkel kapcsolatos hatósági vizsgálat *  

11/B. § *  (1) Az MR. 2. §-ában meghatározott környezetkímélő gépkocsi környezetvédelmi osztály-
ba sorolása és a környezetkímélő jelleg megállapítása csak gyári kivitelű gépkocsi esetében végezhe-
tő el 

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

áll, 
c) a járműimportőr vagy az adott járműtípus hazai kereskedelmi képviselete által rendelkezésre bo-

csátott adatok vagy 
d) az a)-c) pontban meghatározott adatok hiányában típusvizsgáló szakértői intézmény szakvéle-

ménye 
alapján. 

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

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

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

(5) Amennyiben a közlekedési hatóság megállapítja, hogy a (4) bekezdésben foglalt kérelem telje-
sítésének feltételei fennállnak, a környezetkímélő motorkerékpár besorolására utaló záradékot a Mű-
szaki Adatlapon feltünteti, és erről a Nyilvántartót elektronikus úton is értesíti. 
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Többek között módosítja a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet a közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról 
 
Megjelent: MK 88/2021 (V.13.) Módosítja: 22/2021. (V. 13.) ITM r Hatályos: 2021. 06. 13. 
 
97. §  
(3) *  Kívülről látható világító, megvilágított, átvilágított, illetőleg fényvisszaverő kivitelű feliratot, ábrát, 
vagy jelzést - a 27., 67. és 103. §-okban említetteket, a közúti ellenőrzést végző hatósági járművek feliratait 
és jelöléseit, továbbá a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó előírás (ADR) szerinti veszélyt jelző 
táblákat, a hosszú és nehéz, valamint a lassú járművek (járműszerelvények) megjelölésére engedélyezett 
táblákat kivéve - a gépjárművön, a mezőgazdasági vontatón és a lassú járművön elhelyezni tilos. 
………………………………………………………………………………………………… 

 
252/2021. (V. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 
második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 90/2021 (V.17.) Hatályos: 2021. 05. 18. 
 
Többek között módosítja a 103/2003. (IX. 11.) FVM rendeletet a növényvédő szerrel szennyezett 
csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről 
 
Megjelent: MK 90/2021 (V.17.) Módosítja: 252/2021. (V. 17.) Korm. r. Hatályos: 2021. 05. 18. 

 
10. § *  A növényvédő szer csomagolóeszköz-hulladékra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzésében a 
növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal feladat- és hatáskörének megfelelően 
vesz részt. 
…………………………………………………………………………………………………. 
259/2021. (V. 20.) Korm. rendelet a közbiztonság erősítése érdekében egyes kormányrendeletek 
módosításáról 
 
Megjelent: MK 93/2021 (V.20.) Hatályos: 2021. 05. 21. 
 
Többek között módosítja a 486/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet a megkülönböztető és 
figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával és visszavonásával 
kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról 
 
Megjelent: MK 93/2021 (V.20.) Módosítja: 259/2021. (V. 17.) Korm. r. Hatályos: 2021. 05. 21. 

 
3. § *  A kérelmezőnek a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésére jogosító engedély hatályban 
tartására irányuló kérelmének előterjesztése során igazolnia kell, hogy a gépjármű műszaki megvizsgálásá-
ra a megkülönböztető jelzéssel felszerelten került sor. 
5. § c) *  a megkülönböztető jelzésre vonatkozóan, hogy a jármű műszaki megvizsgálására megkülönböztető 
jelzéssel felszerelten került sor. 
………………………………………………………………………………………………….. 
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276/2021. (V. 26.) Korm. rendelet egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról 
 
Megjelent: MK 96/2021 (V.26.) Hatályos: 2021. 06. 25. 
 
Többek között módosítja a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet az építésügyi és az építésfelügye-
leti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 
 
Megjelent: MK 93/2021 (V.20.) Módosítja:  276/2021. (V. 26.) Korm. rendelet Hatályos: 2021. 06. 25. 
 

3. § *  
Megállapította: 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § (1). Hatályos: 2021. I. 1-től. 

 A Kormány a sajátos építményfajták körébe tartozó és az OAH r.-ben foglalt építmények kivételével, 
az építésfelügyeleti hatósági feladatokra a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: épí-
tésfelügyeleti hatóság) jelöli ki. 
 
2. melléklet a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez *  

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági munkakör betöltéséhez szükséges végzettségek és 
szakképzettségek 

a) Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szak-
irány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (ma-
gasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű 
településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, 

b) alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán 
szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezetterve-
ző építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezek-
kel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy 

c) jogász szakképzettség az a) és b) pontban foglalt szakképzettségű tudást nem igénylő döntés-
előkészítő feladatok ellátására. 

3/B. § *  (1) *  A Kormány a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények vonatkozásában 
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a honvéd-
elemért felelős minisztert jelöli ki. 

(1a) *  Az (1) bekezdés szerinti nemzetbiztonsági célú építmény, építményrész, épületegyüttes 
d) *  a Sopron Rendészeti Integrált Központ elhelyezésére szolgáló építmény, 
e) *  a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló büntetés-végrehajtási intézetek építményei. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
277/2021. (V. 26.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormány-
rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 96/2021 (V.26.) Hatályos: 2021. 05. 27. 
 
Többek között módosítja a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletet a kötelező egészségbiztosítás ellá-
tásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 96/2021 (V.26.) Módosítja:  277/2021. (V. 26.) Korm. rendelet Hatályos: 2021. 05. 27 

 
12/B. § *  (1) *  Az Ebtv. 30. § (1) bekezdésében meghatározott finanszírozási szerződéssel rendelkező 
egészségügyi szolgáltató - a védőnői szolgáltatást, otthoni szakápolást, iskola- és ifjúság-
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egészségügyi ellátást, mozgó szakorvosi szolgálatot teljesítő szolgáltató, valamint a beteg közvetlen 
jelenlétét nem igénylő diagnosztikai és kórszövettani vizsgálat és boncolás kivételével - (e § alkalma-
zásában a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét 
megelőzően, transzplantáció esetén a transzplantáció céljából történt fekvőbeteg-gyógyintézeti felvé-
telkor az ellátás igénybevételét megelőzően, a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány bemutatását, vagy 
ennek hiányában az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásá-
nak részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében meghatározott 
adatok hitelt érdemlő igazolását követően, a NEAK nyilvántartásában közvetlenül elektronikus úton 
(on-line) ellenőrzi, hogy az Ebtv. 29. § (4) bekezdésében meghatározott személy a nyilvántartásban az 
egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultként szerepel-e. A 14. életévét be nem töl-
tött személy esetében az ellenőrzést minden egészségügyi szolgáltatónak egyszer, az adott személy 
első alkalommal történő ellátása során kell elvégeznie. Az ellenőrzést adott ellátási formában egy 
napon nyújtott szolgáltatások számától függetlenül egyszer kell elvégezni. 
 
28. §  
(5) *  A fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapjának a pénzbeli ellátásra való jogosultság kezdő nap-
ján fennálló biztosítási jogviszony első napja minősül. Az Ebtv. 39/A. § (1) bekezdésének, 42. § (4b) 
bekezdésének, 42/D. § (6) bekezdésének és 48. § (8) bekezdésének alkalmazásánál a fennálló bizto-
sítási jogviszony kezdő napja nem változik, ha az ellátásra jogosult a biztosítási jogviszony megszű-
nését követő harminc napon belül ugyanannál a foglalkoztatónál, ugyanolyan vagy jogszabály szerint 
átalakult jogviszony alapján ismét biztosítottá válik. Törvény szerinti jogutódlás esetén a biztosítási 
jogviszony kezdő napja megegyezik a jogelődnél létesített biztosítási jogviszony kezdő napjával. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

281/2021. (V. 26.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beru-
házásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt je-
lentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 
27.) Korm. rendelet módosításáról  
 
Megjelent: MK 96/2021 (V.26.) Hatályos: 2021. 05. 27. 
 

61. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy-
gyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 281/2021. (V. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr53.) 
megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 66. sorát a Módr53. hatálybalépésekor folyamat-
ban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell. 
 
2021. évi LV. törvény egyes törvényeknek a megújuló energiaforrásokból előállított energia 
használatának előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő módosításáról 
 
Megjelent: MK 97/2021 (V.27.) Hatályos: 2021. 07. 01. 
 
Többek között módosítja a 2008. évi XL. törvényt a földgázellátásról 

 
Megjelent: MK 97/2021 (V.27.) Módosítja: 2021. évi LV. törvény Hatályos: 2021. 07. 01 
129. § *  (1) *  A Hivatal részére felügyeleti tevékenységéért az engedélyes felügyeleti díjat köteles fi-
zetni, amelynek éves mértéke az engedélyes tevékenységéből származó előző évi nettó árbevétel-
ének 0,085%-a. Ha a tárgyévet megelőző évben az engedélyesnek nem volt vagy nem teljes évre 
vonatkozóan volt nettó árbevétele, akkor éves felügyeleti díj előleget fizet, amelynek mértéke a tárgy-
évre vonatkozó üzleti tervben az engedélyköteles tevékenységből elérni tervezett nettó árbevétel 
0,085%-a. Ha a tárgyév tényleges nettó árbevétele nem azonos az üzleti tervben tervezettel, a külön-
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bözet 0,085%-ával a tárgyévet követő évben a fizetendő felügyeleti díj mértékét megfelelően módosí-
tani kell. 
146/Q. § *  E törvénynek az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításá-
ról szóló 2021. évi II. törvénnyel megállapított 129. § (1) bekezdését a 2021. évi felügyeleti díj megál-
lapítása során azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2021. január 1. és 2021. március 31. közé 
eső időszakra esedékes felügyeleti díjat, valamint a 2021. április 1-jétől esedékes felügyeleti díjat - az 
időszakban hatályos szabályok szerint - időarányosan kell megfizetni. 

 
Hatályos: 2021. 07. 01 

 
159. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: 

 
f) *  a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módo-

sításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelv 70. cikk 1., 3. és 
6. pontja; 

g) *  a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló (EU) 
2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikke. 
 
Többek között módosítja a 2019. évi LXXX. törvényt a szakképzésről 
 

Megjelent: MK 97/2021 (V.27.) Módosítja: 2021. évi LV. törvény Hatályos: 2021. 07. 01 
 

13. § (3) *  A programkövetelményekről a szakképzésért felelős miniszter elektronikus nyilvántartást 
vezet. A programkövetelmény és a programkövetelményekről vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a 
szakképzésért felelős miniszter a honlapon közzéteszi. 

(4) *  A programkövetelményekről vezetett nyilvántartásból való törlés vagy módosítás a törölt vagy 
módosított programkövetelmény alapján indított szakmai képzést nem érinti. A programkövetelmény a 
honlapról nem távolítható el, archiválására a digitális archiválás szabályait kell alkalmazni. 

 
22. § (5) *  A szakképző intézményt a szakképzési államigazgatási szerv veszi nyilvántartásba, a mű-
ködési engedély kiadásáról a szakképzési államigazgatási szerv dönt. A nyilvántartásba vételt a költ-
ségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében a kincstár útján kell kérelmezni. Közne-
velési intézmény megszűnésével létrejövő szakképző intézmény nyilvántartásba vételekor a szakkép-
zési államigazgatási szerv egyúttal megkeresi a köznevelési intézményeket nyilvántartó szervet az 
intézménynek a köznevelési intézmények nyilvántartásából való törlése céljából. 

 
27. § (3) *  Állami felsőoktatási intézmény szakképző intézmény fenntartói jogait a szakképzésért fele-
lős miniszter hozzájárulásával gyakorolhatja. 
37. § (4) *  A szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a fenntartó a (2) 
és (3) bekezdésben meghatározott feladat- és hatásköreit a főigazgató gyakorolja. 

 
43. § *  [Az alkalmazottat megillető kedvezmények] 
A szakképző intézmény 40. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti alkalmazottjának minden naptári 

évben évi húsz munkanap pótszabadság jár, amelyből legfeljebb tizenöt munkanapot a munkáltatói 
jogkör gyakorlója az oktatói tevékenységgel összefüggő munkára igénybe vehet. 

 
47. § [Közös szabályok] 
(1) Szakképző intézményben a szakképzésialapfeladat-ellátást oktatók végzik. 
(2) *  Az oktató a szakmai oktatás végzése során a tanulókkal, illetve a képzésben részt vevő sze-

mélyekkel összefüggő tevékenységével kapcsolatban a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szem-
pontjából közfeladatot ellátó személynek minősül. 

 
59. § [A tanuló juttatásai és az őt megillető további kedvezmények] 
(1) *  A tanuló a Kormány rendeletében meghatározottak szerint 
a) - a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével - ösztöndíjra, 
b) az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan egyszeri pályakezdési juttatásra, 
c) rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra jogosult. 

 



 
 

16 

86. § [A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely kártérítési felelőssé-
ge] 

A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely kártérítési felelősségére a 
66. §-t és a 67. § (1) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy *  

a) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy részére a duális képzőhelynek - a tanuló, illetve 
a képzésben részt vevő személy által okozott, de a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 
által meg nem térített károk fedezetére - felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, 

b) *  - a felek közötti jogvita feloldása érdekében - a közvetítői tevékenységről szóló törvény szerinti 
közvetítői eljárás igénybevétele kötelező azzal, hogy a közvetítői tevékenységért járó díj és a közvetí-
tői eljárás költsége a duális képzőhelyet terheli és kártérítési per csak a közvetítői eljárás eredményte-
lensége esetén indítható. 

 
96. § b) *  ellátja a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap (a továbbiak-
ban: Alap) képzési alaprésze felhasználásával kapcsolatos feladatokat, 

 
97. § c) *  vezeti a szakmai vizsgák adatainak, továbbá a kiadott oklevelek, szakmai bizonyítványok, 
képesítő bizonyítványok és a vizsgatörzslapok központi nyilvántartását és az annak részként kezelt 
személyes adatokat a keletkezésük évétől számított ötvenedik év utolsó napjáig őrzi, 

 
100. § d) *  a szakmai vizsga helyszíne szerint illetékes területi gazdasági kamara útján delegálja az 
ágazati alapvizsga elnökét és a szakmai vizsga vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját, 
(2) *  A gazdasági kamara a szakképzésben való közreműködésről, a területi gazdasági kamarák kö-
zötti együttműködésről írásbeli megállapodást köt az országos gazdasági érdekképviseleti szerveze-
tekkel. Azokkal a szakmákkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak egyetlen gazdasági kamara vagy 
országos gazdasági érdekképviseleti szervezet hatáskörébe sem, a gazdasági kamara az e törvény-
ben meghatározott feladatok ellátásának módjáról megállapodást köt a szakmai szervezettel vagy 
szakmai kamarával. 

 
103. § [Az ellenőrzés végzésének követelményei] 
(1) *  A hatósági ellenőrzést az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján kell 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 folytatásától legfeljebb 
három évre történő eltiltást alkalmazhat. 
23. A szakképzési hozzájárulás 
 
110. § [Az Alap képzési alaprészének felhasználása] 

115. § g) *  a honvédségi szakképző intézményben tanuló honvéd altiszt-jelöltek adatai közül az 
őket megillető jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából a 114. § (1) bekezdés c) pontja 
szerinti adatot a Magyar Honvédség központi személyügyi szerve részére 
továbbítható. 

 
 

39a. *  a szakképzés irányításának és a szakképzésért felelős miniszter e törvényben meghatározott 
feladatai végrehajtásának részletes szabályait, 

39b. *  a szakképzési tankönyv tekintetében a tankönyvvé nyilvánítás eljárási rendjét, valamint a 
tankönyvjegyzék elkészítését és kiadását, a tankönyvjegyzékre való felvétel eljárását, az eljárásban 
szakértőként eljáró szervet, az iskolai terjesztési árat, a tankönyvjegyzékből való törlés rendjét és 
eljárását, 

40. *  az Alap képzési alaprészéből nyújtható támogatás mértékére, feltételeire, folyósítására, vala-
mint a támogatás felhasználásáról történő elszámolásra és ellenőrzésre vonatkozó szabályokat, *  

 
 

Hatály: 2021.VII.1. - 2021.XII.31. 
 

130. § [Jogharmonizációs záradék] 
(1) E törvény 

f) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként 
való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a 
nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i, 2011/95/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 27. cikk (1) bekezdésének, 
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g) *  a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló (EU) 
2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (3), (4) és (6) bekezdésének 
való megfelelést szolgálja. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

2021. évi L. törvény az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges 
törvénymódosításokról 
Megjelent: MK 97/2021 (V.27.) Hatályos: 2021. 06. 04 
 

Többek között módosítja a 1996. évi XXXI. törvényt a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentés-
ről és a tűzoltóságról 
Megjelent: MK 97/2021 (V.27.) Módosítja: 2021. évi L. törvény Hatályos: 2021. 06. 04 

 
46/A. § *  (1) *  Ha jogszabály tűzvédelmi szakterületen szakértő igénybevételét írja elő, vagy szakértő 
igénybevételéhez jogkövetkezményt állapít meg, - az igazságügyi szakértőkről szóló törvény szerint iga-
zságügyi szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő kivételével - szakértőként kizárólag az a sze-
mély vehető igénybe, valamint a jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények csak az olyan személy 
igénybevételéhez fűződnek, aki büntetlen előéletű, nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, támoga-
tott döntéshozatal vagy közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll a tűzvédelmi szakértői tevékenység foly-
tatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint rendelkezik a katasztrófák elleni védekezésért 
felelős miniszter rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb 
feltételeknek. 

 
53. § *  Az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges törvénymódosításokról 
szóló 2021. évi L. törvény által megállapított 46/A. § (1) bekezdését a 46/A. § (3) bekezdése szerinti nyil-
vántartásban szereplő szakértő esetében 2021. augusztus 1. napjától kell alkalmazni. 

 
2022. 01. 01. 
 

14/A. § A tűzvédelmi hatóság elektronikus ügyintézése 
 

Többek között módosítja a 2011. évi CXXVIII. törvényt a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
 

Megjelent: MK 97/2021 (V.27.) Módosítja: 2021. évi L. törvény Hatályos: 2022. 01. 01 
 

27. § (1) *  A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek megvalósítását, jelentős változtatását, meg-
szüntetését, illetve azok veszélyességi övezeti határait fel kell tüntetni a településrendezési tervben. A 
veszélyességi övezeten belüli fejlesztésekkel kapcsolatos eljárási rendet, a polgármester feladatát és 
hatáskörét a biztonsági követelmények figyelembevételével külön jogszabály határozza meg. 

(1a) *  A településrendezési terv módosításának költségeit az üzemeltető viseli. Az e törvény IV. fe-
jezete alapján kiadott hatósági döntés nem tartalmazza a településrendezési terv módosításának költ-
ségét, viselésének módját. 

 
 

Többek között módosítja a 2012. évi CLXVI. törvényt a létfontosságú rendszerek és 
létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
 
Megjelent: MK 97/2021 (V.27.) Módosítja: 2021. évi L. törvény Hatályos: 2021. 07. 01 
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f) európai létfontosságú rendszerelem: e törvény alapján kijelölt olyan létfontosságú rendszerelem, 
amelynek kiesése jelentős hatással lenne - az ágazatokon átnyúló kölcsönös függőségből következő 
hatásokat is ideértve - legalább két EGT-államra, *  
 
2. §(1) Az üzemeltető azonosítási vizsgálatot folytat le 
d) a javaslattevő hatóság kezdeményezése alapján. 
 
3. §(2) *  Európai létfontosságú rendszerelemmé kijelölésre irányuló kezdeményezést, illetve az üze-
meltető által benyújtott azonosítási jelentést - az (1) bekezdés c) pontja kivételével a javaslattevő ha-
tóság bevonásával - az ágazati kijelölő hatóság megvizsgálja és az európai létfontosságú rendszer-
elemmé nyilvánítással kapcsolatos álláspontjáról az ágazatért felelős miniszter útján a katasztrófák 
elleni védekezésért felelős minisztert tájékoztatja. 

 
9. § *  (1) *  Ha az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelem 

üzemeltetője nem tesz eleget az e törvényben, az e törvényben foglalt felhatalmazás alapján kiadott 
más jogszabályokban vagy az ágazati kijelölő hatóság határozatában foglalt előírásoknak, 

a) az ágazati kijelölő hatóság kötelezi az üzemeltetői biztonsági terv soron kívüli módosítására vagy 
új üzemeltetői biztonsági terv készítésére, vagy 

b) bírságot szab ki. 
14. § m) *  állapítsa meg ágazatonként a 2/B. § (6) bekezdése szerinti küszöbértékeket és a 2/A. § 
szerinti jelentős zavar mértékét.  

 
 2021.VII.1. - 2021.XII.31.  

  
1. § 
f) *  európai létfontosságú rendszerelem: e törvény alapján nemzeti létfontosságú rendszerelemmé 
kijelölt olyan létfontosságú rendszerelem, amelynek kiesése jelentős hatással lenne - az ágazatokon 
átnyúló kölcsönös függőségből következő hatásokat is ideértve - legalább két EGT-államra, 

 
 

1. §(1) Az üzemeltető azonosítási vizsgálatot folytat le 
 

d) a javaslattevő hatóság kezdeményezése alapján, 
e) *  ágazati kritérium módosítása esetén az ágazati kritériumot szabályozó kormányrendeletet mó-

dosító kormányrendelet hatálybalépését követő 60 napon belül. 
 

(6a) *  A honvédelmi rendszerek és létesítmények ágazati kijelölő hatósága által is kijelölt, az 1. mel-
lékletben meghatározott, nem honvédelmi ágazatba tartozó rendszerelem kivételével egy rendszer-
elemnek több ágazatban való nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésének (kettős 
kijelölés) nincs helye. 

(6b) *  Ha egy nemzeti létfontosságú rendszerelem az ágazati kritériumok teljesülésének lehetősége 
alapján több ágazatban is kijelölhető nemzeti létfontosságú rendszerelemmé, a későbbi kijelölési eljá-
rást lefolytató ágazati kijelölő hatóság megkeresi az általános javaslattevő hatóságot annak érdeké-
ben, hogy az az ágazati függőségek és kitettség vizsgálatának eredménye alapján javaslatot tegyen a 
korábbi kijelölés visszavonására, vagy fenntartására. Az általános javaslattevő hatóság e körben ki-
adott ügyindító javaslata alapján a korábbi kijelölési eljárást lefolytató ágazati kijelölő hatóság hivatal-
ból kijelölés visszavonására irányuló eljárást folytat le. 

 
2. § (2) *  Európai létfontosságú rendszerelemmé kijelölésre irányuló kezdeményezést, illetve az 

üzemeltető által benyújtott azonosítási jelentést - az (1) bekezdés c) pontja kivételével az 
ágazati javaslattevő hatóság bevonásával - az ágazati kijelölő hatóság megvizsgálja és az eu-
rópai létfontosságú rendszerelemmé nyilvánítással kapcsolatos álláspontjáról az ágazatért fe-
lelős miniszter útján a katasztrófák elleni védekezésért felelős minisztert tájékoztatja. 

 
9. § *  (1) *  Ha az európai létfontosságú rendszerelem, nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemel-

tetője nem tesz eleget az e törvényben, az e törvényben foglalt felhatalmazás alapján kiadott más 
jogszabályokban vagy az ágazati kijelölő hatóság határozatában foglalt előírásoknak, 

a) az ágazati kijelölő hatóság vagy az ellenőrzést koordináló szerv kötelezi az üzemeltetői bizton-
sági terv soron kívüli módosítására vagy új üzemeltetői biztonsági terv készítésére, vagy 

b) az ágazati kijelölő hatóság, az ellenőrzést koordináló szerv vagy a nyilvántartó hatóság kormány-
rendeletben meghatározott mértékű bírságot szab ki. 
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14. §m) *  állapítsa meg ágazatonként a 2/B. § (6) bekezdése szerinti küszöbértékeket és a 2/A. § 
szerinti jelentős zavar mértékét, *  

n) *  állapítsa meg az IHR működésének a részletszabályait. 
 

 
2022. 01. 01. 
 
- üzemeltető biztonsági üzemeltetőt biz meg 
- rendkívüli esemény 
- elektronikus ügyintézés 

 
 

Többek között módosítja a 2015. évi CCXI. törvényt a kéményseprő-ipari tevékenységről 
 
Megjelent: MK 97/2021 (V.27.) Módosítja: 2021. évi L. törvény Hatályos: 2021. 07. 01 
 

5/A. *  A kéményseprő-ipari műszaki irányelvek 
7/A. § *  (1) A kéményseprő-ipari műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság kidolgozza az 

égéstermék-elvezető létesítésével, használatával, valamint tűz elleni védelmével kapcsolatos, az épí-
tésügyi, gázipari és tűzvédelmi tárgyú jogszabályokban meghatározott biztonsági szintnek megfelelő 
követelményeket (a továbbiakban: kéményseprő-ipari műszaki irányelv). 

(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetője kiadja a kéményseprő-ipari 
műszaki irányelveket. 

(3) Az égéstermék-elvezető létesítésével, használatával, valamint tűz elleni védelmével kapcsola-
tos, az építésügyi, gázipari és tűzvédelmi tárgyú jogszabályokban meghatározott biztonsági szint elér-
hető 

a) kéményseprő-ipari műszaki követelményeket érintő nemzeti szabvány betartásával, 
b) a kéményseprő-ipari műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási mód-

szerek alkalmazásával, vagy 
c) a kéményseprő-ipari műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen el-

térő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja. 
(4) Az (1) bekezdés szerinti bizottságot a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve mű-

ködteti. 
 
8. §k) *  a kéményseprő-ipari műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság létrehozására, össze-
tételére, feladatkörére és működésére vonatkozó részletes szabályokat; 
 

Többek között módosítja a 2016. évi CL. törvényt az általános közigazgatási rendtartásról 
 

Megjelent: MK 97/2021 (V.27.) Módosítja: 2021. évi L. törvény Hatályos: 2022. 01. 01 
 

109. § *  [A zár alá vétel és a lefoglalás megszüntetése, valamint a dolog kiadása] 
(1) A zár alá vételt és a lefoglalást a hatóság megszünteti, ha 
a) az elrendelésének oka megszűnt, 
b) a hatóság az eljárást megszüntette, vagy 
c) az ügy érdemében döntést hozott. 
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a tényállás tisztázásához a továbbiakban már nem szük-

séges zár alá vett dolgot ki kell adni annak, akitől azt zár alá vették. Ha a hatóság más szerv hatáskö-
rébe tartozó eljárást kezdeményez, az eljárás lefolytatásához szükséges zár alá vett iratokat és tárgyi 
bizonyítékokat átadja a megkeresett szervnek. 

(3) Ha a körülmények alapján nyilvánvaló, hogy az, akitől a dolgot zár alá vették, a dolog birtoklásá-
ra nem jogosult, a hatóság a dolgot az arra jogos igényt bejelentő személynek adja ki. 

(4) Ha a dolog természetben már nem adható ki, a dolog előzetes értékesítéséből befolyt ellenérté-
ket alapul véve, a kezeléséből, tárolásából eredő költséggel csökkentett, a megtérítés időpontjáig 
eltelt időre számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal (a továbbiakban: törvényes kamat) növelt ösz-
szeget kell megtéríteni. A jogosult az ezt meghaladó igényét a polgári jog szabályai szerint érvénye-
sítheti. Ha a zár alá vétel alaptalan volt, a dolog előzetes értékesítéséből befolyt ellenérték a dolog 
kezeléséből, tárolásából eredő költséggel nem csökkenthető. 
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112. § *  [A jogorvoslathoz való jog] 
(1) A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló 

jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati 
jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat 
keretében gyakorolható. 

(2) Önálló jogorvoslatnak van helye 
a) *  a biztosítási intézkedésről és az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló, 
j) *  az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott, 
k) *  az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos, a költségmentesség iránti ké-

relmet elutasító, a költségmentesség módosításáról vagy visszavonásáról szóló, valamint 
l) *  a végrehajtást elrendelő 

végzés ellen. 
 
117. § [A fellebbezés halasztó hatálya] 
 
(2) *  A biztosítási intézkedésről szóló, az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló, valamint az 
iratbetekintési jog korlátozása iránti kérelemnek helyt adó végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó 
hatálya. 
 
2022. 01. 01. 
 
40. § [Automatikus döntéshozatal] 
 
b) *  a hatóság részére a kérelem benyújtásakor minden adat rendelkezésére áll, vagy azokat automa-
tikus információátvétel útján meg tudja szerezni, 
 

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

2021. évi LI. törvény egyes törvényeknek a kézbesítéssel és az igazságügyi ágazati szabályo-
zással összefüggő módosításáról 
 
Megjelent: MK 97/2021 (V.27.) Hatályos: 2021. 05. 28 
 
Többek között módosítja a 1997. évi CLV. törvényt a fogyasztóvédelemről 
 
 
Megjelent: MK 97/2021 (V.27.) Módosítja: 2021. évi LI. törvény Hatályos: 2021. 05. 28 

 
 

16. § (5) *  A körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében 
a) a termék gyártója, forgalmazója a terméktervezéstől a gyártáson, a kereskedelmen át a termék-

ből képződő hulladék kezeléséig tartó tevékenysége során, 
b) a fogyasztó 

törekszik a hulladékképződés megelőzésére. 
(6) *  A termék gyártója, forgalmazója a körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében az e tör-

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

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

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

sára; 
d) a digitális és csatlakoztatott eszközök élettartamával, és a szoftverek avulásával kapcsolatos kö-

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

kapcsolódó szoftverek avulása miatti kockázatok csökkentésére; valamint 
f) az a)-e) pont elérését célzó intézkedésekről a fogyasztók tájékoztatására. 
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57. § *  (1) *  Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: 
a) *  a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 

2018/851 európai parlamenti és tanácsi irányelv; 
 

 
Hatályos: 2022. 01. 01. 
 
43/A. § d) *  az áruk adásvételére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK irányelv hatályon kívül he-
lyezéséről szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/771 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 

 
j) az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rende-

let és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2302 európai par-
lamenti és tanácsi irányelv, 

k) *  a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések 
egyes vonatkozásairól szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/770 európai parlamenti és tanácsi irányelv. 

 
57. § i) *  a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződé-

sek egyes vonatkozásairól szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/770 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv [18. §, 38. §, 39. §, 45. §, 45/A. §, 45/B. §]; 

j) *  az áruk adásvételére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 rendelet 
és a 2009/22/EK irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/771 európai parlamenti és tanácsi irányelv [18. §, 38. §, 39. §, 45. 
§, 45/A. §, 45/B. §]. 
 

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

13/2021. (V. 27.) BM rendelet egyes bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatásokról szóló mi-
niszteri rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 97/2021 (V.27.) Hatályos: 2021. 07. 26 
 

Többek között módosítja a 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett 
foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő 
oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól 
 
Megjelent: MK 97/2021 (V.27.) Módosítja: 13/2021. (V. 27.) BM rendelet Hatályos: 2021. 07. 26 
 

1. melléklet a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelethez 
A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök 

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők. 
2. *  Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba 

tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását 
vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldol-
gozását, technológiai felhasználását végzők. 

 
 
Hatályos: 2021. 07. 26. 

 
5. § (1) *  Az oktatásszervező az oktatás és a szakvizsga megkezdése előtt a székhelye szerint ille-

tékes tűzvédelmi hatósághoz az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabá-
lyairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti elektronikus úton 
bejelenti 

a) oktatás esetén annak pontos helyét, címét, kezdő időpontját év, hónap, nap, óra, perc formában, 
továbbá annak időtartamát, 

b) szakvizsga esetén annak pontos helyét címét, kezdő időpontját év, hó, nap, óra, perc formában, 
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c) a szakvizsgabizottság tagjainak, elnökének nevét, nyilvántartási számukat és az adott foglalko-
zási ághoz tartozó szakvizsga bizonyítványuk számát, 

d) a foglalkozási ág vagy munkakör 1. melléklet szerinti sorszámát és megnevezését. 
(2) *  A bejelentésnek tartalmaznia kell a felkészítés és a szakvizsgáztatás módját. Online felkészí-

tés és szakvizsgáztatás esetén az oktatásszervező a bejelentésben köteles rögzíteni, hogy a (8) be-
kezdésben meghatározott feltételek teljesülését hogyan biztosítja. 

 
(5) *  Az (1) bekezdés a)-c) pontjában bejelentett adatokban - az oktatás, szakvizsga időpontjának 

kivételével - bekövetkező esetleges változást, az illetékes tűzvédelmi hatósággal az oktatás vagy a 
szakvizsga időpontja előtt legalább egy munkanappal korábban az E-ügyintézési tv. szerinti elektroni-
kus úton közölni kell. A szakvizsga helyszíne csak az adott településen belül változtatható, az oktatás, 
szakvizsga időpontja nem változtatható. 

 
(7) *  Az oktatásszervező a tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítés vagy a tűzvédelmi szakvizsga 

elmaradását köteles a képzés vagy a vizsga bejelentett időpontját megelőzően legalább négy órával 
előbb az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus úton bejelenteni a székhelye szerint illetékes tűzvédel-
mi hatóságnak. 

(8) *  Különleges jogrend idején az oktatásszervező a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítést és a 
szakvizsgáztatást választása szerint online módon is végrehajthatja, ha a résztvevők online jelenlétét 
és a tűzvédelmi hatóság ellenőrzésének lehetőségét az oktatás és vizsgáztatás időtartama alatt fo-
lyamatosan biztosítja. A vizsgáztatás során a szakvizsgabizottság tagjai az oktatásszervező által az 
online vizsgáztatás végrehajtására kialakított helyiségben tartózkodnak. 

(9) *  A szakvizsga gyakorlati része online módon nem hajtható végre. 
 

 

Többek között módosítja a 47/2011. (XII. 15.) BM rendeletet a tűzvédelmi szakértői tevékenység 
szabályairól 
Megjelent: MK 97/2021 (V.27.) Módosítja: 13/2021. (V. 27.) BM rendelet Hatályos: 2021. 07. 26 

 
1/A. § c) *  tűzvédelmi szakértői továbbképzés: a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) által szervezett, a tűzvédelmi szakértői tevékenység folyta-
tásához szükséges jogszabályi és szakmai ismeretanyag bővítésére szolgáló, legalább 20 órás okta-
tás; 
e) *  továbbképzés-szervező: a BM OKF főigazgatója által kijelölt szervezeti egység; 
2. § *  (1) *  Tűzvédelmi szakértői tevékenységet az folytathat, aki 

a) tűzvédelmi mérnök végzettséggel, 
b) tűzvédelmi szakmérnök végzettséggel, 
c) építőmérnök végzettséggel, 
d) építészmérnök tűz- és katasztrófavédelmi szakirányú végzettséggel vagy 
e) területi építész vagy mérnöki kamarai tagsággal, felsőfokú végzettséggel és jogszabályban meg-

határozott felsőszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel 
rendelkezik. 

(1a) *  Az (1) bekezdésben meghatározott személy tűzvédelmi szakértői tevékenységet akkor foly-
tathat, ha 

a) az általa megjelölt tűzvédelmi szakterületen legalább ötéves szakmai gyakorlati idő igazolásával 
és 

b) a kérelmezett tűzvédelmi szakterületen a vizsgabizottság előtt letett eredményes vizsgával 
rendelkezik. 

(2) *  Tűzvizsgálati szakértői tevékenység folytatása esetén az (1) bekezdésben és az (1a) bekez-
dés a) pontjában foglalt feltételek teljesítése alól mentesül, aki 

 
6. § (1) *  Az egyes tűzvédelmi szakértői szakterületek vizsga törzsanyagát a BM OKF a honlapján 
közzéteszi. 
12. § *  A BM OKF ellenőrizheti, hogy a vizsgára jelentkező vagy a tűzvédelmi szakértő büntetlen előé-
letű, és nem áll a tűzvédelmi szakértői vagy a szakterületének megfelelő tevékenység folytatását kizá-
ró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 

 
Hatályos: 2021. 07. 26. 
 
2. § c) *  építőmérnök tűz- és katasztrófavédelmi szakirányú végzettséggel, 



 
 

23 

 
(1a) *  Az (1) bekezdésben meghatározott személy tűzvédelmi szakértői tevékenységet akkor foly-

tathat, ha 
a) *  az általa megjelölt tűzvédelmi szakterületen a szakmai képesítés megszerzésétől számított le-

galább ötéves szakmai gyakorlati idő igazolásával 
(4) *  A BM OKF a vizsga időpontjáról és módjáról a vizsgára történő jelentkezés hiánytalan benyúj-

tásától számított 30 napon belül értesíti a vizsgára jelentkezőt. 
(5) *  A szakértői vizsga, az ismételt vizsga és az ismétlő vizsga személyes és online módon is le-

bonyolítható, az online vizsga alkalmával a vizsgázó és a vizsgabizottság folyamatos online kapcsola-
tának biztosításával. 
 
3. § (1) (1) h) *  igazolását a 2. § (1a) bekezdés a) pontja vagy a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 
feltételek teljesüléséről, 

 
(4) *  Sikertelen, a vizsgázó önhibájából elmulasztott vagy nem igénybe vett ismételt vizsga esetén 
annak időpontjától számított 1 éven belül az adott szakterületre vonatkozóan vizsga nem tehető. 

 
5. § (3) *  Az ismétlő vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell: 
a) *  a 3. § (1) bekezdés a)-c) és g) pontjában meghatározott adatokat, 
(5) *  A névjegyzékből törölt tűzvédelmi szakértő a törléstől számított egy éven belül az adott tűzvé-

delmi szakterületre vonatkozóan tűzvédelmi szakértői vizsgát nem tehet, ha 
a) a továbbképzési időszakban a tűzvédelmi szakértői továbbképzést nem teljesítette, vagy 
b) a tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi szakértő számára a tűzvédelmi hatósági eljárások általános 

és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés d), e) és f) pontja 
alapján a szakértői tevékenység végzését megtiltotta. 

8. § (3) *  A tűzvédelmi szakértő által kiadott szakvéleménynek tartalmazni kell legalább: 
a) az előzményeket, a megbízó, a kirendelő megnevezését, a feltett kérdéseket, a szakértői jogo-

sultságának igazolását, 
b) a vizsgálati eljárásokat és eszközöket, 
c) a vizsgálati módszer rövid ismertetését, 
d) a szakmai ténymegállapításokat, azok indokolását, valamint a feltett kérdésekre adott válaszo-

kat. 
……………………………………………………………………. 

Emlékeztető 
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 
képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 

 

Módosítja: 5/2021. (I. 29.) ITM r. 

Hatályos: 2021-05-23 

Jogérvényesítési hálózat 

33/H. § (1) A közlekedési hatóság információcsere keretében tájékoztatja a tagállamok illetékes 
hatóságait a vizsgaközpont által kiadott és visszavont „Gépjárművezetői képesítési igazolványok”-ról 
az erre kialakított elektronikus jogérvényesítési hálózaton (a továbbiakban: hálózat) keresztül. 

(2) A hálózat tartalmazza a „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-ban szereplő információkat és az 
igazolványhoz kapcsolódó adminisztratív eljárásokhoz kapcsolódó információkat. 

(3) A vizsgaközpont a „Gépjárművezetői képesítési igazolványok”-ra vonatkozó adatokat – azok 
sérülésmentes továbbítását biztosító, közvetlen adattovábbítást lehetővé tevő adatátviteli kapcsolaton 
keresztül – a „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” kiadását követően haladéktalanul, de 
legkésőbb 3 munkanapon belül megküldi a közlekedési  hatóság részére. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
 
Módosítja: 9/2021. (I. 18.) Korm. r. 
Hatályos:  2021-05-01 
 
6.42 a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő 
címkézéséről, az (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2020. május 25-i (EU) 2020/740 európai parlamenti és tanácsi rendeletben [a 
továbbiakban: (EU) 2020/740 európai parlamenti és tanácsi rendelet] meghatározott hitelesítési 
eljárás lefolytatása és a 4–7. cikkben foglalt kötelezettségek betartásának ellenőrzése; 
(9a)55 Közlekedési hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala látja el az (EU) 2020/740 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (5) bekezdésében meghatározott, a gumiabroncs-beszállítók 
által bejelentett adatok és információk nyilvántartását, kezelését és az ehhez tartozó felügyeleti és 
ellenőrzési feladatokat. 
(9b)56 A (9) bekezdésben meghatározott éves piacfelügyeleti ellenőrzési tervet az (EU) 2020/740 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (4) bekezdésének megfelelően kell kialakítani. 
 
26. § (1) Ez a rendelet 
w) a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő címkézéséről, 
az (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2020. május 25-i (EU) 2020/740 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 
 

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

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól 

 

Módosítja: 246/2020. (V. 28.) Korm. r. 

Hatályos:2021.05.26 - 2021.07.15 

1. § (1) E rendelet hatálya a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Pftv.) 2. § 30. pontjában meghatározott termékkel (a továbbiakban: termék) kapcsolatos 
piacfelügyeleti eljárásokra terjed ki. 

(2) E rendeletet a III. Fejezet kivételével az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 
178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 
93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos 
piacfelügyeleti eljárásokra nem kell alkalmazni. 

 

6/A. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy egy CE jelöléssel ellátott, helyesen felszerelt 
és karbantartott, rendeltetésszerűen in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz (e cím 
alkalmazásában a továbbiakban együtt: eszköz) veszélyeztetheti a beteg, a kezelő vagy más személy 
egészségét, illetve biztonságát, rendelkezik az eszköz 

a) forgalmazásának, illetve használatának felfüggesztéséről vagy 

b) forgalomból történő kivonásáról, illetve a használatának megtiltásáról, ha a forgalmazás 
felfüggesztése esetén a piacfelügyeleti hatóság felhívására, az abban foglalt megfelelő határidőn belül 
a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője a megfelelő intézkedések megtételével nem 
biztosítja az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet előírásainak 
való megfelelést. 

(2) Ha a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője az eszközzel kapcsolatban megsérti az 
alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeket, a gyártó adott eszköze tekintetében a 
piacfelügyeleti hatóság az (1) bekezdés a)–b) pontjában foglalt megfelelő intézkedéseket alkalmazza. 
Alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelménynek kell tekinteni az in vitro diagnosztikai 
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orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet követelményeit, különösen az általános 
követelményeit. 

(5) A Pftv. 13. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a forgalmazó köteles 
meggyőződni arról, hogy az eszköz megfelel-e a forgalomba hozatal tekintetében az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendeletben előírt követelményeknek. A 
forgalmazó köteles a forgalmazás megkezdéséig a gyártótól beszerezni és kérésre rendelkezésre 
bocsátani az eszköz jogszerű forgalomba hozatalát igazoló eredeti dokumentumokat. 

6/C. § (1) Ha – függetlenül attól, hogy a biztonságot veszélyezteti-e vagy sem – valamely eszközön 
nem, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet 
megsértésével került feltüntetésre a CE jelölés, a piacfelügyeleti hatóság a 6/A. §-ban 
meghatározottak szerint jár el. 

(2) Ha a CE jelölést olyan in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközön tüntették fel, amelyről a 
piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy nem in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz, kötelezi a 
gyártót a megfelelőségi jelölés eltávolítására. Ha a gyártó határidőre nem teljesíti a CE jelölés 
eltávolítását, a piacfelügyeleti hatóság elrendeli a termék forgalomból történő kivonását. 

10. § (1) A vámhatóság a nem megfelelő vagy okmányhiányos importtermék esetén, telefaxon vagy 
elektronikus levélben haladéktalanul értesíti a feladat- és hatáskörrel rendelkező piacfelügyeleti 
hatóságot, így különösen: 

a) biocid hatóanyagok és termékek, biociddal kezelt termékek, kozmetikai termékek, valamint a vegyi 
anyagok, készítmények, keverékek, egyes korlátozással érintett termékek esetében az országos 
tisztifőorvost, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatalát, 

d) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, orvostechnikai eszközök és in 
vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében az OGYÉI-t, 

…………………………………………………………………………………………. 
374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról 
 
Módosítja: 246/2020. (V. 28.) Korm. r. és az 596/2020. (XII. 17.) Korm. r. 
Hatályos: 2021. 07. 16 
 2021-05-26 

2. Értelmező rendelkezések 
2. § E rendelet alkalmazásában 
 
1.4 aktív beültethető orvostechnikai eszköz: az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 
178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 
93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: MDR) 2. cikk 4. és 5. pontja szerinti 
meghatározásoknak egyidejűleg megfelelő orvostechnikai eszköz; 
 
24.7 orvostechnikai eszköz: az MDR 2. cikk 1. pontja szerinti olyan orvostechnikai eszköz, amely 
elektromos vagy elektronikus berendezés is egyben; 
 
2021. 07. 16 
 
13. § (1) *  A CE-jelölésnek a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak 
megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 
765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkében meghatározott általános elveknek 
meg kell felelnie. 
 
7. melléklet a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelethez 
Az elektromos és elektronikus berendezések termékcsoportjai 
 
5. * Világítástechnikai cikke 
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HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK 
 
Megszűnt szabvány 

Visszavont Nemzeti Szabványok 

Általános 

MSZ ISO 8048:2012 Angol nyelvű! Visszavont! 
Műszaki rajzok. Építészeti rajzok. Nézetek, metszetek és szelvények ábrázolása 

Helyette: MSZ EN ISO 128-3:2020 Angol nyelvű! 
Műszaki termékdokumentáció. Az ábrázolás általános alapelvei. 3. rész: Nézetek, metszetek és 
szelvények (ISO 128-3:2020) alkalmazható 

Matematika, természettudomány 

MSZ EN 62553:2013  Visszavont! 
A digitális hálózat mérési módszerei. A földfelszíni digitális multimédia-adóhálózat működési 
jellemzői (IEC 62553:2012) 

Környezetvédelem, Egészségvédelem, Biztonság 

Mezőgazdaság 

Élelmiszeripar 

Gyártástechnika 

Közúti Jármű 

MSZ 2752:1989 Visszavont! 
Félkész kerékabroncs vasúti járművekhez 

MSZ-07-7030:1989 Visszavont! 
Légi járművek acélsodrony kötelei 

MSZ-07-7032:1989 Visszavont! 
Légi járművek földi villamos ellátásának csatlakozói. Szerkezeti és működési követelmények, 
vizsgálatok 

MSZ-07-7002:1983 Visszavont! 
Légi járművek emelőfejeinek méretei 

MSZ-07-7009:1983 Visszavont! 
Légi járművek gumiabroncsainak levegőfeltöltő szelepe 

Gumi, Műanyag ipar 

Magyar nyelven megjelent, bevezetett nemzeti szabványok 

Általános 

Szolgáltató 

MSZ EN 13067:2020 
Műanyaghegesztési személyzet. A hegesztők minősítővizsgája. Hőre lágyuló műanyagok 
hegesztett kötései 

 



 
 

27 

Környezet, Egészség, Biztonság 

Elektronika 

MSZ CLC/TR 50422:2021 
Útmutató az EN 50160 európai szabvány alkalmazásához 

MSZ EN 50160:2021 EV 
A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői EGYESÍTETT 
VÁLTOZAT 

Energia 

Gyártástechnika 

Távközlés, Audio és videotechnika  

Védőeszköz 

MSZ EN 388:2016+A1:2019 
Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen 

Anyagmozgató berendezések 

Mezőgazdaság 

Élelmiszeripar 

MSZ EN 16924:2017 
Élelmiszerek. A zearalenon meghatározása növényi étolajokban LC-FLD-vel vagy LC-MS/MS-sel 

MSZ EN 16923:2017 
Élelmiszerek. A T-2 toxin és a HT-2 toxin meghatározása gabonafélékben, valamint csecsemőknek 
és kisgyermekeknek szánt gabonatermékekben, SPE-tisztítást követő LC-MS/MS-sel 

Kőolaj ipar és vele kapcsolatos technika 

Építőanyagok, építés 

MSZ ISO 8297:1994/Amd 1:2021 
Akusztika. Több zajforrásos ipari üzem hangteljesítményszintjének meghatározása a környezeti 
hangnyomásszint értékelésére. Műszaki módszer. 1. módosítás 

MSZ EN 13369:2018 
Előregyártott betontermékekre vonatkozó általános szabályok 

 
Megjelent ebben a hónapban: 
 
MSZ EN ISO 22300:2021 Angol nyelvű! 
Társadalmi biztonság. Szakszótár (ISO 22300:2021) 
2018 helyett 
 
MSZ EN 143:2021 Angol nyelvű! 
Légzésvédők. Részecskeszűrők. Követelmények, vizsgálat, megjelölés 
2001 és 2006 helyett 
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MSZ EN ISO 129-1:2019/A1:2021 Angol nyelvű! 
Műszaki termékdokumentáció (MTD). Méretek és tűrések megadása. 1. rész: Általános alapelvek. 
1. módosítás (ISO 129-1:2018/Amd 1:2020) 
2020 módosítása 
 

MSZ ISO 10002:2021 Angol nyelvű! 
Minőségirányítás. Vevői elégedettség. Útmutató a panaszok szervezeteken belüli kezeléséhez 
2014 helyett 
 
MSZ ISO 10003:2021 Angol nyelvű! 
Minőségirányítás. Vevői elégedettség. Útmutató a vita szervezeteken kívüli rendezéséhez 
2014 helyett 
 
MSZ ISO 10013:2021 Angol nyelvű! 
Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a dokumentált információhoz 
2003 helyett 
 
MSZ CEN ISO/TR 21186-2:2021 Angol nyelvű! 
Együttműködő intelligens közlekedési rendszerek (C-ITS). Irányelvek a szabványok alkalmazásá-
hoz. 2. rész: Hibrid kommunikáció (ISO/TR 21186-2:2021) 
 
MSZ CEN ISO/TR 21186-3:2021 Angol nyelvű! 
Együttműködő intelligens közlekedési rendszerek (C-ITS). Irányelvek a szabványok alkalmazásá-
hoz. 3. rész: Biztonság (ISO/TR 21186-3:2021) 
 
MSZ CEN ISO/TS 21184:2021 Angol nyelvű! 
Együttműködő intelligens közlekedési rendszerek (C-ITS). Globális közlekedési adatkezelési 
(GTDM-) keretrendszer (ISO/TS 21184:2021) 
 
MSZ EN ISO 14819-1:2021 Angol nyelvű! 
Intelligens közlekedési rendszerek. Közlekedési és utazási információs üzenetek forgalmi üzenet-
jelekkel. 1. rész: Rádiós adatrendszer kódolási protokollja. Közlekedési üzenetcsatorna (RDS-
TMC) ALERT-C használatával (ISO 14819-1:2021) 
2014 helyett 
 

MSZ EN ISO 8536-12:2021 Angol nyelvű! 
Egészségügyben használatos infúziós eszközök. 12. rész: Egyszer használatos visszacsapó szele-
pek (ISO 8536-12:2021) 

 
MSZ EN ISO 15854:2021 Angol nyelvű! 
Fogászat. Öntőviaszok és alaplemezviaszok (ISO 15854:2021) 
2005 helyett 
 

MSZ EN 17416:2021 Angol nyelvű! 
Építési üveg. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése. Az üvegtermékekből származó ve-
szélyes anyagok beltéri levegőbe való kibocsátásának meghatározása 

MSZ EN ISO 14644-17:2021 Angol nyelvű! 
Tisztaterek és kapcsolódó szabályozott környezetek. 17. rész: A részecskelerakódási sebesség 
alkalmazásai (ISO 14644-17:2021) 

MSZ EN 1366-4:2021 Angol nyelvű! 
Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 4. rész: Hézagtömítések 
2010 helyett 
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MSZ EN 1366-5:2021 Angol nyelvű! 
Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 5. rész: Szerelőcsatornák és -aknák 
 
MSZ EN 301 549:2021 Angol nyelvű! 
IKT-termékek és -szolgáltatások akadálymentességi követelményei 
2020 helyett, de az még 2022.12.31-ig érvényes 
 

MSZ EN IEC 61563:2021 Angol nyelvű! 
Sugárvédelmi mérőműszerek. Berendezés élelmiszerekben lévő gamma-sugárzó radionuklidok 
aktivitáskoncentrációjának mérésére (IEC 61563:2019) 

MSZ EN IEC 62244:2021 Angol nyelvű! 
Sugárvédelmi mérőműszerek. Telepített sugárkapuk a radioaktív és nukleáris anyagok jogellenes 
kereskedelmének felderítésére (IEC 62244:2019) 
2011 helyett, de az még 2024.01.25-ig érvényes 
 
MSZ CLC/TS 50131-5-1:2021 Angol nyelvű! 
Riasztórendszerek. Behatolásjelző rendszerek. 5-1. rész: Összeköttetések. A felügyelt helyiségek-
ben található behatolás- és támadásjelző rendszerek eszközei vezetékes összeköttetésének köve-
telményei 

MSZ EN 14387:2021 Angol nyelvű! 
Légzésvédők. Gázszűrő(k) és kombinált szűrő(k). Követelmények, vizsgálat, megjelölés 
2008 helyett 
 
MSZ ISO 8297:1994/Amd 1:2021 
Akusztika. Több zajforrásos ipari üzem hangteljesítményszintjének meghatározása a környezeti 
hangnyomásszint értékelésére. Műszaki módszer. 1. módosítás 
2005 módosítása 
 
MSZ EN 1793-6:2018+A1:2021 Angol nyelvű! 
Közúti zajárnyékoló berendezések. Vizsgálati módszer az akusztikai tulajdonságok meghatározá-
sához. 6. rész: Lényegi jellemzők. A léghanggátlás helyszíni értékei közvetlen hangtéri feltételek 
mellett 
2018 helyett 
 
MSZ EN IEC 60584-3:2021 Angol nyelvű! 
Hőelemek. 3. rész: Hosszabbító- és kompenzációs vezetékek. Tűrések és azonosító rendszer (IEC 
60584-3:2021) 
2008 helyett, de az még 2024.03.23-ig érvényes 
 
MSZ EN 61514-2:2014 Angol nyelvű! 
Ipari folyamatirányító rendszerek. 2. rész: Pneumatikus kimenetű intelligens szelepbeállítók telje-
sítőképességének értékelési módszerei szerelt működtető szelepszerelvényen (IEC 61514-2:2013) 
2014 helyett 
 

MSZ EN 13555:2021 Angol nyelvű! 
Karimák és kötéseik. A kör alakú, tömített karimás kötések tervezési szabályainak megfelelő tömí-
tések paraméterei és vizsgálati eljárásai 
2014 helyett 
 
MSZ EN 14772:2021 Angol nyelvű! 
Karimák és kötéseik. Tömítések minőségbiztosítási ellenőrzése és vizsgálatai az EN 1514 és az EN 
12560 szabványsorozatokkal összhangban 
2005 helyett 
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MSZ EN ISO/ASTM 52950:2021 Angol nyelvű! 
Additív gyártás. Általános alapelvek. 4. rész: Az adatfeldolgozás áttekintése (ISO/ASTM 
52950:2021) 
2017 helyett 
 
MSZ EN IEC 61784-3:2021 Angol nyelvű! 
Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3. rész: A működési biztonság terepi buszai. Általános 
szabályok és profilmeghatározások (IEC 61784-3:2021) 
2016 és 2018 helyett, de az még 2024.03.23-ig érvényes 
 
MSZ EN ISO 18785-3:2021 Angol nyelvű! 
Kavaró dörzsponthegesztés. Alumínium. 3. rész: A hegesztési személyzet minősítése (ISO 18785-
3:2018) 
 
MSZ EN ISO 18595:2021 Angol nyelvű! 
Ellenállás-hegesztés. Alumínium és ötvözetei ponthegesztése. Hegeszthetőség, hegesztés és vizs-
gálat (ISO 18595:2021) 
2008 helyett 
 
MSZ EN ISO 18785-4:2021 Angol nyelvű! 
Kavaró dörzsponthegesztés. Alumínium. 4. rész: A hegesztési munkarendek előírása és minősíté-
se (ISO 18785-4:2018) 
 

MSZ EN ISO 18785-5:2021 Angol nyelvű! 
Kavaró dörzsponthegesztés. Alumínium. 5. rész: Minőségi és ellenőrzési követelmények (ISO 
18785-5:2018) 

MSZ EN ISO 20168:2021 Angol nyelvű! 
Ellenállás-hegesztés. Kúpos rögzítés elektródtartókhoz és elektródsapkákhoz (ISO 20168:2016) 

MSZ EN ISO 5829:2021 Angol nyelvű! 
Ellenállás-ponthegesztés. 1:10 belső kúposságú elektródközdarabok (ISO 5829:1984) 

MSZ EN ISO 5830:2021 Angol nyelvű! 
Ellenállás-ponthegesztés. Külső kúpos elektródsapkák (ISO 5830:1984) 

MSZ EN ISO 7285:2021 Angol nyelvű! 
Többfejes ponthegesztőgép pneumatikus munkahengerei (ISO 7285:1995) 

MSZ EN ISO 10656:2021 Angol nyelvű! 
Ellenállás-hegesztő berendezés. Transzformátorok. Beépített transzformátorok hegesztőfogókhoz 
(ISO 10656:2016, 2016. augusztusi helyesbített változat) 

MSZ EN ISO 15616-4:2021 Angol nyelvű! 
Minőségi hegesztésre és vágásra való COˇ2^-lézersugaras gépek átvételi vizsgálatai. 4. rész: 
Mozgó optikával felszerelt kétdimenziós gépek (ISO 15616-4:2008) 

MSZ EN ISO 13919-2:2021 Angol nyelvű! 
Elektron- és lézersugaras eljárással hegesztett kötések. Követelmények és ajánlások az eltérések 
minőségszintjeire. 2. rész: Alumínium, magnézium és ötvözeteik, valamint tiszta réz (ISO 13919-
2:2021) 
2002 és 2004 helyett 
 
MSZ EN ISO 18785-1:2021 Angol nyelvű! 
Kavaró dörzsponthegesztés. Alumínium. 1. rész: Szakszótár (ISO 18785-1:2018) 
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MSZ EN ISO 18785-2:2021 Angol nyelvű! 
Kavaró dörzsponthegesztés. Alumínium. 2. rész: A hegesztett kötések kialakítása (ISO 18785-
2:2018) 

MSZ EN ISO 11127-1:2021 Angol nyelvű! 
Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. Nemfémes szemcseszó-
róanyagok vizsgálati módszerei. 1. rész: Mintavétel (ISO 11127-1:2020) 
2012 helyett 
 

MSZ EN ISO 11127-2:2021 Angol nyelvű! 
Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. Nemfémes szemcseszó-
róanyagok vizsgálati módszerei. 2. rész: A szemcseméret-eloszlás meghatározása (ISO 11127-
2:2020) 
2012 helyett 
 

MSZ EN ISO 11127-3:2021 Angol nyelvű! 
Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. Nemfémes szemcseszó-
róanyagok vizsgálati módszerei. 3. rész: A látszólagos sűrűség meghatározása (ISO 11127-
3:2020) 
2012 helyett 
 
 
MSZ EN IEC 63047:2021 Angol nyelvű! 
Nukleáris műszerek. A sugárzás kimutatására és mérésére használatos listamódú digitális adat-
gyűjtés adatformátuma (IEC 63047:2018 + COR1:2020) 
2012 helyett 
 
MSZ CLC/TR 50422:2021 
Útmutató az EN 50160 európai szabvány alkalmazásához 
2005 helyett 
 

MSZ EN 61800-5-1:2007/A11:2021 Angol nyelvű! 
Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 5-1. rész: Biztonsági követelmények. 
Villamos, termikus és energetikai követelmények 
2005 helyett 
 

MSZ EN IEC 61800-1:2021 Angol nyelvű! 
Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 1. rész: Általános követelmények. Névle-
ges jellemzők előírásai kisfeszültségű, egyenáramú, szabályozható fordulatszámú villamos hajtás-
rendszerekhez (IEC 61800-1:2021) 

1999 helyett, de az még 2024.02.23-ig érvényes 
 
MSZ EN 62477-1:2012/A12:2021 Angol nyelvű! 
Erősáramú elektronikai átalakító rendszerek és berendezések biztonsági követelményei. 1. rész: 
Általános előírások 
2013 módosítása 
 

MSZ EN IEC 62040-1:2019/A11:2021 Angol nyelvű! 
Szünetmentes energiaellátó rendszerek (UPS). 1. rész: Biztonsági követelmények 
2019 módosítása 
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MSZ EN 50110-2:2021 Angol nyelvű! 
Villamos berendezések üzemeltetése. 2. rész: Nemzeti mellékletek 
2011 helyett, de az még 2022.12.23-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60079-10-1:2021 Angol nyelvű! 
Robbanóképes közegek. 10-1. rész: Térségbesorolás. Robbanóképes gázközegek (IEC 60079-10-
1:2020) 
2016 helyett, de az még 2024.01.22-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 61188-6-2:2021 Angol nyelvű! 
Áramköri lapok és szerelt áramköri lapok. Kialakítás és alkalmazás. 6-2. rész: Forrasztási felület 
kialakítása. A leggyakoribb felületre szerelt alkatrészek (SMD) forrasztási felületének leírása (IEC 
61188-6-2:2021) 
 
MSZ EN IEC 61189-5-501:2021 Angol nyelvű! 
Villamos anyagok, nyomtatott lapok és egyéb összekötési struktúrák és összeállítások vizsgálati 
módszerei. 5-501. rész: Anyagok és összeállítások általános vizsgálati módszerei. Folyasztószerek 
felületi szigetelési ellenállásának (SIR) vizsgálata (IEC 61189-5-501:2021) 
 
MSZ EN IEC 61189-5-502:2021 Angol nyelvű! 
Villamos anyagok, nyomtatott lapok és egyéb összekötési struktúrák és összeállítások vizsgálati 
módszerei. 5-502. rész: Anyagok és összeállítások általános vizsgálati módszerei. Összeállítások 
felületi szigetelési ellenállásának (SIR) vizsgálata (IEC 61189-5-502:2021) 
 
MSZ EN IEC 61760-3:2021 Angol nyelvű! 
Felületi szerelési technológia. 3. rész: Szabványos eljárás átmenőfuratos átolvasztásos (THR) 
forrasztású alkatrészek meghatározására (IEC 61760-3:2021) 
2010 helyett, de az még 2024.03.10-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60352-7:2021 Angol nyelvű! 
Forrasztás nélküli huzalkötések. 7. rész: Rugós szorítós kötések. Általános követelmények, vizsgá-
lati módszerek és gyakorlati útmutató (IEC 60352-7:2020) 
2003 helyett, de az még 2024.01.20-ig érvényes 
 
MSZ EN 302 099:2021 Angol nyelvű! 
Környezeti tervezés (EE). Berendezések tápellátása hozzáférési hálózatokban 
2014 helyett 
 
MSZ EN 301 489-4:2021 Angol nyelvű! 
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 4. rész: 
Állandó helyű rádió-összeköttetések és segédberendezéseik sajátos feltételei. Az elektromágneses 
összeférhetőség harmonizált szabványa 
2019 helyett, de az még 2022.11.30-ig érvényes 
 
MSZ EN 301 489-50:2021 Angol nyelvű! 
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 50. 
rész: Cellás kommunikációs bázisállomások (BS-ek), átjátszók és segédberendezéseik sajátos 
feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa 
2019 helyett, de az még 2022.12.31-ig érvényes 
 
MSZ EN 303 204:2021 Angol nyelvű! 
Állandó helyű, kis hatótávolságú eszközök (SRD) adathálózatokban. 870 MHz-től 876 MHz-ig ter-
jedő frekvenciatartományban használt, legfeljebb 500 mW ERP-teljesítményű rádióberendezések. 
A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa 
2017 helyett, de az még 2024.05.31-ig érvényes 
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MSZ EN 303 883-1:2021 Angol nyelvű! 
Kis hatótávolságú eszközök (SRD) és ultraszéles sáv (UWB). 1. rész: Az adóra vonatkozó köve-
telmények mérési módszerei 
2017 helyett 

MSZ EN 303 883-2:2021 Angol nyelvű! 
Kis hatótávolságú eszközök (SRD) és ultraszéles sáv (UWB). 2. rész: A vevőre vonatkozó köve-
telmények mérési módszerei 
2017 helyett 

MSZ EN 303 699:2021 Angol nyelvű! 
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 20 GHz-es és a 30 GHz-es FSS-sávokban műkö-
dő, nem geostacionárius műholdas rendszerekkel forgalmazó, állandó helyű földi állomások. A 
rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa 

MSZ EN IEC 55014-1:2021 Angol nyelvű! 
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszkö-
zök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2020) 
2017 és 2020 helyett, de az még 2023.10.12-ig érvényes 
 

MSZ EN IEC 61000-6-3:2021 Angol nyelvű! 
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi környeze-
tek berendezéseinek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:2020) 

2007 és 2011 helyett, de az még 2024.05.26-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 55014-2:2021 Angol nyelvű! 
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszkö-
zök követelményei. 2. rész: Zavartűrés. Termékcsaládszabvány (CISPR 14-2:2020) 
2015 helyett, de az még 2023.10.05-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 62680-1-3:2021 Angol nyelvű! 
Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 1-3. rész: Általános alkatrészek. USB 
C® típusú kábelek és csatlakozók előírása (IEC 62680-1-3:2021) 
2018 helyett, de az még 2024.03.23-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 61169-15:2021 Angol nyelvű! 
Rádiófrekvenciás csatlakozók. 15. rész: Termékcsoport-előírás. Rádiófrekvenciás, koaxiális, csava-
ros csatlakozók 4,13 mm (0,163 in) belső átmérőjű külső vezetővel. Hullámimpedancia: 50 ohm 
(SMA típus) (IEC 61169-15:2021) 
MSZ EN IEC 61169-65:2021 Angol nyelvű! 
Rádiófrekvenciás csatlakozók. 65. rész: 50 ohm névleges hullámimpedanciájú, csavaros csatlako-
zóval ellátott, koaxiális RF-csatlakozók termékcsoport-előírása, amelyek külső vezetőjének belső 
átmérője 1,35 mm (IEC 61169-65:2021) 
 
MSZ EN IEC 63138-2:2021 Angol nyelvű! 
Többcsatornás rádiófrekvenciás csatlakozók. 2. rész: MQ4 sorozatú kerek csatlakozók termékcso-
port-előírása (IEC 63138-2:2020) 

MSZ EN IEC 60958-5:2021 Angol nyelvű! 
Digitális audiointerfész. 5. rész: Fogyasztói alkalmazások továbbfejlesztése (IEC 60958-5:2021) 

MSZ EN IEC 60793-1-34:2021 Angol nyelvű! 
Fényvezető szálak. 1-34. rész: Mérési módszerek és vizsgálati eljárások. Szálgöndörödés (IEC 
60793-1-34:2021) 
2006 helyett, de az még 2024.03.17-ig érvényes 
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MSZ EN IEC 60794-1-2:2021 Angol nyelvű! 
Fényvezető kábelek. 1-2. rész: Termékfőcsoport-előírás. A fényvezető kábelek alapvető vizsgálati 
eljárásai. Általános útmutatás (IEC 60794-1-2:2021) 
2017 helyett, de az még 2024.02.19-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60794-1-211:2021 Angol nyelvű! 
Fényvezető kábelek. 1-211. rész: Termékfőcsoport-előírás. A fényvezető kábelek alapvető vizsgá-
lati eljárásai. Környezetállósági vizsgálati módszerek. Köpenyzsugorodás, F11-es módszer (IEC 
60794-1-211:2021) 
2018 helyett, de az még 2024.03.25-ig érvényes 
 

MSZ EN IEC 60794-3-12:2021 Angol nyelvű! 
Fényvezető kábelek. 3-12. rész: Kültéri kábelek. Épületkábelezéshez használt fénytávközlési be-
húzó- és földkábelek termékelőírása (IEC 60794-3-12:2021) 
2013 helyett, de az még 2024.03.03-ig érvényes 
 

MSZ EN IEC 61300-2-14:2021 Angol nyelvű! 
Fénytávközlési csatlakoztatóeszközök és passzív alkatrészek. Alapvető vizsgálati és mérési eljárá-
sok. 2-14. rész: Vizsgálatok. Nagy optikai teljesítmény (IEC 61300-2-14:2021) 
2013 helyett, de az még 2024.03.18-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 61300-3-30:2021 Angol nyelvű! 
Fénytávközlési csatlakoztatóeszközök és passzív alkatrészek. Alapvető vizsgálati és mérési eljárá-
sok. 3-30. rész: Vizsgálatok és mérések. Négyszögletes csatlakozócsap homlokfelületi geometriája 
(IEC 61300-3-30:2020) 
2003 helyett, de az még 2024.01.19-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 61300-3-53:2021 Angol nyelvű! 
Fénytávközlési csatlakoztatóeszközök és passzív alkatrészek. Alapvető vizsgálati és mérési eljárá-
sok. 3-53. rész: Vizsgálatok és mérések. A (becsatolt) teljesítményeloszlás-arány (EAF) mérési 
módszere többmódusú hullámvezető (beleértve az üvegszálat) kétdimenziós távoltéri adatai alap-
ján (IEC 61300-3-53:2020) 
2015 helyett, de az még 2024.01.19-ig érvényes 
 
MSZ CEN/TR 16234-2:2021 Angol nyelvű! 
E-kompetencia-keretrendszer (e-CF). Közös európai keretrendszer az IKT-szakemberek számára, 
minden iparágban. 2. rész: Használati útmutató 
 
MSZ CLC/TS 50600-2-10:2021 Angol nyelvű! 
Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 2-10. rész: A földrengés kockáza-
tának és hatásának elemzése 
 
MSZ EN ISO 20566:2021 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. A bevonatrendszer karcolással szembeni ellenállásának meghatározása labo-
ratóriumi autómosó berendezéssel (ISO 20566:2020) 
2010 helyett 
 
MSZ EN 16351:2021 Angol nyelvű! 
Faszerkezetek. Keresztrétegelt fa. Követelmények 
2016 helyett, de az még 2022.12.31-ig érvényes 
 
MSZ EN ISO 11357-4:2021 Angol nyelvű! 
Műanyagok. Pásztázó differenciálkalorimetria (DSC). 4. rész: A fajlagos hőkapacitás meghatáro-
zása (ISO 11357-4:2021) 
2014 helyett 
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MSZ EN ISO 24024-1:2021 Angol nyelvű! 
Műanyagok. Vinil-klorid homo- és kopolimer gyanták. 1. rész: Megnevezési rendszer és a műszaki 
követelmények alapja (ISO 24024-1:2021) 
2000 helyett 
 
MSZ EN ISO 24024-2:2021 Angol nyelvű! 
Műanyagok. Vinil-klorid homo- és kopolimer gyanták. 2. rész: A vizsgálati minták elkészítése és a 
tulajdonságok meghatározása (ISO 24024-2:2021) 
2000 helyett 
 
MSZ EN ISO 15741:2021 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. Korróziót nem okozó gázok szárazföldi és tengeri szállításához használt acél 
csővezetékek súrlódáscsökkentő belső bevonatai (ISO 15741:2016) 
 

MSZ EN ISO 52127-1:2021 Angol nyelvű! 
Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületkezelési rendszer. 1. rész: M10-12 modul (ISO 
52127-1:2021) 
2017 helyett 
 

MSZ EN ISO 4918:2021 Angol nyelvű! 
Rugalmas, textil és laminált padlóburkoló anyagok. Görgős székes vizsgálat (ISO 4918:2016, tar-
talmazza az Amd 1:2018 módosítást) 
2003 helyett 


