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Jogszabály- és szabványváltozások: 2021. március 
 
 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások 
 

Nemzeti Jogszabálytár felhasználási feltételeinek változása miatt ezentúl ebben a 
„legfrissebb változások jegyzéke” című összefoglalóban nem fog szerepelni a 
megváltozott jogszabályok teljes szövege, csak a jogszabály száma-címe és kiemelve a 
legfontosabb változások. Akit bővebben érdekel valamelyik jogszabályváltozás, a 
Nemzeti Jogszabálytárban, a https://njt.hu oldalon tud utánanézni, ill. onnan saját 
magának kinyomtatni vagy pdf-ként a számítógépére elmenteni.  
 
A legfrissebb változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki: 

108/2021. (III. 5.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 
12.) Korm. rendelet módosításáról 

Megjelent: MK 37/2021. (III.05.) . Hatályos: 2021. 03. 08. 
 

1. § (1) A SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védettség igazolása 

a) a COVID-19 betegségből (a továbbiakban: fertőzés) e rendeletben meghatározott időn belül 
történő felgyógyulás vagy 

b) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált 
COVID-19 oltóanyaggal történt védőoltás (a továbbiakban: oltottság) 

tényének az igazolásával történik. 
(4a) A (4) bekezdés szerinti vizsgálatot megelőzően az érintettnek a Magyarországon működő 
egészségügyi szolgáltatót tájékoztatnia kell arról, hogy a koronavírus elleni ellenanyag kimutatására 
szolgáló laboratóriumi vizsgálatot a védettségi igazolvány kiállítása céljából kéri. 

(4b) A (4a) bekezdés szerinti tájékoztatás esetén a Magyarországon működő egészségügyi 
szolgáltató a leletet, 

a) ha az elvégzett laboratóriumi vizsgálat az érintett szervezetében valamely koronavírus elleni 
ellenanyag tekintetében pozitív eredményt hozott, az „Az igénylő szervezetében a koronavírus elleni 
ellenanyag jelen van.” szöveggel, 

b) ha az elvégzett laboratóriumi vizsgálat az érintett szervezetében egyetlen koronavírus elleni 
ellenanyag tekintetében sem hozott pozitív eredményt, az „Az igénylő szervezetében a koronavírus 
elleni ellenanyag nincs jelen.” szöveggel látja el. 
(6) A védettségi igazolványt – a (3) bekezdés szerinti esetben – a jogosult természetes személy 
részére Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság) 

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

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

c) ha az oltás beadására 2021. március 1. napját megelőzően került sor, 2021. március 15. napjáig, 
d) ha az oltás beadására 2021. március 1. napját követően került sor, 8 napon belül 
hivatalból állítja ki. 

(9) A (7) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a koronavírus elleni ellenanyagnak az érintett 
személy szervezetében való jelenlétét igazoló Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató 
által elvégzett vizsgálat eredményét és annak értékelését tartalmazó leletet. 

10. § (1) E rendeletnek a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) 
megállapított 2. § (4a) és (4b) bekezdése hatálybalépése előtt a 2. § (4) bekezdése szerint 
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védettségi igazolvány kiállítása céljából a Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató 
által laboratóriumban elvégzett vizsgálat eredménye alapján abban az esetben állítható ki a 
védettségi igazolvány, ha a lelet egy vagy több koronavírus elleni ellenanyag tekintetében 
pozitív eredményt hozott. 

(2) Ha a Módr1. hatálybalépése előtt az alapimmunizáláshoz két oltás volt szükséges, e rendeletnek 
a Módr1.-gyel megállapított 1. § (1) bekezdés b) pontját, valamint 2. § (6) bekezdés c) és d) pontját 
azon személyekre is alkalmazni kell, akik a Módr1. hatálybalépése előtt kapták meg az első oltásukat. 
 
Új jogszabályok: 

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

115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről 
Megjelent: MK 39/2021. (III.10.)  Hatályos: 2021. 03. 11. 

A rendelet hatálya a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság által lefolytatott hatósági ellenőrzésre, 
valamint a hatósági ellenőrzés alapján indított közigazgatási hatósági eljárásra terjed ki. 

 A foglalkoztatásra irányuló jogviszony minősítése 

A foglalkoztató személyének vélelem alapján történő megállapítása 

5. A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés 

A FOGLALKOZTATÁS-FELÜGYELETI HATÓSÁG ELJÁRÁSÁRA ÉS ÉRDEMI 
DÖNTÉSEIRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK 

6. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság illetékessége 

7. A tényállás tisztázása 

8. § (1) A hiányzó bizonyítékot az ügyfél a nyilatkozatával nem pótolhatja. 

8. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság érdemi döntései 

KÖZIGAZGATÁSI INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSA 

9. Kötelezés 

KÖZIGAZGATÁSI SZANKCIÓK ALKALMAZÁSA 

12. További foglalkoztatás megtiltása 

13. A munkaügyi bírság kiszabásának közös szabályai 

14. Munkaügyi bírság mérlegelés alapján 

17. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság nyilvántartásba vételi és közzétételi kötelezettsége 
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1. melléklet a 115/2021. (III. 10.) korm. rendelethez 

A tételes összegű munkaügyi bírság mértéke 

1. Munkaügyi bírság a 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

 A B C 

1. A kötelezett 

A bírság mértéke első 
esetben érintett 

foglalkoztatottanként 
(Ft)* 

A bírság mértéke 
ismételt esetben 

érintett 
foglalkoztatottanként 

(Ft)* 

2. Foglalkoztató 
ellenérték × 4 de 

legalább minimálbér × 
8 

ellenérték × 8 de 
legalább minimálbér × 

15 

3. Foglalkoztató, engedély nélküli 
továbbfoglalkoztatás esetén** 

ellenérték összege de 
legalább minimálbér × 

2 

ellenérték összege de 
legalább minimálbér × 

2 

4. Természetes személy vagy 
őstermelő foglalkoztató minimálbér × 2 minimálbér × 4 

2. Munkaügyi bírság a 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
 

 A B 

1. A kötelezett A bírság mértéke 

2. a 19. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja 
szerint minimálbér × érintett foglalkoztatott 

3. a 19. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja 
szerint minimálbér 

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

8/2021. (III. 10.) AM rendelet a nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba 
vételéről és működési feltételeinek részletes szabályozásáról 
Megjelent: MK 39/2021. (III.10.)  Hatályos: 2021. 03. 25. 
 
4. laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálat: az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabványban 
meghatározott definíció szerint; 

3. § (1) Szolgáltató laboratórium nem állami laboratóriumi tevékenységet kizárólag a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által kiadott működési engedély 
alapján végezhet. 

6. § (1) Ha az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletétől szóló 2008. évi XLVI. törvény hatálya 
alá tartozó termék előállításának vagy forgalomba hozatalának feltétele a termék valamely 
tulajdonsága vonatkozásában laboratóriumi vizsgálat végzése, a szolgáltató laboratórium az 
engedély megadását követően, az üzemi laboratórium a nyilvántartásba vételét követően 
kérelmezheti a NÉBIH-től a kijelölést az adott vizsgálat elvégzésére. 

8. § (1) A szolgáltató laboratóriumnak ötévente részt kell vennie az összes vizsgálati 
tevékenységét érintő - hazai vagy nemzetközi szervezésű - jártassági vizsgálatokon, 
laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálatokon, vagy egyéb minőségbiztosítási eszköz 
használatával igazolnia kell a vizsgálati tevékenységeinek megfelelőségét. A vizsgálati 
tevékenységek külső ellenőrzése vonatkozásában az azonos méréstechnikán és minta-
előkészítésen alapuló módszerek összevonhatóak. 
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11. § (1) Ha nem állami laboratórium a forgalomba hozatal céljából a végső fogyasztónak szánt 
élelmiszerből vagy felhasználásra szánt takarmányból patogén mikroorganizmust vagy 
határérték feletti kémiai szennyezettséget mutat ki, a vizsgálat eredményét haladéktalanul, de 
legkésőbb a vizsgálat lezárását követő napon be kell jelenteni a NÉBIH és a vizsgálatot 
megrendelő részére. 

14. § (1) A nem állami laboratórium bejelenti a NÉBIH részére 

a) a vizsgálati listájának bővítéséhez a bővítendő vizsgálatok megnevezését, amelynek személyi és 

tárgyi feltételei teljesülését kell vizsgálni, valamint 

b) a vizsgálati listájának szűkítését. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálati adatokat a FELIR-ben át kell vezetni. 

15. § (1) A szolgáltató laboratórium engedélyét vissza kell vonni, továbbá mind a szolgáltató, mind az 

üzemi laboratóriumot törölni kell a nyilvántartásból, ha 

a) a laboratórium megszűnik, 

b) a laboratórium feletti tulajdonosi jogokat gyakorló vállalkozás jogutód nélkül megszűnik, 

c) a vizsgálati feltételek és körülmények olyan mértékben változtak meg, hogy azok már nem felelnek 

meg az 1. és 2. mellékletben foglaltaknak, vagy 

d) a laboratórium - a c) pontban foglalt esetek kivételével - működése során a működésére vonatkozó 

szabályokat súlyosan vagy folytatólagosan megszegi. 

(2) A szolgáltató laboratórium engedélyéből törölni kell a 3. § (2) bekezdése szerint akkreditálandó 

tevékenységeket, ha a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) a laboratórium ezekre a 

vizsgálatokra vonatkozó akkreditációját felfüggeszti vagy visszavonja. 

16. § (1) A NÉBIH a nyilvántartásból való törlésről tájékoztatja a NAH-ot. 

(2) Ha a laboratórium FELIR-ből való törlésére a 11. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében 

vagy a 13. § (1) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség megszegése miatt került sor, a NÉBIH 

a működési engedélyt visszavonja. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi 
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről  
Nem új jogszabály, de most felvettük a Zsebtörvénytárba régi-újként, mert tudni kell, hogy kit 
hol milyen végzettséggel alkalmazhatunk. 
 
Megjelent: MK 32/2021 (III.01.) Módositja: 10/2021. (III. 1.) ITM r.Hatályos: 2021. 03. 16. 
 
1. § A rendelet hatálya az ipari és idegenforgalmi tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra és egyéni vállalkozókra terjed ki. 
3. § (1) A korábban érvényben volt jogszabályok alapján elismert képesítések, mentesítések 
mindaddig érvényesek, amíg a munkavállaló munkaköre, illetve az egyéni vállalkozó tevékenységi 
köre nem változik. 
3/A. § A Melléklet „ÉPÍTŐANYAG-IPAR” pontjában, valamint „ÉPÍTŐIPAR” pontjában 
szereplő tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésként a Mellékletnek az egyes ipari 
és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló rendeletek 
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módosításáról szóló 10/2021. (III. 1.) ITM rendelettel megállapított „AZ ÉPÍTŐANYAG-
IPAR PONTBAN, VALAMINT AZ ÉPÍTŐIPAR PONTBAN SZEREPLŐ 
TEVÉKENYSÉGEK GYAKORLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSEK 
MEGFELELTETÉSE A SZAKKÉPZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
SZÓLÓ 12/2020. (II. 7.) KORM. RENDELET SZERINTI SZAKMÁKKAL, VALAMINT A 
PROGRAM-KÖVETELMÉNY ALAPJÁN SZERVEZETT KÉPZÉSBEN 
MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉSEKKEL” pontjában szereplő szakmák és 
szakképesítések is elfogadhatóak. 
 
Melléklet az 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelethez 
 
ÉPÍTŐANYAG-IPAR 

Szárító- és égetőkemencék kezelése, a technológia ellenőrzése Kerámiaégető 
Durva kerámiaipari égetőkemencék üzemeltetése Tégla- és cserépégető 

 
Szilikátalapú szigetelő termékek gyártási folyamatának irányítása 
ÉPÍTŐIPAR 

Vasbetonszerkezetek acélszerelésének elkészítése Vasszerelő 
Építőgépek kezelése és karbantartása Építőgép-kezelő és -karbantartó 

 
AZ ÉPÍTŐANYAG-IPAR PONTBAN, VALAMINT AZ ÉPÍTŐIPAR PONTBAN SZEREPLŐ 

TEVÉKENYSÉGEK GYAKORLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSEK MEGFELELTETÉSE A 
SZAKKÉPZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 12/2020. (II. 7.) KORM. RENDELET 

SZERINTI SZAKMÁKKAL, VALAMINT A PROGRAM-KÖVETELMÉNY ALAPJÁN SZERVEZETT 
KÉPZÉSBEN MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉSEKKEL 

  A B C 

1. 
Az ÉPÍTŐANYAG-IPAR és az 

ÉPÍTŐIPAR fejezetben 
meghatározott képesítési előírás 

A szakképzésről 
szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 
12/2020. (II. 7.) 

Korm. rendelet szerinti 
szakma 

Program-követelmény alapján 
szervezett képzésben 

megszerezhető szakképesítés 

2. Durvacsiszoló (üveg) – Üvegcsiszoló 

3. Épületszobrász Épületszobrász és 
műköves Műemléki díszítőszobrász 

4. Ipari üvegműves – Üveggyártó 

5. Kazán- és kemencekőműves – Égéstermék-elvezető építő, 
szerelő, karbantartó 

6. Kehely- és pohárkészítő (kézi) – Üveggyártó 
Üveges 

7. Képkeretező és üvegező – 
Ipari üvegműves 

Üveggyártó 
Üveges 

8. Kerámiaégető Kerámia- és 
porcelánkészítő – 

9. Kerámiakészítő Kerámia- és 
porcelánkészítő – 

10. Műkőkészítő Épületszobrász és 
műköves – 

11. Porcelánfestő Kerámia- és 
porcelánkészítő – 

12. Porcelánkészítő Kerámia- és 
porcelánkészítő – 
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13. Szobafestő-mázoló és tapétázó Festő, mázoló, 
tapétázó 

Rekonstrukciós és műemléki 
festő, mázoló 

14. Üvegező – Üveges 

15. Üvegfestő és ólomüvegező – Üveges 
Ipari üvegműves 

 
 
21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek 
gyakorlásához szükséges képesítésekről  
Nem új jogszabály, de most felvettük a Zsebtörvénytárba régi-újként, mert tudni kell, hogy 
milyen szakma mivel helyettesíthető, vagy ki hol miként alkalmazható 
 
Megjelent: MK 32/2021 (III.01.) Módosítja: 10/2021. (III. 1.) ITM r. Hatályos: 2021. 03. 16. 
 
1. § (1) A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek – a (2)–(6) bekezdésben 
meghatározott eltéréssel – csak az ott megjelölt képesítéssel, illetve a *** jelöléssel ellátott 
tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott, akkreditált felnőttképzést folytató 
intézmény által szervezett, akkreditált képzési program sikeres elvégzéséről szóló igazolás 
(a továbbiakban: szaktanfolyami képzettség) birtokában végezhetők. 

 
2/A. § (1) A Melléklet 1–10. pontjában foglalt tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésként a Mellékletnek az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítésekről szóló rendeletek módosításáról szóló 10/2021. (III. 1.) ITM 
rendelettel megállapított 11. pontjában szereplő szakmák és szakképesítések is 
elfogadhatóak. 

(2) A Melléklet 1–10. pontjában foglalt tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésként az (1) bekezdésben említett szakképesítések mellett elfogadható a Melléklet 
11. pontjában külön nem nevesített, program-követelmény alapján szervezett képzésben 
megszerezhető szakképesítés is, amelynek elnevezése megegyezik a Melléklet 1–10. 
pontjában szereplő szakképesítéssel. 

 

Melléklet a 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelethez 

1. ELEKTRONIKA, MŰSZERIPAR 
 

  A) 
Tevékenység 

B) Választható szakképesítések 
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék 
alapján) 

C) Korábbi jogszabályban előírt 
szakképesítés 

 
2. ENERGETIKAI BERENDEZÉS KEZELÉSE, SZERELÉSE, ÜZEMELTETÉSE 
 
3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) 
 

4.1. BŐRIPAR 
4.2. FAIPAR 
4.3. NYOMDAIPAR 
4.4. RUHAIPAR 
5. MŰSZAKI BIZTONSÁG 
6.1. FÉMMEGMUNKÁLÁS, KOHÁSZAT 
6.2. GÉPSZERELÉS, -KEZELÉS 
9. VEGYIPAR 
10. VILLAMOSENERGIA IPAR 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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12/2021. (III. 5.) ITM rendelet a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény 
hatálybalépésével összefüggő egyes, az Innovációs és Technológiai Minisztérium feladat- és 
hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról 

Megjelent: MK 37/2021. (III.05.) . Hatályos: 2021. 03. 06. 
 
Többek között módosítja a 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet a kikötő, komp- és 
révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, 
valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról  
Nem új jogszabály, de most felvettük a Zsebtörvénytárba régi-újként, mert itt is van munkavédelmi 
előírás nem is kevés 
 
Megjelent: MK 37/2021. (III.05.) Módosítja: .12/2021. (III. 05.) ITM, r. Hatályos: 2021. 03. 
06. 

 
(3) A hajózási létesítmény üzemben tartója köteles a létesítmény területén, illetve a létesítmény 
használói számára könnyen hozzáférhető helyen, a hajózási hatóság által jóváhagyott, és a 
létesítményre vonatkozó Szabályzatot kifüggeszteni. 

(4) Hajózási létesítmény területén olyan személyek végezhetnek munkát, akik nem állnak szeszes 
italtól befolyásolt állapotban vagy a biztonságos munkavégzésre hátrányosan ható szer befolyása 
alatt. 
 

(6) A hatóság által előírt 

a) tűzoltó-, mentő-, illetve kárelhárító eszközök elhelyezését a létesítmény üzemben tartója, illetve 
az úszólétesítmény vezetője köteles készenlétben és használatra alkalmas állapotban tartani, 

b) ,,Tűzriadó tervet'' jól látható helyen ki kell függeszteni, és abban meg kell jelölni a tűzoltó, mentő, 
kárelhárító eszközöket, a menekülési útvonalakat, vészkijáratokat, 

c) környezetvédelmi kárelhárítási tervet kell készíteni, és abban meg kell jelölni a hajózási 
létesítmény üzemelési körülményeinek megfelelő környezetvédelmi eszközök fajtáját, tárolási helyét. 
 

(9) A kikötő területén az úszólétesítményekről kommunális szennyvíz (pl. WC, mosogatóvíz) vízbe 
eresztése tilos. 

(10) Az úszólétesítményen, és a kikötő partterületén keletkezett hulladékot a kikötő erre a célra 
kijelölt helyén kell elhelyezni. 
 

(5) A kikötőben tartózkodó úszólétesítményeket, és a személyzetet az illetékes hajózási hatóság 
ellenőrzi (kikötői hatósági ellenőrzés). Az ellenőrzésre jogosult hatóságok szolgálati vízijárművei, a 
kikötőben veszteglő úszólétesítményekhez kiköthetnek, és azokra az ellenőrzést végző hatósági 
személyek átszállhatnak, illetve beléphetnek, továbbá – szükség esetén – az ellenőrzés idejére az 
úszólétesítményen, illetve az azzal kapcsolatban folytatott tevékenységet (pl. rakodás) 
felfüggeszthetik. Az úszólétesítmények személyzete és a kikötő üzemben tartója az ellenőrzés 
végrehajtását köteles elősegíteni. 

(6) A kikötő partterületén a kikötésre szolgáló berendezéseket, a közlekedési utakat, vasúti és 
darupályákat szabadon kell hagyni. 

(11) A kikötőben az úszólétesítményen átépítési, felújítási, javítási munkát a kikötő üzemben 
tartójának engedélyével, a géphajók főgépeinek próbajáratását pedig a kikötő üzemben tartója által 
meghatározott feltételek mellett szabad elvégezni. Fenti tevékenységek nem veszélyeztethetik a 
kikötőben tartózkodó más úszólétesítmény veszteglését, műveleteit. 
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(9) A töltés, illetve ürítés alatt lévő tartályhajón és annak 100 méteres körzetében szikraképződést 
okozó, vagy elektromossággal statikusan feltöltődő eszköz, ruházat használata és szikraképződéssel 
járó munka végzése tilos. 

(10) Töltés, illetve ürítés alatt: 
a) a rakomány vízbe kerülésének megakadályozása végett a hajó vízleeresztő nyílásait el kell zárni, 
b) egy a tűzvédelemért, a biztonságért, valamint a szállítmány megfelelő kezeléséért felelős, arra 

kiképzett személynek állandóan a hajó fedélzetén kell tartózkodnia, aki a töltés, illetve az ürítés 
megkezdését, befejezését, illetve valamely okból a megszakítását az üzemben tartó által kijelölt 
megbízott felelős vezetőt köteles azonnal értesíteni, 

c) a személyzet egy felelős tagjának a tartályhajón lévő fő szabályzó berendezésnél (szelep) kell 
tartózkodnia, 

d) a tartályhajón idegen személyeknek tartózkodni tilos! A tilalom nem vonatkozik a hajó személyzeti 
jegyzékében bejegyzett személyekre, a kikötő üzemben tartójának kiképzett dolgozóira, képviselőire 
és az ellenőrzési jogosultsággal rendelkező hatósági személyekre, 

e) üzemviteli hiba észlelésekor a rakodást azonnal be kell szüntetni, 
22. § (1) A hajókiemelő berendezés (sólya) üzemeltetése előtt meg kell győződni arról, hogy a 
kiemelésnek, vízre eresztésnek nincs akadálya, sem a víz, sem pedig a pálya parti területén. 

(2) Az úszólétesítmény kiemelése, vízre bocsátása a sólyapálya üzemben tartójának irányítása alatt 
végezhető. 

(3) Sólyapályát megközelíteni, illetve elhagyni csak a biztonságos műveletező képesség 
megtartásához szükséges legkisebb sebességgel lehet. 

(4) A kisólyázás közben – a víz felszíne feletti állapotban – ismételten ellenőrizni kell az 
úszólétesítmény rögzítését a kiemelő berendezéshez. 

(5) A kisólyázott úszó létesítményt a parton biztonságosan rögzíteni (kitámasztani) kell. Amíg a 
létesítmény nincs biztonságosan rögzítve, addig alatta senki sem tartózkodhat, illetve végezhet 
munkát. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Változások 
 

12/2021. (III. 5.) ITM rendelet a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény 
hatálybalépésével összefüggő egyes, az Innovációs és Technológiai Minisztérium feladat- és 
hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról 

Megjelent: MK 37/2021. (III.05.) . Hatályos: 2021. 03. 06. 

Többek között módosítja a 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet a közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról 
 
Megjelent: MK 37/2021. (III.05.) Módosítja: .12/2021. (III. 05.) ITM, r. Hatályos: 2021. 03. 
06. 

 

A vizsgabiztosokra vonatkozó feltételek nagyja most szűnt meg 

(15) A részletes közúti műszaki ellenőrzéseket a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási 
hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 7/A. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő, közúti ellenőr végezheti. Az ellenőrzött 
jármű mozgatását az adott járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkező személy 
végezheti. 
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24. § (1)A közlekedési hatóság a 23. §-ban meghatározott követelmények teljesítését a gyártó, a 
felújító, a forgalmazó és a javító telephelyén ellenőrzi. Az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges 
feltételeket az ellenőrzött biztosítani köteles. 

(2) 
(3) Ha az előírt minősítő vizsgálatot a közlekedési hatóság által megállapított határidőig nem végzik 

el, vagy azon a pótalkatrész, tartozék nem felel meg, a közlekedési hatóság a pótalkatrész, illetőleg 
tartozék megsemmisítését rendelheti el. 

 

Többek között módosítja a 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletet a gépjárműfenntartó tevékenység 

személyi és dologi feltételeiről 

 
Megjelent: MK 37/2021. (III.05.) Módosítja: .12/2021. (III. 05.) ITM, r. Hatályos: 2021. 03. 
06. 
 
12. § (1) Az e rendeletben foglaltak megtartását a közlekedési hatóság ellenőrzi. A közlekedési 
hatóság az 1. számú melléklet 18. pontjában meghatározott tevékenységet végzőket a mérésügyi és 
műszaki biztonsági hatóság, az 1. számú melléklet 19. pontjában meghatározott tevékenységet 
végzőket a környezetvédelmi hatóság bevonásával ellenőrzi. Az ellenőrzés során a közlekedési 
hatóság a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a 3821/85/EGK tanácsi 
rendelet végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott ellenőrzési módszertant 
alkalmazza. 

(2)63  MEGSZŰNT az alábbi előírás 
(2) Ha a közlekedési hatóság a rendeletben foglalt rendelkezések megszegését megállapítja, 

határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását az arra való jogosultság 
igazolásáig. 

 
Többek között módosítja a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendeletet a belvízi utakon közlekedő 

úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség 

vizsgálatáról és tanúsításáról 

 
Megjelent: MK 37/2021. (III.05.) Módosítja: .12/2021. (III. 05.) ITM, r. Hatályos: 2021. 03. 
06. 
 
12. § (1) Nem kell üzembe helyezés előtti szemlét végezni annál a típusbizonyítvánnyal rendelkező, a 
hajózási hatóságnak bemutatott kedvtelési célú kishajónál és motoros vízi sporteszköznél, amelynek 
megfelelőségét elismert hajóosztályozó társaság vagy egyéb, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban akkreditált megfelelőség-ellenőrző szervezet tanúsította. 

(2)43 
(3)44 

 
Többek között módosítja a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendeletet a hajózási képesítésekről 

 
Megjelent: MK 37/2021. (III.05.) Módosítja: .12/2021. (III. 05.) ITM, r. Hatályos: 2021. 03. 
06. 
 
10. § (1)71 MEGSZŰNT 
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10. § (1) A hajózási hatóság az általa kiadott képesítő okmányt visszavonja vagy érvényességét 
korlátozza, ha 

a) az okmány kiadásának alapjául szolgáló adatok, tények, nyilatkozatok valótlansága 

bizonyosodik be, az okmány hamis vagy azt meghamisították 

 

Többek között módosítja a 21/2002. (XI. 8.) GKM—ESzCsM együttes rendeletet a hajózási 

egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről 

 
Megjelent: MK 37/2021. (III.05.) Módosítja: .12/2021. (III. 05.) ITM, r. Hatályos: 2021. 03. 
06. 
 
(7a) A munkáltató köteles a belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személy részére a víziközlekedésről 
szóló 2000. évi XLII. törvény 21. § (1a) bekezdése szerinti egészségügyi szűrővizsgálaton való 
részvételt biztosítani. 

6. § 
(8)8 
(9)9 
(10)10 fentiek megszűntek 
 

6/C. §19 megszűnt 

6/C. § (1) A hajózási hatóság a nyilvántartásába vett orvos tevékenységét felfüggeszti, ha az orvos az 
e rendeletben foglalt követelményeknek nem tesz eleget. 

(2) A hajózási hatóság törli a nyilvántartásából azt az orvost, aki a tevékenysége felfüggesztését 
követő 3 hónapon belül nem igazolja, hogy megfelel az e rendeletben meghatározott 
követelményeknek. 

Másodfokú vizsgálat 

9. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott személy az egészségi alkalmasság vizsgálatának 
lezárásától számított 15 napon belül az első fokon eljárt szervnél – amennyiben annak döntését 
sérelmesnek tartja – az egészségi alkalmasság másodfokon történő megállapítását kérheti. A 
másodfokú szerv döntéséig az első fokú szerv véleménye szerint kell eljárni. 

 

Többek között módosítja a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletet a közúti járművezetők és a közúti 

közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 
 

Megjelent: MK 37/2021. (III.05.) Módosítja: .12/2021. (III. 05.) ITM, r. Hatályos: 2021. 03. 
06. 
 
3. § (1) Képzés a közlekedési hatóság képzési engedélye (a továbbiakban: engedély) alapján tartható 
az „A”, „B”, „C”, „D”, „AM”, „T”, „K”, „Trolibusz” kategóriákban, valamint az „A1”, „A2”, „B1”, „C1”, „D1” 
kategóriákban, továbbá a „BE”, „CE”, „C1E”, „DE”, „D1E” kombinált kategóriákban. 

(2) A képzési engedély nem tagadható meg attól, aki az előírt személyi és tárgyi feltételeknek 
megfelel, az engedélyezési eljárásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat igazoltan megfizette, és a 
vizsgaközpont által vizsgaszabályzatban meghatározott, írásos tájékoztatót és a vállalkozási feltételeit 
a közlekedési hatóságnak bemutatta. A képző szervnek a jogszabályi változások miatt szükséges 
módosításokat a vállalkozási feltételeken és az írásos tájékoztatón – ha jogszabály másként nem 
rendelkezik – a jogszabály hatálybalépését követő 30 napon belül át kell vezetnie. 
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A képzési engedély felfüggesztése és visszavonása 

37. §246 Megszűntek az alábbi § pontok 
37. § (1)245 
(2)246 
(3) A közlekedési hatóság a képzési engedélyt 
a) visszavonja, ha a képző szerv a felfüggesztő határozatban meghatározott feltételeknek, az abban 

meghatározott időtartamon belül nem tesz eleget; 
b) visszavonhatja, ha a képző szerv a képzési tevékenység gyakorlására vonatkozó előírásokat 

megszegte; 
c) visszavonhatja, ha a képző szervet a fogyasztóvédelmi hatóság vagy a Gazdasági Versenyhivatal 

végleges határozatával elmarasztalta. 

(4)251 
(5) A képzési engedélynek a (3) bekezdés a)–c) pontjai alapján történő visszavonása után az érintett 

képző szerv részére két évig újabb képzési engedély nem adható. 
 

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. 

 

Többek között módosítja a 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendeletet a közúti 

járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól 
 

Megjelent: MK 37/2021. (III.05.) Módosítja: .12/2021. (III. 05.) ITM, r. Hatályos: 2021. 03. 06. 
 

7. §10 pontok megszűntek az alábbiak szerint 

7. §10 (1) A vizsgabiztosi tevékenységet a közlekedési hatóság kormánytisztviselője vagy a vizsgáló 
állomással foglalkoztatási jogviszonyban álló személy végezhet, aki megfelel ER.-ben meghatározott 
követelményeknek. 

(2) A vizsgabiztosi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező...(13) pontig 
 

Többek között módosítja a 13/2010. (III. 4.) KHEM rendeletet az Általános Robbantási Biztonsági 

Szabályzatról 

 
Megjelent: MK 37/2021. (III.05.) Módosítja: .12/2021. (III. 05.) ITM, r. Hatályos: 2021. 03. 06. 

 
5. § (1) Robbantásvezetői engedélyt az kaphat, aki 

(5)44 
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(6)45  pontok megszűntek az alábbiak szerint 
(5)44 A bányafelügyelet a robbantásvezető vagy a robbantómester engedélyét két éves időtartamra 

felfüggeszti, ha halmozottan vagy egy éven belül ismétlődően megszegi a vonatkozó biztonsági 
szabályokat, vagy szabályszegésével súlyos balesetet vagy súlyos üzemzavart okoz. 

(6) A felfüggesztés időtartamát követően a robbantásvezető vagy a robbantómester az engedélye 
szerinti tevékenységet csak akkor folytathatja, ha a (3) bekezdés szerinti tanfolyamon részt vett és 
sikeres vizsgát tett. 

 
52. §  (6)106   pont megszűnt az alábbiak szerint 
(6) A munkavédelmi hatóság a létesítmény nem kielégítő biztonsága esetén jogosult a létesítmény 

vagy annak egyes részei üzemeltetésének ideiglenes – a kielégítő biztonságú állapot megvalósításáig 
tartó – felfüggesztését elrendelni. 

 

Többek között módosítja a 61/2013. (X. 17.) NFM rendeletet a Veszélyes Áruk Nemzetközi 

Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi 

alkalmazásáról 

 
Megjelent: MK 37/2021. (III.05.) Módosítja: .12/2021. (III. 05.) ITM, r. Hatályos: 2021. 03. 
06. 
 
17.3.25 pont megszűnt az alábbiak szerint 

17.3. Ha a 17.1 pont a) pontjában, b) pont nyitó mondatában és bb) alpontjában foglaltak 

valamelyike nem teljesül, vagy ha a szakfelügyeleti ellenőrzés megállapítása szerint a 

foglalkozásvezető szakmai tevékenységének színvonala nem kielégítő, akkor a közlekedési 

hatóság a foglalkozás-vezető elismerését a hiányosság megszüntetéséig felfüggeszti.” 

 

Többek között módosítja a 21/2015. (V. 4.) NFM rendeletet a légijárművek gyártásáról, építéséről és 

műszaki alkalmasságáról 

 
Megjelent: MK 37/2021. (III.05.) Módosítja: .12/2021. (III. 05.) ITM, r. Hatályos: 2021. 03. 
06. 
 
25. §34  pont megszűnt az alábbiak szerint 
25. § (1) A könnyű légijármű légialkalmassági tanúsítványát a hatóság visszavonja, ha 

a) megállapítja, hogy a típustervben foglaltakat vagy a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó 
követelményeket nem tartják be, 

vagy 
b)a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló kormányrendeletben 

meghatározottak szerint a típusalkalmassági tanúsítványt felfüggesztette és egyedi repülési engedélyt 
adott ki. 

(2) A könnyű légijármű légialkalmassági tanúsítványának visszavonása esetén a tanúsítványt a 
légiközlekedési hatóság részére vissza kell adni. 

(3) A légialkalmassági tanúsítványt, ha a könnyű légijármű tulajdonviszonyában változás következett 
be, a légijárművel együtt át kell ruházni. 
 
33. §(6)42 pont megszűnt az alábbiak szerint 
(6) A légiközlekedési hatóság a kutatási, kísérleti, vagy tudományos célú légijárműre kiadott egyedi 
repülési engedélyt felfüggeszti, ha a légijármű súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát. 

45. § (7)50 pont megszűnt az alábbiak szerint 



 
 

13 

 

104. §76  pont megszűnt az alábbiak szerint 
104. § (1) Ha a légialkalmassági felülvizsgálatot a légialkalmasság-irányító szervezet végzi és a 
felülvizsgálat során megállapítja, hogy a légijármű vagy komponens nem felel meg a jelen rendeletben 
meghatározott követelményeknek és ezzel súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát, akkor köteles 
azt haladéktalanul jelenteni a légiközlekedési hatóságnak. 

(2) Ha a légiközlekedési hatóság az (1) bekezdésben meghatározott jelentésben foglaltakkal 
egyetért, akkor a légialkalmassági felülvizsgálati tanúsítványt a követelmények teljesítéséig 
felfüggeszti. 

(3) Ha a légialkalmasság felülvizsgáló szervezet megállapítja, hogy a légijármű vagy komponens 
nem felel meg a jelen rendeletben meghatározott követelményeknek, és ez esetlegesen 
veszélyeztetheti a repülés biztonságát, akkor a tulajdonost felszólítja a megfelelés biztosítására. 

(4)74 
 
131. §96  pont megszűnt az alábbiak szerint 
131. § (1) Ha a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a gyártó teljesíti a jelen rendeletben 
meghatározott követelményeket, akkor a repülőeszköz gyártási engedélyt határozatlan időtartamra 
adja ki. 

(2) A repülőeszköz gyártási engedély hatályos marad mindaddig, amíg az engedély kiadásának 
feltételei fennállnak. 

(3)94 
(4) Ha a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a gyártó nem teljesíti a jelen rendeletben a 

gyártási engedélyre meghatározott követelményeket, akkor a (6) bekezdésben, valamint az Lt. 3/C. § 
(5)–(7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a gyártóval egyeztetett legalább 20 nap teljesítési 
határidő megállapításával, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel, a Ket. 94. §-ában 
foglaltak szerint eljárva végzésben kötelezi a gyártót a jogszerű állapot helyreállítására. 

(5) Ha az engedélyes a végzésben megállapított határidőn belül nem tesz eleget a 
kötelezettségének, akkor a légiközlekedési hatóság az engedélyt visszavonja. 

(6) A repülőeszköz gyártó szervezetnek a (4) bekezdésben meghatározott esetben a 
követelményeknek történő megfelelés érdekében javító intézkedéseket kell kidolgozni, amelyben 
megjelöli a teljesítési határidőt vagy határidőket. 
 

 

Többek között módosítja a 53/2016. (XII. 16.) NFM rendeletet a légijármű és a repülőeszköz 

személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a 

képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről 

 
Megjelent: MK 37/2021. (III.05.) Módosítja:12/2021. (III. 05.) ITM, r. Hatályos: 2021. 03. 
06. 
 

52.37 

126. § pont megszűnt az alábbiak szerint 
126. § (1) A légiközlekedési hatóság a vizsgáztatói tanúsítást felfüggeszti, ha 
a) az engedélyes akadályozza a légiközlekedési hatóságnak a vizsgáztatói tevékenység 

ellenőrzésével kapcsolatos eljárását, az ellenőrzés lehetővé tételéig, 
b) az engedélyes a vizsgáztatói tevékenység ellátása során 
ba) a Btk. szerinti vasúti, légi, vagy vízi közlekedés veszélyeztetése (Btk. 233. §), járművezetés ittas 

állapotban (Btk. 236. §) vagy járművezetés bódult állapotban (Btk. 237. §) bűncselekmény 
elkövetésének alapos gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll, annak jogerős befejezéséig, 
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bb) a Szabs. tv. szerinti ittas vezetés (Szabs. tv. 217. §) vagy a légiközlekedési biztonságát és 
védelmét szolgáló szabályok megszegése (Szabs. tv. 228. §) szabálysértés elkövetésének alapos 
gyanúja esetén szabálysértési eljárás hatálya alá kerül annak lezárásáig, vagy 

c) az engedélyes a polgári légiközlekedési személyzet egészségügyi alkalmasságának feltételeiről, 
valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének 
szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint egészségileg alkalmatlan állapotban 
lát el szakszolgálati tevékenységet, addig az időpontig, ameddig a repülőorvosi vizsgálat az 
egészségügyi alkalmasságot meg nem állapítja. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben – amennyiben a vizsgáztatói tanúsítás 
engedélyese több kategóriában rendelkezik vizsgáztatói jogosultsággal és a megállapított eltérés nem 
jelenti a többi jogosultság gyakorlásához szükséges feltételek nem teljesítését – a légiközlekedési 
hatóság felfüggesztheti csak azt a vizsgáztatói jogosultságot is, amellyel összefüggésben a 
légiközlekedési szabályokat az engedélyes megszegte. 

(3) Ha a légiközlekedési hatóság a vizsgáztatói tanúsítást az (1) bekezdés b) pontja alapján 
függeszti fel, a határozatban rendelkeznie kell a vizsgáztatói tanúsítás visszaadásához szükséges, e 
rendelettel összhangban lévő képzési vagy vizsgáztatási követelményekről is. 

(4) A vizsgáztatói tanúsítás engedélyese a felfüggesztett tanúsításához kapcsolódó jogosultságokat 
a felfüggesztés időtartama alatt nem gyakorolhatja. 

 
127. § pont megszűnt az alábbiak szerint 
127. § (1) A légiközlekedési hatóság a vizsgáztatói tanúsítást visszavonja, ha 
a) az engedélyes a kérelemben valótlan adatokat jelölt meg, 
b) a 126. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak közül bármelyik ismétlődően következik be, 
c) az engedélyest a bíróság a 126. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában felsorolt valamelyik 

bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélte, vagy a bíróság az engedélyest a légi járművezetés 
gyakorlásától jogerősen eltiltotta, 

d) a 126. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt szabálysértések közül, engedélyes általi 
bármelyik ismételt elkövetését a szabálysértési hatóság vagy a bíróság jogerősen megállapította. 

(2) A vizsgáztatói tanúsítás visszavonását követően új vizsgáztatói tanúsítás kiadása során a 
kérelmezőnek ismételten teljesítenie kell az e rendelet szerinti követelményeket és a visszavonás előtt 
szerzett ismeret és tapasztalat nem számítható be az e rendeletben meghatározott ismereti és 
tapasztalati követelményekbe. 

 
128. § pont megszűnt az alábbiak szerint 
128. § (1) A 126. § (1) bekezdésében és a 127. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a 

légiközlekedési hatóság intézkedésként a vizsgáztatói tanúsítást azonnali hatállyal bevonja és a 
vizsgáztatói tanúsítást elveszi, amelyről átvételi elismervényt állít ki. Az átvételi elismervénynek 
tartalmaznia kell az elvétel e rendeletben meghatározott jogalapját. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevonás esetén a légiközlekedési hatóság a vizsgáztatói 
tanúsítás felfüggesztéséről, visszavonásáról vagy visszaadásáról 5 napon belül dönt. 

(3) Ha a vizsgáztatói tanúsítás felfüggesztése a 126. § (2) bekezdésében foglaltak szerint nem érinti 
a jogosult valamennyi jogosultságát, a légiközlekedési hatóság a jogosult részére új, csak a 
felfüggesztéssel nem érintett jogosultságok gyakorlását lehetővé tevő vizsgáztatói tanúsítást állít ki és 
ad vissza. 
 

Többek között módosítja a 75/2016. (XII. 29.) NFM rendeletet a menetíró készülékről 
Megjelent: MK 37/2021. (III.05.) Módosítja: .12/2021. (III. 05.) ITM, r. Hatályos: 2021. 03. 
06. 
8. §4  pont megszűnt az alábbiak szerint 
8. § A közlekedési hatóság a műhelyengedélyt visszavonja, ha 

a) a műhelyengedély jogosultja az engedélyben szereplő összes telephelye tekintetében a 
műhelyengedély visszavonására irányuló kérelmet nyújt be, 
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b) a műhelyengedély jogosultja jogutód nélkül megszűnik, 
c) a műhelyengedély jogosultja vagy annak jogutódja a műhelyengedélyben foglalt feltételeknek 

nem felel meg, 
d) a műhelyengedély jogosultja nem rendelkezik érvényes és névre szóló tanúsítvánnyal, 
e) a menetíró szerelőműhely a tevékenységét 6 hónapot meghaladóan szünetelteti, vagy 
f) a menetíró szerelőműhely a működésének második felfüggesztését követően a 19. § (4) 

bekezdés szerinti valamely magatartást ismételten elköveti. 
 
7.8 pont megszűnt az alábbiak szerint 

19. § pont megszűnt az alábbiak szerint 
7. A menetíró készülék szerelésének hatósági ellenőrzése 

19. § (1)7 
(2) A közlekedési hatóság a műhelykártya jogosulatlan vagy szabálytalan használata, vagy a 

műhelykártya meghamisításának alapos gyanúja esetén – ismétlődő, vagy a menetíró szerelőműhely 
vezetőjének felróható esetben – a menetíró szerelőműhely tevékenységét egy évig terjedő időre 
felfüggesztheti. 

(3) A meghamisított műhelykártyát a Kkt. 20. § (11) bekezdés a) pont aa) alpont szerint ellenőrzésre 
jogosult szervezet a helyszínen elveszi, és a műhelykártya bevonását kezdeményezve azt a 
kártyakibocsátó hatósághoz továbbítja. 

(4) Ha a menetíró szerelőműhelyben a menetíró szerelő, a menetíró szerelőműhely vezetője, vagy a 
menetíró szerelőműhely más alkalmazottja 

a) akadályozza a hatósági ellenőrzést, 
b) az információs rendszerekben rögzítendő adatokban bekövetkezett változást nem vagy nem 

határidőben jelenti be, 
c) a tevékenységét nem a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és az auditálási tanúsítvány 

szerinti technológiai leírásoknak megfelelően végzi, 
d) az engedélyben szereplőtől eltérő működési elvű menetíró készüléket szerel, 
e) a hitelesítésre kötelezett műszerek időszakos vizsgálatát elmulasztja, 
f) a műhelykártyát jogosulatlanul használja, 
g) a műhelykártyát meghamisítja, vagy 
h) az adatletöltési, adattovábbítási vagy adatmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget 
a közlekedési hatóság a műhelyengedélyét első alkalommal történő elkövetés esetén 30 napig, 

második alkalommal történő elkövetés esetén 90 napig felfüggeszti. 

(5)8 Ha a műhelyengedélyt a közlekedési hatóság a 8. § f) pontja szerint visszavonja a menetíró 
szerelőműhely részére újabb műhelyengedély legkorábban a visszavonásról szóló határozat 
véglegessé válásának napját követő egy év elteltével adható. 
 
26. §13 pont megszűnt az alábbiak szerint 
26. § (1) A Kkt. 20. § (11) bekezdés a) pont aa) alpont szerint ellenőrzésre jogosult szervezet a 
tachográf-kártyát a helyszínen elveszi, ha az ellenőrzés során annak gyanúja merül fel, hogy 

a) a tachográf-kártyát meghamisították, 
b) a tachográf-kártyát nem az a személy használja, aki számára azt kiadták, 
c) a kártya tulajdonosa a tachográf-kártyát a valóságnak meg nem felelő nyilatkozat vagy hamisított 

okmányok alapján kapta. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott gyanút megalapozza, ha 
a) a tachográf-kártyán vagy annak elektronikus tároló egységén javítás, törlés vagy más illetéktelen 

beavatkozás jelei észlelhetőek, 
b) a tachográf-kártya anyaga, kivitele a valóditól eltér, vagy 
c) a nyilvántartás szerint a tachográf-kártya kiadására nem került sor. 
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(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet a tachográf-kártya elvételéről átvételi elismervényt 
ad, amely tartalmazza az elvétel e rendeletben meghatározott jogalapját és a tachográf-kártya 
azonosításához szükséges adatokat. 

(4) A helyszínen elvett tachográf-kártyát, valamint az intézkedésről készült jegyzőkönyv egy 
példányát az (1) bekezdésben meghatározott szervezet három napon belül a kártyakibocsátó 
hatóságnak, külföldi hatóság által kibocsátott kártya esetén a közlekedési hatóságnak megküldi. 

(5) Az (1) bekezdés b) pontja alapján a tachográf-kártyát akkor kell elvenni, ha a tachográf-kártya 
jogosítottja nincs a helyszínen. Az elvett tachográf-kártya csak a kártyatulajdonosnak adható vissza. 

(6) A visszavont tachográf-kártyát a kártyakibocsátó hatóság egy naptári évvel a leadást követően 
selejtezi. 
 
30. §14  pont megszűnt az alábbiak szerint 
30. § (1) A közlekedési hatóság visszavonja a személyre szóló műhelykártyát, ha 

a) azt a menetíró szerelő kéri, 
b) a menetíró szerelő elhalálozott, 
c) a műhelykártya kiadásának feltételei már nem állnak fenn, 
d) a közlekedési hatóság visszavonja a menetíró szerelő szerelői engedélyét, és törli őt a 

névjegyzékből a Kkt. 27/B. § (6) bekezdése szerint, 
e) a műhelykártya kérelmezése során a menetíró szerelő valótlan adatokat adott meg, 

f)13 a menetíró szerelő az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit – az első megszegést 
megállapító határozat véglegessé válásától számított – 2 éven belül legalább további 3 esetben 
megszegte, 

g) a menetíró szerelő az e rendeletben előírt továbbképzési kötelezettségét határidőn belül nem 
teljesítette, és a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet nem nyújtott be, vagy benyújtott, de 
azt a közlekedési hatóság elutasította. 

(2) A Kkt. 27/B. § (6) bekezdés d) pontja szerint súlyosan szegi meg kötelezettségeit az a menetíró 
szerelő, aki 

a) a vizsgálat során a mérőműszerek mérési eredményét befolyásolja, 
b) a menetíró készülék működésének befolyásolására alkalmas eszközt épít be, vagy ilyen beépített 

eszköz használatát nem kifogásolja meg, 
c) a menetíró készüléket úgy kalibrálja, hogy az a rögzített adatok befolyásolására, 

megváltoztatatására alkalmas, vagy 
d) valótlan adatot rögzít. 

 
 
Többek között módosítja a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendeletet a gázszerelők és 
gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e 
tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e 
tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó 
jogkövetkezményekről 
 
Megjelent: MK 37/2021. (III.05.) Módosítja: .12/2021. (III. 05.) ITM, r. Hatályos: 2021. 03. 
06. 
5. §2  pont megszűnt az alábbiak szerint 

5. § (1) Az MMK megtiltja a tevékenység végzését, ha 

a) a gázszerelő nem felel meg az e rendeletben meghatározott feltételeknek, 
b) a gázszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött a földgázellátásról 

szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. 
számú melléklet 18.3. pont b), e), h) vagy j) alpontjában meghatározott valamely felhasználói 
szerződésszegés megvalósításában, 
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c) a gázszerelő megsértette a gázszerelői tevékenység végzésére vonatkozó – jogszabályban előírt 
– szakmai szabályokat, és ezt az MMK megállapította, 

d) a földgázelosztó kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a gázszerelő nem a 
felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve nem az előírásoknak megfelelően végezte el a gázszerelést. 

(2) Az MMK a tevékenység megtiltása esetén intézkedik a gázszerelői igazolvány bevonása iránt. 
(3) Az a gázszerelő, akinek a tevékenység végzését az MMK megtiltotta, akkor jelentheti be a 

tevékenység újbóli gyakorlását, ha a 
a) továbbképzési kötelezettsége teljesítését igazolja, amennyiben a tevékenység végzésének 

megtiltására a továbbképzési kötelezettség elmulasztása miatt került sor, vagy 
b) tevékenységet megtiltó határozat véglegessé válásától számított egy év eltelt, és a gázszerelő 

eleget tett továbbképzési kötelezettségének, amennyiben a tevékenység megtiltására az a) pontban 
meghatározotthoz képest egyéb okból került sor. 

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

116/2021. (III. 10.) Korm. rendelet a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, 
valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló törvény hatálybalépésével összefüggően a 
foglalkoztatás-felügyeleti hatóságot érintő módosító és hatályon kívül helyező 
rendelkezésekről 
Megjelent: MK 39/2021. (III.10.) Hatályos: 2021. 03. 11. 
 
Többek között módosítja a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendeletet a Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálatról 
 
Megjelent: MK 39/2021. (III.10.) Módosítja: .116/2021. (III. 10.) Korm. r Hatályos: 2021. 
03. 11. 
 
3. § (1) Bányafelügyeletként és az állami földtani feladatokat ellátó szervként a Kormány az MBFSZ-t, 
továbbá a Baranya, a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Jász-Nagykun-Szolnok, a Pest és a Veszprém 
Megyei Kormányhivatalt (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) jelöli ki. A kormányhivatalok 
illetékességi területét és székhelyét az 1. melléklet tartalmazza. 

2. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat feladata 

4. § 4. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” 
Mellékletének, illetve a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat 
Mellékletének (a továbbiakban: Fuvarozási melléklet) 1. osztályába tartozó robbanóanyagokkal és 
tárgyakkal, a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagokkal, valamint a 
Fuvarozási melléklet 4.1 osztályába tartozó önreaktív anyagok, a Fuvarozási melléklet 5.2 
osztályába tartozó szerves peroxidok besorolásával és szállítási feltételeivel kapcsolatos hatósági 
feladatok; 

5. a bányászatról szóló törvény szerinti szénhidrogén-szállítóvezeték, a földgázelosztó és - a 
célvezeték, valamint földgáz tároló létesítmény, egyéb gáz- és gáztermékvezeték és a szén-dioxid-
szállítóhálózat tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására az engedélyes 
vagy az egyéb gáz- és gáztermékvezeték és a szén-dioxid-szállítóhálózat üzemeltetője által 
kidolgozott műszaki-biztonsági irányítási rendszer jóváhagyása; 

8. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről 
szóló kormányrendeletben meghatározott minőségbiztosítási rendszer jóváhagyása; 

5. § A Kormány a polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazási tevékenység, a polgári 
robbantási tevékenység, a bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység, a nyomástartó 
berendezést vizsgáló szakértői és felügyeleti tevékenység, a földtani szakértői, valamint a hites 
bányamérői tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az MBFSZ-t 
jelöli ki. 
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11. §   (1) A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint e létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának 
engedélyezési eljárásában - az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálásának 
kivételével -, a 2. mellékletben meghatározott feltételek esetén a kormányhivatal a 2. mellékletben 
meghatározott szakkérdéseket vizsgálja. 

(4) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének 
(felállításának) és használatbavételének engedélyezésére irányuló eljárásban a kormányhivatal a 
helyi építési szabályzat előírásainak történő megfelelést szakkérdésként vizsgálja. 

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

114/2021. (III. 10.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet és a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. 
rendelet módosításáról (ez utóbbi nem munkavédelem) 

 
Megjelent: MK 39/2021. (III.10.)  Hatályos: 2021. 03. 11. 
 

19§ „i) a  2015. december 31-ét követően benyújtott, az  épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról szóló miniszteri rendelet hatálya alá eső új és nem közel nulla vagy annál 
kedvezőbb energiaigényű épületre vonatkozó kérelem esetén azt a  feltételt, hogy 2022. június 30-ig 
az  épületnek rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban kell lennie, valamint 
az  építésügyi hatóság használatbavételi engedélyével vagy tudomásul vételével kell rendelkeznie.” 

 
„77/E.  § (1) Az  e  rendelet szerinti ügyekben a  közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigénnyel 
kapcsolatos előírásokat 2022. június 30-tól kell alkalmazni. (2) Az  (1)  bekezdés szerinti időpontig 
a  2020. december 31. napján hatályos épületenergetikai előírásokat kell alkalmazni, azzal, hogy 
az építtető – az (1) bekezdéstől eltérően – választhatja a közel nulla vagy annál kedvezőbb 
energiaigénnyel kapcsolatos előírások alkalmazását.” 
………………………………………………………………………………………………… 

122/2021. (III. 10.) Korm. rendelet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról 
Megjelent: MK 39/2021. (III.10.)  Hatályos: 2021. 03. 18. 
 

21/E. §   Az országos légszennyezőanyag kibocsátás-csökkentési kötelezettség legfeljebb három 
éven keresztül teljesül, ha 
a)  az érintett szennyezőanyagra vonatkozó kibocsátás-csökkentési kötelezettség nem teljesítésének 
oka a villamosenergia- vagy hőszolgáltatásban vagy -termelésben bekövetkezett, előre nem látható 
hirtelen és rendkívüli üzemzavar vagy kapacitáskiesés, és 
b)   igazolható, hogy a kötelezettség teljesítése érdekében minden lehetséges költséghatékony 
intézkedés megtörtént, valamint az energiapolitikáért, a villamosenergia- vagy hőszolgáltatásért vagy -
termelésért felelős döntéshozók további szakpolitikai lépéseket és gyakorlati intézkedéseket 
határoznak meg és hajtatnak végre a kötelezettség lehető legrövidebb időn belüli teljesítéséhez,  
 
(5)   A (4) bekezdésben foglaltakat nem érintve a Programot az országos emisszió kataszter 
vagy légszennyezőanyag kibocsátás-előrejelzés benyújtástól számított 18 hónapon belül kell 
felülvizsgálni és aktualizálni, ha a benyújtott adatok azt mutatják, hogy az országos 
légszennyezőanyag kibocsátási kötelezettség nem teljesül, vagy a légszennyezőanyag 
kibocsátás-előrejelzés alapján nem fog teljesülni. 
21/J. §   (1) A környezetvédelemért felelős miniszter legalább 30 napra a kormányzati honlapon 
észrevételezés céljából közzéteszi 
a) a Program vagy annak aktualizált tervezetét, 
b) a felhívást arra vonatkozóan, hogy a tervezetre az érintett nyilvánosság észrevételt tehet, 
c) az észrevételek benyújtásának helyét és 
d) az észrevételek benyújtásának határidejét. 
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(1a)  Ha a Program végrehajtása kapcsolatba hozható az országhatáron átterjedő légszennyezéssel, 
a környezetvédelemért felelős miniszter konzultációt kezdeményez az érintett állam hatáskörrel 
rendelkező szervével. 
 
32/B. §   (3)   A hálózat megfigyelési helyszíneként, amennyiben lehetséges, e rendelet, a felszíni 
vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet, a felszín alatti vizek védelméről 
szóló kormányrendelet, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 
szóló szabályozás előírásainak teljesítése céljából jelenleg működő, az ökológiai monitoring céljára 
alkalmas megfigyelési helyszíneket kell kijelölni, és a meglévő adatokat kell felhasználni annak 
érdekében, hogy a hálózat üzemeltetése költséghatékony legyen. 

11. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez   

1. Országos emisszió kataszter 
1.1.  A 32/A. § (1) bekezdése szerinti országos emisszió katasztert, a kiigazított országos emisszió 
katasztert, a térbeli bontásban megadott adatokat tartalmazó országos emisszió katasztert, a nagy 
pontszerű forrásokra vonatkozó katasztert, az országos légszennyezőanyag kibocsátás-előrejelzést 
és a tájékoztató kataszterjelentéseket az LRTAP egyezményhez kapcsolódó, a savasodás, az 
eutrofizáció és a talaj közeli ózon csökkentését előíró Göteborgi Jegyzőkönyv kihirdetését megvalósító 
kormányrendeletben, és a Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és 
az Európai Környezeti Tájékoztató és Megfigyelő Hálózatban való részvételéről szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényben meghivatkozott jelentésadásra vonatkozó iránymutatásokban (EMEP 
Reporting Guidelines, a továbbiakban: EMEP jelentéstételi iránymutatás) és emisszió kataszter 
készítésére szolgáló útmutatókban (EMEP/EEA Guidebooks, a továbbiakban: EMEP/EKÜ 
módszertani útmutató) meghatározott módszerek alapján az e rendelet 13. mellékletében szereplő 
jelentéstételre vonatkozó előírások és e mellékletben megfogalmazott további követelmények alapján 
kell elkészíteni. 

13. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez   

A kibocsátások jelentésére vonatkozó előírások 
2.1. A 32/A. § (1) bekezdése szerinti kibocsátások jelentésére vonatkozó előírások 
 

 A B C D 

1 A jelentés 
megnevezése Szennyezőanyagok Időszak Jelentéstétel 

határideje 

2 

Országos 
összkibocsátások 
az NFR 
forráskategóriái 
szerint 

- SO2, NOx, NMVOC, 
NH3, CO; 
- Cd, Hg, Pb; 
- POP-ok, összes PAH, 
dioxinok/ 
furánok, PCB-k, HCB 

Évenként, 
1990-től a 
jelentéstételi év 
előtti 
2. évig (X-2) 

február 15. 

3  
- PM2,5, PM10 és ha van 
rendelkezésre álló adat, 
korom 

Évenként, 
2000-től a 
jelentéstételi év 
előtti 
2. évig (X-2) 

 

4  
- As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn, 
valamint ezek vegyületei; 
- TSP 

Évenként, 
1990-től (TSP 
esetén 2000-
től) a 
jelentéstételi év 
előtti 
2. évig (X-2) 

 

 
2.2.   A természetes kibocsátásokat az LRTAP Egyezményben, valamint a légszennyezőanyagok 
emissziókataszterére vonatkozó EMEP/EKÜ útmutatóban meghatározott módszerekkel összhangban 
kell jelenteni. 
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3.1. A 32/A. § (1) bekezdése szerinti kibocsátások jelentésére vonatkozó előírások 
4. A 32/A. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató kataszterjelentésére vonatkozó előírások 

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

13/2021. (III. 10.) ITM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 
szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról 
Megjelent: MK 39/2021. (III.10.)  Hatályos: 2021. 03. 11. 
 
6/B. §   A 6. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően, ha az építészeti-műszaki tervezési dokumentáció 
alapján az épület kialakítása nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, és a 
használatbavételre 2020. december 31. napját követően kerül sor, a 6. § (2) bekezdés a) pontjában 
foglaltaknak 2022. június 30. napja utáni használatbavétel esetén kell megfelelni azzal, hogy a 2020. 
december 31. napján hatályos energetikai előírásokat ebben az esetben is alkalmazni kell. 

1. melléklet a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez 

Követelményértékek 
IV. Az épületek nyári túlmelegedésének kockázata 

V.   Az épülettechnikai rendszerre vonatkozó előírások 
1. A belső hőmérsékletre vonatkozó előírások 

2. Az épület szellőző levegő igénye 

2.2.   Lakóépület 
3. A hőtermelőre vonatkozó előírások 

4. A fűtési rendszerre vonatkozó előírások 

5. A használati melegvíz (HMV) rendszerre vonatkozó előírás 

6. A légtechnikai rendszerre vonatkozó előírások 

7.   A hűtési rendszerre vonatkozó előírások 
8.  Épülettechnikai rendszerek értékelése 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

116/2021. (III. 10.) Korm. rendelet a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, 
valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló törvény hatálybalépésével összefüggően a 
foglalkoztatás-felügyeleti hatóságot érintő módosító és hatályon kívül helyező 
rendelkezésekről 
Megjelent: MK 39/2021. (III.10.) Hatályos: 2021. 03. 11. 
 
Többek között módosítja a 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendeletet a közúti szállítást végző 
egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről 
 
Megjelent: MK 39/2021. (III.10.) Módosítja: 116/2021. (III. 10.) Korm. r. 
Hatályos: 2021. 03. 11. 

 
3. §  (1) b)  telephelyi ellenőrzés keretében az üzembentartó telephelyén a közlekedési hatóság, 

a rendőrség, valamint a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzi. 
 

Többek között módosítja a 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletet a vásárokról, a piacokról, 
és a bevásárlóközpontokról 
 
Megjelent: MK 39/2021. (III.10.) Módosítja: .116/2021. (III. 10.) Korm. r Hatályos: 2021. 03. 11. 
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9. §  (3) A vásárok és piacok, valamint a bevásárlóközpontok üzemeltetésére e 
rendeletben előírt feltételek meglétét a jegyző a 4. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva ellenőrzi. A jegyzőn kívül a vásárok és piacok, 
illetve a bevásárlóközpontok működésére, az ott végzett kereskedelmi tevékenységre, 
forgalomba hozott termékekre vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések 
betartását a népegészségügyi, valamint élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi feladatkörében eljáró a fővárosi és megyei kormányhivatal járási 
(fővárosi kerületi) hivatala, a fogyasztóvédelmi, munkavédelmi, valamint 
foglalkoztatás-felügyeleti hatósági hatáskörében eljárva a fővárosi és megyei 
kormányhivatal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, továbbá a kereskedelmi 
feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala a külön jogszabályban 
foglalt hatáskörükben eljárva jogosultak ellenőrizni, illetve hatósági jogkörüket 
gyakorolni. A 2. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítését 
és a biztonsági tervben foglaltak megfelelőségét a vásár, piac fekvése szerint 
illetékes katasztrófavédelmi szerv jogosult ellenőrizni. 
 
Többek között módosítja a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendeletet a közúti árufuvarozáshoz, 
személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással 
összefüggő hatósági feladatokról 
 
Megjelent: MK 39/2021. (III.10.) Módosítja: .116/2021. (III. 10.) Korm. r Hatályos: 2021. 03. 11. 
 
6/A. §  (4) A (3) bekezdésben említett esetek kivételével, az 5. melléklet 1. táblázatában 
meghatározott bírságösszegnek az 50%-át kell megállapítani, ha 
a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás 
körülményeit, módját figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a közúti közlekedés 
biztonságát nem veszélyezteti és 
b) veszélyes áru kiszabadulása nem következett be vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen 
veszélye nem áll fenn. 
(5)  A (4) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható 
a) az ADR 3.2 fejezet „A” táblázat 15 oszlopa szerinti „0” és „1” szállítási kategóriába tartozó veszélyes 
áruk szállítása esetén, 
b) a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén, vagy 
c) az olyan veszélyes áru szállítmány esetén, amelyre az ADR nagy közbiztonsági kockázattal járó 
veszélyes árukra vonatkozó 1.10.3 szakasza előírásait kell alkalmazni. 
(6)   A (3) és (4) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényezők nem alkalmazhatók, ha a 
veszélyes áru szállítás szabályainak megsértése következtében az ADR 1.8.5 szakasza szerinti 
esemény következett be. 
16. § (7a) E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával 
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelettel (a 
továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépését követően végzett 
ellenőrzésekre és az azok alapján lefolytatott hatósági eljárásokban kell alkalmazni. 
 
Többek között módosítja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet az építőipari kivitelezési 
tevékenységről 
 
Megjelent: MK 39/2021. (III.10.) Módosítja: .116/2021. (III. 10.) Korm. r Hatályos: 2021. 03. 
11. 
 
(3) Az e-főnaplóba vagy e-alnaplóba és mellékleteibe betekinthet 

bb)  a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti 
hatóság, 
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36. § (1) A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása tartalmazza 

ad)  az MKIK-hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és 
kivizsgálásuk megállapításait, az építésfelügyeleti, a foglalkoztatás-felügyeleti, a 
munkavédelmi biztonsági ellenőrzések eredményét az eljáró hatóságok végleges 
határozatainak rendelkező részével,  

 
Többek között módosítja a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendeletet a zenés, táncos rendezvények 

működésének biztonságosabbá tételéről 

 
Megjelent: MK 39/2021. (III.10.) Módosítja: .116/2021. (III. 10.) Korm. r Hatályos: 2021. 03. 11. 

7. A rendezvények időpontjában történő ellenőrzés 

14. § (1) Az alkalmi rendezvényt a hatóság szükség szerint ellenőrzi. 

(2)  A rendszeres rendezvény helyszínén a zenés, táncos rendezvények 

időpontjában egy éven belül - az építésügyi és az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság, 

valamint a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság és a munkavédelmi hatóság kivételével 

- minden hatóság köteles legalább két ellenőrzést végezni. A hatósági ellenőrzés 

koordinálását a jegyző végzi. Az ellenőrzés végrehajtása során a hatóság törekszik 

arra, hogy a zenés, táncos rendezvény résztvevőit a lehető legkisebb mértékben 

zavarja. 

 

Többek között módosítja a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletet az állami foglalkoztatási szerv, a 

munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más 

feladatainak ellátásáról 

 
Megjelent: MK 39/2021. (III.10.) Módosítja: .116/2021. (III. 10.) Korm. r Hatályos: 2021. 03. 11. 

2. A munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelölése *  

2. §   A Kormány a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel 

kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-

felügyeleti hatóságként a minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki. 
4. § (1) A miniszter munkaerőpiaci feladatkörében 

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

5. A miniszter munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti feladat- és hatásköre  

5. §   A miniszter ellátja a munkavédelmi hatósági hatáskörében és foglalkoztatás-felügyeleti hatósági 
hatáskörében eljáró kormányhivatal munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti 
hatóságként folytatott tevékenységének szakmai irányítását. Ennek keretében 
c)   szervezi a kormányhivatal munkavédelmi hatósági és foglalkoztatás-felügyeleti hatósági 
tevékenységével kapcsolatos szakmai képzést és továbbképzést, továbbá a hatósági ellenőrzésre 
jogosító vizsga lebonyolítását, 
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d)   elemzi és értékeli a kormányhivatal munkavédelmi hatósági, valamint foglalkoztatás-felügyeleti 

hatósági tevékenységével kapcsolatos panaszokat, 

e)  irányelvet ad ki a munkavédelmi ellenőrzésről és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzésről, 

f)   a kormányhivatalok bevonásával működteti a munkavédelmi és a foglalkoztatás-felügyeleti 

feladatok ellátásához, az adatok nyilvántartásához szükséges egységes informatikai rendszert, 

 
7. §   (1)   A miniszter a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos állami irányítási 
feladatai keretében 

a) együttműködik az Európai Unió, valamint az EGT-tagállamok foglalkoztatás-felügyeleti feladatokat 

ellátó hatóságaival, 
(3)   A miniszter a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos állami irányítási 
feladatok keretében a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatal 
közreműködésével részt vesz a munkaügyi jogszabályok alkalmazásának elősegítését szolgáló 
tájékoztató és felvilágosító tevékenység ellátásában. 

5/A.   A miniszter, mint kapcsolattartó feladatai és hatásköre 

7/A. §   A miniszter, mint a 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kapcsolattartó - a kijelölt kapcsolattartó 
személy útján 

d)   a nemzetközi együttműködés keretében, megkeresésre a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 
hatáskörébe tartozó feladatokat érintően tájékoztatást nyújt az elvégzett hatósági ellenőrzések 
megállapításairól, valamint a munkaügyi jogszabályok tartalmáról. 

IV. A MUNKAVÉDELMI ÉS FOGLALKOZTATÁS-FELÜGYELETI HATÓSÁGI HATÁSKÖRBEN 
ELJÁRÓ KORMÁNYHIVATALRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

11. Foglalkoztatás-felügyeleti hatósági feladatok és eljárás   
15. § (4) A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági feladatkörében eljáró kormányhivatal által lefolytatott 
hatósági ügyben felügyeleti szervként a miniszter jár el. 

(7) A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatal ellátja a 
foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a 
foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Fftv.) 
7-10. §-ában, valamint a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 
115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 3-4., 23., 25-27., valamint 8-20. §-ában 
meghatározott feladatokat. 
 

Többek között módosítja a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a fővárosi és megyei 

kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 

ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 
 
Megjelent: MK 39/2021. (III.10.) Módosítja: .116/2021. (III. 10.) Korm. r Hatályos: 
2021. 03. 11. 

1. A kormányhivatal és a járási hivatal szakmai irányításának szabályai 
1. § (2)   A kormányhivatal munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti feladatköreinek gyakorlásával 
összefüggésben ellátott munkaegészségügyi feladatai tekintetében − a munkavédelmi hatósági 
hatáskörben gyakorolt munkaegészségügyi feladat- és hatáskörök kivételével - az Áht. 9. 
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§ h) és i) pontja szerinti hatáskörök gyakorlására a miniszter jogosult. A miniszter hatáskörei 
gyakorlásához szükséges döntések szakmai előkészítésében az országos tisztifőorvos közreműködik. 

…………………………………………………………………………………………… 

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az 
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az 
adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén 
fizetendő bírságról 
Megjelent: MK 39/2021. (III.10.) Módosítja: .120/2021. (III. 10.) Korm. r Hatályos: 2021. 03. 13. 
 

2. §  (3)   A (2) bekezdés szerinti javaslatnak 
a)   az erdészeti ágazatra vonatkozó része tartalmára, ideértve a Jegyzőkönyv 3. cikk (3) és (4) 
bekezdése, valamint 6. cikke szerinti jelentési kötelezettséget, a Soproni Egyetem a Nemzeti Földügyi 
Központ (a továbbiakban: NFK) 14. § (1) bekezdés szerinti jelentésével összhangban javaslatot tesz a 
Szolgálat részére, 

………………………………………………………………………………………… 

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről 
Megjelent: MK 37/2021. (III.05.) Hatályos: 2021. 03. 16. 
 
Többek között módosítja a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
Megjelent: MK 37/2021. (III.05.) Módosítja: .124/2021. (III. 12.) K, r. Hatályos: 2021. 03. 16. 
 
8/C. §  (3)   Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a területi 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági 
ügyek vonatkozásában a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint kizárólag ezekhez 
kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket a (4) bekezdés 
szerinti esetben a miniszter gyakorolja. 
9. § (1)   A Kormány környezetvédelmi hatóságként 
a)   a minisztert jelöli ki. 
 
29. § (1)   A területi környezetvédelmi hatóság a 6. melléklet I. táblázatában meghatározott 
szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 6. melléklet I. táblázata szerinti környezetvédelemmel összefüggő 
eljárásokban a 6. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak. 
(2)   A területi környezetvédelmi hatóság a 10. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, 
ha a 10. melléklet szerinti felszámolással összefüggő környezetvédelmi eljárásokban a 10. 
mellékletben megjelölt feltételek fennállnak. 
(3)   A területi környezetvédelmi hatóság a 11. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, 
ha a 11. melléklet szerinti levegő védelmével összefüggő eljárásokban a 11. mellékletben megjelölt 
feltételek fennállnak. 
13. Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság feladatai *  

34. § Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állami alaptevékenysége körében   
a)   szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége 
során keletkezett adatokat; 
b) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását; 
c) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket; 
d)   hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a miniszter felkérése alapján 
közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában; 
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5. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez   

I. Az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint a felülvizsgálati eljárásban 
vizsgálandó szakkérdések *  
6. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez   
7-8. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez   
9. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez   
10. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez  
11. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez  

…………………………………………………………………………………………… 

136/2021. (III. 22.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról 
Megjelent: MK 45/2021. (III.19.) Hatályos: 2021. 03. 20. 
 
3. §  (3)  A 2. mellékletben foglalt táblázat 7., 7a., 8. és 11., 30., 33., 35., 37., 40., 41., 42. és 48. sora 
szerinti beruházás esetében építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni, valamint 
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni. 

(4)  A 2. mellékletben foglalt táblázat 49. és 58. sora szerinti beruházás esetében településképi 

véleményezési eljárást nem kell lefolytatni. 
 

49.  

Szállodafejlesztésre, 
valamint ahhoz 
kapcsolódó 
építmények, 
infrastrukturális 
fejlesztések és 
kapcsolódó 
ingatlanfejlesztés 
megvalósítására 
irányuló beruházás 

Balatonvilágos közigazgatási 
területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerint Balatonvilágos 
belterület 291, 292, 293, 294, 295/5, 
295/6, 295/7, 295/8, 295/9, 295/10, 
295/11, 295/12, 295/13, 295/14, 
295/15, 295/16, 295/17, 296, 297, 
298, 301/1, 302, 303/2 és 1412 
helyrajzi számú ingatlanok 

Somogy Megyei 
Kormányhivatalt 
vezető 
kormánymegbízott, 
naprakész politika 

 

 

58.  

Lupa-tó fejlesztéséhez 
kapcsolódó rekreációs 
és szabadidős 
tevékenységek, sport 
és strand 
megvalósításához 
szükséges 
beruházások 

Szentendre közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
016/4, 017/6, 017/7 helyrajzi számú, 
Budakalász közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
0189/186, 0189/9, 0184/4, 0226/5 
helyrajzi számú ingatlanok. 

Pest Megyei 
Kormányhivatalt 
vezető 
kormánymegbízott 

 

56. §  E rendeletnek a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az európai uniós 
forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 139/2021. (III. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr48.) 
módosított 3. § (3) és (4) bekezdését a Módr48. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági 
ügyekben is alkalmazni kell. 
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…………………………………………………………………………………………… 

14/2021. (III. 24.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 48/2021. (III.23.) Hatályos: 2021. 03. 24. 
 

Többek között módosítja a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletet az 
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről 
Megjelent: MK 48/2021. (III.23.) Módosítja: .14/2021. (III. 24.) K, r. Hatályos: 2021. 03. 
25. 

 

9. §  (7)  A hagyományos személyes találkozáson alapuló tevékenységek - így az orvos vagy 
egészségügyi szakdolgozó és a beteg közötti konzultáció, illetve az orvos és orvos közötti konzílium - 
mellett az adott szakterület szakorvosa, egészségügyi szakdolgozója és a felsőfokú egészségügyi 
szakirányú szakképzettséggel rendelkező klinikai szakpszichológusa kompetenciájában egészségügyi 
adatok infokommunikációs eszköz útján történő továbbítása révén, az egészségügyi és a hozzájuk 
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően, 
személyes jelenlét nélkül is, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése lehetővé teszik 
a) diagnózist, terápiás javaslatot állíthat fel, 
b) tanácsadást, konzultációt végezhet, 
c) betegirányítást láthat el, 
d) beutalót adhat, 
e) gondozást láthat el, 
f) terápiát, rehabilitációs tevékenységet végezhet, 
g) gyógyszert írhat fel, 
h) elektronikus vényen rendelhető gyógyászati segédeszközt írhat fel, az adott tevékenység 
végzéséhez e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén. 
…………………………………………………………………………………………… 

158/2021. (III. 31.) Korm. rendelet a körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében egyes 
kormányrendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 55/2021. (III.31.)  Hatályos: 2021. 04. 01. 
 
Többek között módosítja a 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet a 
csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről 
Megjelent: MK 55/2021. (III.31.) Módosítja: .158/2021. (III. 31.) K, r. Hatályos: 2021. 04. 
01. 
 
2. §  5b.   könnyű műanyag zacskó: olyan műanyag zacskó, amelynek falvastagsága 50 
mikronnál kevesebb; 
5c.   műanyag: a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi 
irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 
5. pontja értelmében vett polimer, amely alkalmas a műanyag zacskók fő szerkezeti alkotóelemeként 
való felhasználásra, és amelyhez esetleg adalékanyagokat vagy egyéb anyagokat is adtak; 
5d.   műanyag zacskó: olyan fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli, műanyagból készült hordozható 
zacskó, amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére; 
5e.   nagyon könnyű műanyag zacskó: olyan műanyag zacskó, amelynek falvastagsága 15 mikronnál 
kevesebb, és amelynek felhasználása higiéniai célokat szolgál, vagy amelyet ömlesztett élelmiszerek 
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elsődleges csomagolására használnak azokban az esetekben, amikor az segít megelőzni az 
élelmiszer-pazarlást; 
9.   oxidatív úton aprózódó műanyag zacskó: olyan, az áruk vagy termékek értékesítési pontján 
a fogyasztók részére biztosított, adalékanyagokat tartalmazó, műanyagból készült zacskó, 
amely elősegíti a műanyag mikroméretű műanyagrészecskékre történő széttöredezését; 
9a.   társított (kompozit) csomagolás: olyan csomagolás, amely különböző anyagok kézi erővel szét 
nem választható két vagy több rétegéből áll, egyetlen integrált egységet képezve, amely egy belső 
tartályból és egy külső burkolatból áll, amelyet ennek megfelelően töltenek meg, tárolnak, szállítanak 
és ürítenek ki; 
(2)   Csomagolásnak kell tekinteni továbbá 
(5)   A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 2. § 
25. pontja szerinti hajlékonyfalú műanyag hordtasaknak vagy hordtáskának minősül az e 
rendelet szerinti műanyag zacskó, a könnyű műanyag zacskó, valamint az oxidatív úton 
aprózódó műanyag zacskó. 
(6)   Nem minősül a Ktdt. 2. § 25. pontja szerinti hajlékonyfalú műanyag hordtasaknak vagy 
hordtáskának az e rendelet szerinti nagyon könnyű műanyag zacskó. 

2a.   Csomagolási hulladék a körforgásos gazdaságban 

2/A. §   (1) A csomagolási hulladék képződésének megelőzését és a csomagolás környezetre 
gyakorolt hatásának minimálisra csökkentését a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ht.) 5. mellékletével összhangban kell elérni. 
(2) A hulladékká vált társított csomagolást elkülönítetten kell gyűjteni. 
 
9. § (1) A gyártó az újra nem használt, a 3. § (1) bekezdésben meghatározott határértéket 
meghaladó mértékű nehézfémet tartalmazó és hulladékká vált műanyag rekesz, raklap 
hasznosításáról a hulladékhierarchia szerinti követelményekre figyelemmel gondoskodik. 

4a.   Eltérés a célértékektől 
9/A. §  (1) A hulladékgazdálkodásért felelős miniszter a 9. § (2a), illetve (2b) bekezdés a)-
f) pontja szerinti célértékek elérésére előírt teljesítési határidő legfeljebb 5 évvel való 
elhalasztását - végrehajtási terv megküldésével - a 9. § (2a) és (2b) bekezdésében 
meghatározott határidőt megelőző 2. év végéig kezdeményezheti az Európai Bizottságnál (a 
továbbiakban: Bizottság). 

3. melléklet a 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez 

A csomagolás összetételére, újrahasználhatóságra, továbbá a csomagolási hulladék 
hasznosíthatóságra vonatkozó lényegi követelmények 

4. melléklet a 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez  

A célértéknek való megfelelés számítási szabályai 
 
Többek között módosítja a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet az elem- és 
akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről 
 

Megjelent: MK 55/2021. (III.31.) Módosítja: .158/2021. (III. 31.) K, r. Hatályos: 2021. 04. 
01. 
 
2. §  5a.  forgalmazott hordozható elem, akkumulátor: az adott évben Magyarország területén 
forgalomba hozott hordozható elem, akkumulátor, ide nem értve azokat a hordozható elemeket 
és akkumulátorokat, amelyeket a végfelhasználók részére történt eladást megelőzően 
ugyanabban az évben véglegesen kivittek Magyarország területéről; 
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2a.   Elem- és akkumulátorhulladék a körforgásos gazdaságban 

2/A. §   Az elemek és akkumulátorok, valamint az életciklusukban közreműködő gazdasági szereplők - 

a gyártók, a forgalmazók, a felhasználók és a hulladékkezelők - környezetvédelmi teljesítményének 

folyamatos javítását a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 5. 

mellékletében foglalt eszközök alkalmazásával kell elérni. 

7. A gyártók és a közvetítő szervezetek nyilvántartásba vétele 
11. § (2) e)  a gyártó által forgalmazott hordozható elem, akkumulátor típusa (hordozható, ipari, 
gépjármű); 

20/A. §  A kereskedő és a közvetítő a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott 16 06 azonosító kóddal rendelkező elem- és akkumulátorhulladékot - Ht. 13. § (3) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a hulladékkezelőn túl kereskedőnek is átadhatja. 

30. § (1) Ez a rendelet 

f)   az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 
2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámokba szánt, kadmiumot tartalmazó hordozható elemek és akkumulátorok, valamint az 
alacsony higanytartalmú gombelemek forgalomba hozatala tekintetében történő módosításáról, 
és a 2009/603/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. november 20-i 
2013/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek; 

g)  az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, 

valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az 

elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv 

módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 

való megfelelést szolgálja. 
 

Többek között módosítja a 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendeletet a 
hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó 
részletes szabályokról 
Megjelent: MK 55/2021. (III.31.) Módosítja: .158/2021. (III. 31.) K, r. Hatályos: 2021. 04. 
01. 
 
1. § (1)   A tervezési területen működő helyi önkormányzatok, érdek-képviseleti és környezetvédelmi 
civil szervezetek, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásra létrehozott szervezet 
(a továbbiakban: Koordináló szerv), továbbá az 1. mellékletben meghatározott hatóságok az Országos 
Hulladékgazdálkodási Terv (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási terv), valamint az Országos 
Megelőzési Program (a továbbiakban: megelőzési program) előkészítéséhez szükséges adatokat és 
információkat - kérésre - a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter részére - a megkeresésétől 
számított 60 napon belül, elektronikus formátumban - díjmentesen rendelkezésre bocsátják. 

2. melléklet a 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelethez 

A hulladékgazdálkodási terv szerkezeti felépítése és tartalmi elemei 
 

2.1.4.   Be kell mutatni a tervezési területen működő közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási 
tevékenységeket, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás által a tervezési terület 
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hulladékgazdálkodására gyakorolt hatását, különös tekintettel a Ht. 76. § (1) 
bekezdés i) pont ib) alpontjában foglaltakra. 
2.1.5.  Be kell mutatni azokat az intézkedéseket, melyek az újrafeldolgozásra vagy egyéb 
hasznosításra alkalmas hulladék lerakásának korlátozására irányulnak, különös tekintettel a Ht. 76. § 
(1) bekezdés i) pont ia) alpontjában foglaltakra. 
2.2. A megvalósítani tervezett célkitűzések és feladatok: 
2.2.1.  A tervezési területen megvalósítandó hasznosítási célkitűzéseket - lehetőség szerint a 2.1.1.1. 
pont szerinti bontásban - kell bemutatni, figyelemmel a hasznosítási kapacitások kialakításának 
lehetőségeire, szükségleteire, prioritásaira, különös tekintettel a Ht. 76. § (1) bekezdés o) pontjában 
foglaltakra. 
2. A megelőzési program tartalmi elemei: 

2.1. A megelőzéssel kapcsolatos meglévő intézkedések, célkitűzések és feladatok: *  
2.1.1.  Ismertetni kell a meglévő hulladékmegelőzési intézkedéseket és azok hulladékmegelőzéshez 
való hozzájárulását. 
2.1.2.   A hulladékképződés megelőzésére a tervezési területen megvalósítani kívánt rövid és hosszú 
távú célkitűzéseket, feladatokat úgy kell meghatározni, hogy azok a következő eredmények elérését 
biztosítsák: 
2.1.2.1. a környezetterhelés csökkentését; 
2.1.2.2. az elsődleges nyersanyag- és az energiafelhasználás csökkentését; 
2.1.2.3. a hulladékok veszélyesanyag-tartalmának csökkentését; 
2.1.2.4. adott hulladékáramok vonatkozásában az egy főre eső hulladékképződés csökkentését; 
2.1.2.5. a melléktermékek és a másodnyersanyagok nagyobb arányú felhasználását; 
2.1.2.6. a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást; 
2.1.2.7. a hulladékszegény gyártási technológiák és alternatív technológiák alkalmazását, továbbá a 
helyettesítő bemeneti alapanyagok felhasználását; 
2.1.2.8. a termékek életciklusának növelését; 
2.1.2.9. a fogyasztáscsökkentést és a fenntartható fogyasztási szokások kialakulásának ösztönzését. 
 

Többek között módosítja a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletet az 
elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről 
Megjelent: MK 55/2021. (III.31.) Módosítja: .158/2021. (III. 31.) K, r. Hatályos: 2021. 04. 
01. 

2a. Az elektromos, elektronikus berendezés előállítására vonatkozó szabályok, az elektromos 
és elektronikus berendezésekből származó hulladékok a körforgásos gazdaságban 
2/B. §  A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékainak képződése és a hulladékok kezelése nyomán 
bekövetkező, környezetre káros hatások megelőzése vagy csökkentése, valamint az erőforrás-
felhasználás általános hatásainak csökkentése és e felhasználás hatékonyságának javítása, 
továbbá a környezetet és az emberi egészség védelme érdekében a hulladékhierarchia 
alkalmazását szolgáló gazdasági és egyéb intézkedéseket, illetve az azokkal egyenértékű 
megoldásokat a Ht. 5. melléklete szerint kell meghatározni. 
17. §  (1)   A gyártó vagy meghatalmazott képviselője a Végrehajtási Rendelet II. melléklete és a 
7. melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet, és arról a tárgyév február 20. napjáig 
az országos környezetvédelmi hatóság részére adatot szolgáltat. A Végrehajtási Rendelet II. 
melléklet berendezésekre vonatkozó részét a 7. melléklet szerinti adattartalmat kell 
szerepeltetni. A Végrehajtási Rendelet szerinti nemzeti azonosítóként a KÜJ-azonosítót kell 
megadni. A Végrehajtási Rendelet kiegészítő információelemeinek megadása nem kötelező. 
19/A. §  A 7. és a 8. melléklet berendezéskategóriánkénti adatszolgáltatását az 1. melléklet 1.4. 
pontja szerinti nagygépek kategórián belül nagygépek a fotovoltaikus panelek kivételével, 
valamint fotovoltaikus panelek bontásban kell külön-külön szolgáltatni. 
30. § (2)   Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2012. július 4-i 
2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (6) bekezdésében meghatározott 
jelentéstételi kötelezettség végrehajtásáról, a hozzá kapcsolódó minőség-ellenőrzési jelentés 
mellékelésével - a 2004/249/EK bizottsági határozat, a 2005/369/EK bizottsági határozat, 
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valamint az (EU) 2019/2193 bizottsági végrehajtási határozat alapján - a hulladékgazdálkodásért 
felelős miniszter gondoskodik. 
35. §   (1) d)   az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -
akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. 
szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének és az azt 
módosító 2013/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek; 
e)   az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, 
valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos 
és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. 
május 30-i (EU) 2018/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
való megfelelést szolgálja. 
 
(2) Ez a rendelet 
 
d)   az elektromos és elektronikus berendezések gyártóinak nyilvántartásba vétele és a 
nyilvántartások részére benyújtandó jelentések formátumának meghatározásáról szóló, 2019. február 
19-i (EU) 2019/290 bizottsági végrehajtási rendelet; 
e)   az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv alkalmazásában az adatok kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó 
szabályok megállapításáról és az adatformátumok meghatározásáról szóló, 2019. december 17-i (EU) 
2019/2193 bizottsági végrehajtási határozat 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 

7. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez   

A gyártó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatok 

1.  
2. A gyártó tevékenységére vonatkozó adatok: 
a)  a tárgyévet megelőző évben Magyarországon forgalomba hozott elektromos, elektronikus 
berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, típusonként bontva); 
b)  a tárgyévben Magyarországon forgalomba hozni tervezett elektromos, elektronikus berendezés 
mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, típusonként bontva); 
c)  a tárgyévet megelőző évre vonatkozó gyűjtési kötelezettsége Magyarországon (tömeg szerint, 
berendezéskategóriánként); 
d)  a tárgyévet megelőző évben átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés 
mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, típusonként bontva); 
e)  a tárgyévet megelőző évben Magyarországon, másik tagállamban, valamint az Európai Unión kívül 
kezelt hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, 
berendezéskategóriánként bontva); 
f)  a tárgyévet megelőző évben újrahasználatra előkészített, valamint újrafeldolgozott hulladékká vált 
elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, 
átvállalónként bontva), feltüntetve az átvállalónak átadott mennyiséget, az átvállaló által 
újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott mennyiséget (újrahasználatra előkészítési és 
újrafeldolgozási arányszám), valamint az égetéssel hasznosított mennyiséget; 
g)  a tárgyévet megelőző évben ártalmatlanított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés 
mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve az 
égetéssel ártalmatlanított mennyiséget és a lerakással ártalmatlanított mennyiséget; 
h) a tárgyévi gyűjtési, kezelési kötelezettség ellátásának módja; 
i) a 13. § (1) bekezdés szerinti tárgyévi vagyoni biztosíték összege és típusa. 
 
8. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez 
 
1.2. A közvetítő szervezet tevékenységére vonatkozó adatok: 
a)  a tárgyévet megelőző évben átvett, gyűjtött elektromos, elektronikus berendezés hulladékának 
mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, típusonként bontva); 
b)  a tárgyévet megelőző évben Magyarországon, másik tagállamban, valamint az Európai Unión kívül 
kezelt hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, 
berendezéskategóriánként bontva); 
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c)  a tárgyévet megelőző évben újrahasználatra előkészített, valamint újrafeldolgozott hulladékká vált 
elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, 
átvállalónként bontva), feltüntetve az átvállalónak átadott mennyiséget, az átvállaló által 
újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott mennyiséget (újrahasználatra előkészítési és 
újrafeldolgozási arányszám), valamint az égetéssel hasznosított mennyiséget; 
d)  a tárgyévet megelőző évben ártalmatlanított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés 
mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve az 
égetéssel ártalmatlanított mennyiséget, a lerakással ártalmatlanított mennyiséget. 
 
2. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet: 
2.1. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetre vonatkozó adatok: 
2.2. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet tevékenységére vonatkozó adatok: 
a) a tárgyévet megelőző évben átvett, gyűjtött elektromos, elektronikus berendezés hulladékának 
mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, típusonként bontva); 
b)  a tárgyévet megelőző évben Magyarországon, másik tagállamban, valamint az Európai Unión kívül 
kezelt hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, 
berendezéskategóriánként bontva); 
c) a tárgyévet megelőző évben újrahasználatra előkészített, valamint újrafeldolgozott hulladékká vált 
elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, 
átvállalónként bontva), feltüntetve az átvállalónak átadott mennyiséget, az átvállaló által 
újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott mennyiséget (újrahasználatra előkészítési és 
újrafeldolgozási arányszám), valamint az égetéssel hasznosított mennyiséget; 
d)  a tárgyévet megelőző évben ártalmatlanított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés 
mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve az 
égetéssel ártalmatlanított mennyiséget és a lerakással ártalmatlanított mennyiséget. 
 
3. Az átvállaló: 3.2.  a tárgyévet megelőző évben átvett, gyűjtött hulladékká vált 
elektromos és elektronikus berendezés hulladéka (tömeg szerint, 
berendezéskategóriánként, gyártónként bontva). 
 
Többek között módosítja a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletet a 
környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 
végrehajtásáról 
Megjelent: MK 55/2021. (III.31.) Módosítja: .158/2021. (III. 31.) K, r. Hatályos: 2021. 04. 
01. 
 
2. §  (1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 3. § 
(6) bekezdése szerinti kötelezett vevője írásban tesz nyilatkozatot, amelyet teljesíthet alkalmanként az 
egyes ügyletek során eseti nyilatkozattal vagy időszakra szólóan. A nyilatkozat mintáját a 3. melléklet 
tartalmazza. 
(4)  A kötelezett a Ktdt. 3. § (9) bekezdés e) pontja szerinti feltételek teljesítését a nyilvántartásába 
felvett, akkreditált laboratórium által kiadott tanúsítvánnyal igazolja. 

1. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 
1. A CsK kód felépítése 

2. A következő táblázatok a CsK kódok adattartalmát tartalmazzák 

 

Többek között módosítja a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletet a hulladékkal 
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 
Megjelent: MK 55/2021. (III.31.) Módosítja: .158/2021. (III. 31.) K, r. Hatályos: 2021. 04. 
01. 
 
2. § 3a.  elsődleges hulladék: közvetlenül az eredeti hulladéktermelőtől származó, nem 
hulladékkezelés során képződő hulladék; 
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3b.  fennmaradt hulladék: hulladékkezelés során képződő, további kezelést igénylő hulladék, amely 
hulladéktípusában nem tér el a kezelt hulladéktól; 
3c.  másodlagos hulladék: hulladékkezelés során képződő, további kezelést igénylő hulladék, amely 
hulladéktípusában, de legalább fizikai megjelenési formájában eltér a kezelt hulladéktól; 
2a.  Általános szabályok 

2/A. §  (1) Ha a gyűjtő, kereskedő tevékenységéből vagy hulladékgazdálkodási létesítményhez 
kapcsolódó hulladékgazdálkodási tevékenységből származik a hulladék, az átvétel nem minősül 
elsődleges hulladék átvételének. 
(2) Az adatszolgáltatásra kötelezettek és az érintett hatóságok együttműködnek a tagállami 
adatszolgáltatás teljesítése érdekében a tagállami adatszolgáltatást készítő - a Kormány által kijelölt - 
szervezettel, és megkeresését vagy felhívást követően megadják az adatszolgáltatást készítő 
szervezet részére a kért tájékoztatás 
 
4. §  (6)  A veszélyes hulladék szállítója a nyilvántartás-vezetési kötelezettséget úgy teljesíti, hogy a 
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 
7.) Korm. rendelet 7. §-ában meghatározott, teljeskörűen kitöltött szállítási lapot időrendben, papír 
vagy elektronikus formában tárolja és megőrzi, valamint az illetékes hatóságnak ellenőrzés céljából 
rendelkezésre bocsátja. 
 

11. § (4)  Ha a tárgyévben a képződött hulladék mennyisége a hulladéktermelő telephelyén nem éri el 
a (2) bekezdésben meghatározott mennyiséget, nem volt hulladékkészlete, és nem történt 
hulladékátadás, az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelőnek csak a 3. melléklet 1. pontja 
szerinti adattartalommal kell teljesítenie az adatszolgáltatási kötelezettségét. 
14. §  (4)  Az adatszolgáltatások feldolgozásával és szakmai ellenőrzésével egyidejűleg - az éves és 
negyedéves adatszolgáltatások tekintetében a tárgyévet követő év augusztus 15-ig - a 
hulladékgazdálkodási hatóság elvégzi az adatbázis teljességének ellenőrzését is, arra vonatkozóan, 
hogy valamennyi adatszolgáltatásra kötelezett gyűjtő, kereskedő és kezelő teljesítette-e az előírt 
adatszolgáltatást 
5a. Tagállami adatszolgáltatás 
6/A. §  (1) A hatóság által elfogadott alapadatok alapján a 6. mellékletben meghatározott módszertan 
szerint kell kiszámítani a Ht. 92. § (5)-(7) bekezdésében meghatározott, egy naptári évre vonatkozó 
célértéket. 
(2) A hatóság által elfogadott alapadatok alapján a 7. mellékletben meghatározott módszertan szerint 
kell kiszámítani a Ht. 92. § (2a) bekezdésében meghatározott, egy naptári évre vonatkozó célértéket. 
 
6. melléklet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez  

Az újrahasználatra előkészített vagy újrafeldolgozott települési hulladékra vonatkozó célérték 
kiszámításának szabályai 
7. melléklet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez  

A hulladéklerakóba lerakott települési hulladékra vonatkozó célérték kiszámításának szabályai 
 

Többek között módosítja a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendeletet a hulladékká 
vált gépjárművekről 
Megjelent: MK 55/2021. (III.31.) Módosítja: .158/2021. (III. 31.) K, r. Hatályos: 2021. 04. 01. 
 
7. §  (3) A bejelentéshez a gyártó legalább a következő adatokat tartalmazó dokumentumot, valamint 
az 1. melléklet szerinti adatokat elektronikus úton megküldi: 

7. A gépjármű tulajdonosára vonatkozó szabályok 

11. § (1)  A gépjármű tulajdonosa vagy jogszabály által felhatalmazott birtokosa a forgalomból 
véglegesen kivonni szándékozott gépjárművet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 
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gyártónak, a forgalmazónak vagy a bontónak átadja, ide nem értve azt az esetet, ha a hulladékká vált 
gépjármű kezelését a tulajdonos hulladékgazdálkodási engedély birtokában maga végzi. 
(2)  Ha az olyan gépjármű gyártója, amelyből a hulladékká vált gépjármű képződött, magyarországi 
székhellyel, telephellyel nem rendelkezik, vagy tevékenységével felhagyott, illetve ha a gyártó 
megszűnt, a gépjármű tulajdonosa vagy jogszabály által felhatalmazott birtokosa a gépjárművet 
kizárólag a bontónak adhatja át kezelésre. 
(3)  A gépjármű forgalomból történő végleges kivonásának ténye a gépjármű nyilvántartásba kizárólag 
azt követően vezethető be, hogy a hulladékká vált gépjárművet a tulajdonos vagy jogszabály által 
felhatalmazott birtokos a gyártónak, forgalmazónak vagy a bontónak átadta, az átadás tényét igazoló, 
a közlekedési hatóság által kiállított bontási átvételi igazolást mindkét érintett fél aláírta, és az 
igazolással a gépjármű tulajdonosa vagy jogszabály által felhatalmazott birtokosa a végleges kivonást 
a közlekedési igazgatási hatóságnál kérelmezi. 

9. A bontóra és a hulladékká vált gépjármű kezelésére vonatkozó szabályok 

13. § (1)  A hulladékká vált gépjármű kezelését a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ht.) hulladékhierarchiára, valamint a környezet és az emberi egészség védelmére 
vonatkozó előírásaival összhangban, a 2. melléklet műszaki előírásainak megfelelően kell végezni. 
(1a)  A hulladékká vált gépjármű szárazra fektetését, bontását és az azokból származó bontott 
alkatrészek, tartozékok, összetevők és anyagok újrahasználatra való előkészítését, előkezelését, 
esetleg hasznosításra, vagy ennek hiányában ártalmatlanításra történő továbbadását kizárólag bontó 
végzi. 

 

Emlékeztető 
146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

Hatályos: 2021-03-19 

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

FELVONÓ MŰSZAKI ADATLAP ADATTARTALMA és 

MOZGÓLÉPCSŐ/MOZGÓJÁRDA MŰSZAKI ADATLAP ADATTARTALMA - 

-áról szólt 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. 
évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 
 
Módosítja: 668/2020. (XII. 28.) Korm. r. Hatályos: 2021. 03. 01. 

Különleges helyzetből adódó eltérő rendelkezések 
[Az Ebtv. 18. §-a (4) bekezdéséhez] 
 
Vhr. 6. § (1) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjai, valamint a 

rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény 
szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek (a továbbiakban: rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek) hivatásos állományának tagjai az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére az Ebtv. és e 
rendelet rendelkezései alapján jogosultak azzal, hogy e jogosultságuk nem érinti jogszabály vagy a 
Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv rendelkezése alapján kijelölt 
egészségügyi szolgáltató igénybevételével kapcsolatos kötelezettséget. A Magyar Honvédség és a 
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos, szerződéses, kormányzati szolgálati, honvédelmi 
alkalmazotti, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló, közszolgálati jogviszonyban álló, 
közalkalmazotti jogviszonyban álló, egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló, nyugállományú, 
valamint katonai intézeti hallgató tagjának, továbbá igényjogosult közeli hozzátartozójának vizsgálatát 
és gyógykezelését – kérésére, az Ebtv. 18. § (4) bekezdése szerinti jogszabályban foglaltak 
figyelembevételével – az egészségi állapota által indokolt, az ágazati jogszabályukban meghatározott 
egészségügyi szolgáltatónál kell kezdeményezni. 
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(4) Az Ebtv. 18. § (4) bekezdése alapján a Magyar Honvédség vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos, szerződéses, kormányzati szolgálati, honvédelmi alkalmazotti, rendvédelmi 
igazgatási szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, közalkalmazotti és egészségügyi szolgálati 
jogviszonyban álló állománya tekintetében a Magyar Honvédség vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek állományában lévő orvosok általi, továbbá a fogvatartottak estében a 2. § (2) bekezdés e), 
f), g) pontjában meghatározott orvosok általi beutalás esetén az egészségügyi szolgáltató nem 
utasíthatja el a beteget arra hivatkozva, hogy nem rendelkezik a beteg tekintetében területi ellátási 
kötelezettséggel. 
 
(8) A közszolgálati, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti vagy egészségügyi szolgálati 
jogviszonyban álló tartósan harmadik állam területén foglalkoztatott biztosított, illetve a vele együtt ott 
tartózkodó eltartott házastársa, élettársa és gyermeke által a harmadik állam területén igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségének megtérítése esetén megfelelően alkalmazni kell az (1) és (3) 
bekezdésben foglaltakat. 

 
(9) A (8) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a 
közszolgálati, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti vagy egészségügyi szolgálati 
jogviszonyban álló tartósan valamely EGT tagállamban foglalkoztatott biztosított, illetve a vele 
együtt ott tartózkodó eltartott házastársa, élettársa és gyermeke az Ebtv. 27. §-ának (7) 
bekezdése alapján az indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás felmerült és igazolt 
költsége 85 százalékának megtérítését kéri. 

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

317/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és 
elektronizálása érdekében szükséges kormányrendelet-módosításokról 
 
Megjelent: MK 157/2020. (07.01.) Hatályos: 2021-03-01 

 
Többek között módosítja a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletet a közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

 
Megjelent: MK 157/2020. (07.01.) Módosítja: 317/2020. (VII. 1.) Korm. r Hatályos: 

22. A jármű forgalomból történő kivonása 

100. § (1) A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonását, meghosszabbítását és forgalomba 
történő visszahelyezését kizárólag a Kknyt. 2. § 9. pontja szerinti üzemben tartó kérheti. 
A közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű 
ideiglenes forgalomból történő kivonásáról, meghosszabbításáról és forgalomba történő 
visszahelyezéséről. 
(1a) Az (1) bekezdés szerinti bejegyzés során a közlekedési igazgatási hatóság az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén az 
automatikus döntéshozatali eljárás szabályai szerint jár el. 
(2) A jármű közúti forgalomból történő ideiglenes kivonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság 
a kérelemben meghatározott időtartamra, de legfeljebb hat hónapra bejegyzi a kivonás időtartamát a 
járműnyilvántartásba. A kivonás időtartama újabb kérelemre, a kérelem benyújtásától vagy a 
kérelemben megjelölt időponttól számított legfeljebb 6 hónapra, ismételten meghosszabbítható. A 
forgalomból kivonás kezdő időpontjaként a kérelem benyújtásánál korábbi időpont nem vehető 
nyilvántartásba. 
(3)320 
(4)321 
(5) A forgalomból – kérelemre vagy hivatalból – ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama 
alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni. 
(6) A Kknyt. 2. § 9. pontja szerinti üzemben tartó a (2) bekezdés szerinti határidő lejárta előtt 
kérelmezheti a jármű forgalomba történő visszahelyezését. Ebben az esetben a közlekedési 
igazgatási hatóság a járművet a járműnyilvántartásba tett bejegyzéssel visszahelyezi a forgalomba. 
A jármű a forgalomba történő visszahelyezés nyilvántartásba való bejegyzésének napjától vehet 
részt a közúti forgalomban, feltéve hogy a forgalomban tartásához szükséges, jogszabályban előírt 
feltételek fennállnak. 
…………………………………………………………………………………………….. 
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701/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet  módosításáról (ez utóbbi fent bővebben olvasható) 
2021-03-01 
 
1. §  (2) *  A rendelet hatálya nem terjed ki: 

e)  a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági, logisztikai és ipari 
épületre és épületrészre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem 
haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövi-
debb ideig kerül hűtésre; 

.............................................................................................................................................................. 
 
121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről 

Hatályos: 2020.03.01. 
 

A Kormány a közfürdők létesítéséről és működéséről az alábbiakat rendeli el: 
 
3. § (2)  A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a 

továbbiakban: kormányhivatal) kérelemre felmentést adhat vízforgató berendezés létesítése, illetve 
üzemeltetése alól az Országos Vízügyi Hatóság szakvéleményének figyelembevételével, a medence 
jó hidraulikai kialakítása esetén, ha  

 
(4) c)   bakteriológiai kifogásoltság esetén soron kívül bakteriológiai vizsgálatot kell végeztetni, a 

medence napi üzemelési idejét a felére kell csökkenteni és erről a kormányhivatalt értesíteni kell, 
d)   három egymást követő kifogásoltság esetén a medence üzemeltetését - a kormányhivatalnak 
egyidejű értesítésével - fel kell függeszteni, majd takarítás, fertőtlenítés és újratöltés után 
bakteriológiai vizsgálatot kell végeztetni és annak megfelelő eredménye esetén a medence 
üzemeltetése folytatható. 
(5)   A közfürdő fekvése szerint illetékes kormányhivatal a folyamatosan üzemeltetett közfürdő esetén 
évente egyszer, az időszakosan működő közfürdő esetén a fürdési idény megkezdése előtt a 
közfürdőt tápláló összes vízből külön-külön vízmintát vesz. A vízminták vételére és az azzal 
kapcsolatos adatszolgáltatásra az ivóvízvizsgálatokra előírt szabályok az irányadók. 
(6)   A kormányhivatal évente legalább egyszer megvizsgál minden olyan zárt (fedett) közfürdőt, 
amelynek megengedett legnagyobb terhelése az 50 főt, nyitott (szabadtéri) közfürdő esetén a 
100 főt meghaladja. A helyszíni vizsgálat során a közfürdő legnagyobb terhelése idején kell 
mintát venni a közfürdőt tápláló összes vízből, valamint az egyes medencékből elfolyó, hasz-
nált vizekből külön-külön. 
 
SZABVÁNYVÁLTOZÁSOK: 

Megszűnt szabvány: 

MSZ EN 13381-7:2019  
Szerkezeti elemek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 7. 
rész: Járulékos tűzvédelem faszerkezetekhez 
2003 helyett, amely még 2021.03. 31-ig érvényes 

 
Visszavont Nemzeti Szabványok: 
 
Gyártástechnika 
 
MSZ 6426-3:1992 Visszavont! 
Hárompofás, kulcsos fúrótokmányok. C alak, külső menetes 
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MSZ 3865:1979 Visszavont! 
Kétoldalas szimmetrikus szögmaró 
 
MSZ 22554:1988 Visszavont! 
Keményfém turbómarók            Helyette: sorozat 7755 
 
MSZ 22632:1983 Visszavont! 
Váltóélű keményfémlapkás tárcsamaró fő méretei Helyette:6986:2013 
 
MSZ 22641:1983 Visszavont! 
Váltóélűlapkás, hengeres szárú ujjmaró fő méretei Helyette:6262-1:2013 
 
MSZ 4484:1992 Visszavont! 
Keményfémlapkás, Morse-kúpos szárú, hosszú, gépi dörzsár Helyette: DIN 8094:2020 
 
MSZ 4485:1992 Visszavont! 
Keményfémlapkás, hengeres szárú, hosszú, gépi dörzsár Helyette: DIN 8093 
 
MSZ 14425:1993 Visszavont! 
Kisméretű csigafúró Helyette: DIN 1899:2006 
 
MSZ 14436:1976 Visszavont! 
Kúposszárú, 1:50 kúposságú gépi dörzsár Helyette: ISO 3467:2016 
 
Közúti Jármű 
 
MSZ-05-50.4510-6:1985 Visszavont! 
Légszűrők. C és D alakú szűrőbetétek méretei 
 
MSZ-05-50.3062:1986 Visszavont! 
Közúti járművek elektronikus rendszereinek diagnosztikai vizsgálata 
 
Gumiiap 
MSZ 493:2001 Visszavont! 
Szabványos gumivizsgálati módszer. Hőöregítés légcirkulációs szárítószekrényben 
Helyette: ASTM D 573:2019 
 
Magyar nyelven megjelent, bevezetett nemzeti szabványok: 
 
Általános 
 
MSZ IEC 60050-141:2021 
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 141. rész: Többfázisú rendszerek és áramkörök 
Szolgáltató 
 
MSZ EN ISO/IEC 27006:2021 
Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek auditját és tanúsítását 
végző testületekre vonatkozó követelmények (ISO/IEC 27006:2015, tartalmazza az Amd 1:2020 
módosítást) 
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Környezet, Egészség, Biztonság 
 
MSZ EN 1948-1:2006 
Helyhez kötött légszennyező források emissziója. A PCDD-k, a PCDF-ek és a dioxin típusú PCB-k 
tömegkoncentrációjának meghatározása. 1. rész: A PCDD-k/PCDF-ek mintavétele 
 
MSZ EN 15254-4:2019 
Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 4. rész: 
Üvegezett szerkezetek 
 
MSZ EN 15254-5:2018 
Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 5. rész: 
Fém szendvicspanelek 
 
MSZ EN 15269-1:2019 
Ajtó-, redőny- és nyitható ablakszerkezetek, valamint szerelvényeik/vasalataik tűzállósági és/vagy 
füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 1. rész: Általános követelmények 
 
MSZ EN 15882-1:2011+A1:2018 
Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 1. 
rész: Légcsatornák 
 
Energia 
 
MSZ EN 61724-1:2017 
Fotovillamos rendszerek teljesítménye. 1. rész: Felügyeleti rendszer (IEC 61724-1:2017) 
 
MSZ IEC/TS 61724-2:2021 
Fotovillamos rendszerek teljesítménye. 2. rész: A kapacitás értékelési módszere 
 
MSZ IEC/TS 61724-3:2021 
Fotovillamos rendszerek teljesítménye. 3. rész: Az energia értékelési módszere 
 
Elektronika 
 
MSZ EN 60669-2-5:2017 
Kapcsolók háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos szerelésekhez. 2-5. rész: Kiegészítő 
követelmények. Kapcsolók és hozzájuk tartozó szerelvények lakások és épületek elektronikus 
rendszereiben (HBES-ekben) való használathoz (IEC 60669-2-5:2013, módosítva) 
 
MSZ EN 61058-1-1:2017 
Készülékkapcsolók. 1-1. rész: Mechanikus kapcsolók követelményei (IEC 61058-1-1:2016) 
 
MSZ EN 61058-1-2:2017 
Készülékkapcsolók. 1-2. rész: Elektronikus kapcsolók követelményei (IEC 61058-1-2:2016) 
 
MSZ EN IEC 60255-181:2020 
Mérőrelék és védelmi készülékek. 181. rész: A frekvenciavédelem működési követelményei (IEC 
60255-181:2019) 
 
MSZ HD 361 S4:2021 
Kábelek jelölési rendszere 
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Irodagépek 
 
MSZ IEEE Std 1484.12.1:2021 
A tanulási objektum metaadatainak honosított IEEE-szabványa 
Mezőgazdaság 
 
MSZ EN 17194:2020 
Takarmányok. Mintavétel és vizsgálati módszerek. Deoxinivalenol, aflatoxin Bˇ1^, fumonizin 
Bˇ1^ és Bˇ2^, T-2 és HT-2 toxinok, zearalenon és ochratoxin A meghatározása takarmány-
alapanyagokban és összetett takarmányokban, LC-MS/MS-sel 
 
Élelmiszeripar 
 
MSZ EN 17279:2020 
Élelmiszerek. Multimódszer az aflatoxin Bˇ1^, a deoxinivalenol, a fumonizin Bˇ1^ és Bˇ2^, az 
ochratoxin A, a T-2 toxin, a HT-2 toxin és a zearalenon szűrővizsgálatára élelmiszerekben (a 
csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerek kivételével), LC-MS/MS-sel 
 
MSZ EN 17280:2020 
Élelmiszerek. A zearalenon és a trichotecének, beleértve a deoxinivalenolt és annak acetilezett 
származékait (3-acetil-deoxinivalenol és 15-acetil-deoxinivalenol), valamint a nivalenol T-2 toxin 
és a HT-2 toxin meghatározása gabonafélékben és gabonatermékekben, LC-MS/MS-sel 
 
Megjelent ebben a hónapban: 
 
MSZ EN IEC 62769-101-2:2021 Angol nyelvű! 
Terepi eszközintegráció (FDI). 101-2. rész: Profilok. Foundation Fieldbus HSE (IEC 62769-101-
2:2020) 
 
MSZ EN IEC 62832-1:2021 Angol nyelvű! 
Ipari folyamatok mérése, irányítása és automatizálása. Digitális Gyár keretrendszer. 1. rész: 
Általános alapelvek (IEC 62832-1:2020) 
 
MSZ EN IEC 62832-2:2021 Angol nyelvű! 
Ipari folyamatok mérése, irányítása és automatizálása. Digitális Gyár keretrendszer. 2. rész: 
Modellelemek (IEC 62832-2:2020) 
 
MSZ EN IEC 62832-3:2021 Angol nyelvű! 
Ipari folyamatok mérése, irányítása és automatizálása. Digitális Gyár keretrendszer. 3. rész: A 
Digitális Gyár alkalmazása a termelési rendszerek életciklus-menedzsmentjéhez (IEC 62832-
3:2020) 
 
MSZ EN IEC 61803:2021 Angol nyelvű! 
A teljesítményveszteség megállapítása nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC), hálózatvezérelt, 
áramátalakítós áramátalakító-állomásokban (IEC 61803:2020) 
2000, 2011 és 2017 helyett, amik még 2023. 11. 23-ig érvényesek 
 
MSZ EN IEC 62435-7:2021 Angol nyelvű! 
Elektronikai alkatrészek. Az elektronikai félvezető eszközök hosszú távú tárolása. 7. rész: Mikro-
elektromechanikus eszközök (IEC 62435-7:2020) 
 
MSZ EN IEC 60384-13:2021 Angol nyelvű! 
Elektronikus berendezésekben használatos, állandó értékű kondenzátorok. 13. rész: 
Termékcsoport-előírás. Állandó kapacitású, polipropilénfólia dielektrikumú, fémfólia fegyverzetű, 
egyenfeszültségű kondenzátorok (IEC 60384-13:2020) 
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2012 helyett, ami még 2023. 12. 16-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60794-2-11:2019/A1:2021 Angol nyelvű! 
Fényvezető kábelek. 2-11. rész: Belső téri kábelek. Épületkábelezéshez használt szimplex és 
duplex kábelek termékelőírása (IEC 60794-2-11:2019/A1:2020) 
2019. módosítása 
 
MSZ EN IEC 60794-2-21:2019/A1:2021 Angol nyelvű! 
Fényvezető kábelek. 2-21. rész: Belső téri kábelek. Épületkábelezéshez használt fényvezető, 
többszálas elosztókábelek termékelőírása (IEC 60794-2-21:2019/A1:2020)  
2019. módosítása 
 
MSZ EN ISO/IEC 27017:2021 Angol nyelvű! 
Informatika. Biztonságtechnika. Gyakorlati útmutató a felhőszolgáltatások ISO/IEC 27002-n 
alapuló információbiztonsági kontrolljaihoz/intézkedéseihez (ISO/IEC 27017:2015) 
 
MSZ EN ISO 12967-1:2021 Angol nyelvű! 
Egészségügyi informatika. A rendszer felépítése (HISA). 1. rész: Szervezeti nézőpont (ISO 12967-
1:2020) 
2011 helyett 
 
MSZ EN ISO 12967-2:2021 Angol nyelvű! 
Egészségügyi informatika. A rendszer felépítése (HISA). 2. rész: Információ-nézőpont (ISO 
12967-2:2020) 
2011 helyett 
 
MSZ EN ISO 12967-3:2021 Angol nyelvű! 
Egészségügyi informatika. A rendszer felépítése (HISA). 3. rész: Számítástechnikai nézőpont (ISO 
12967-3:2020) 
2011 helyett 
 
MSZ EN 1829-1:2021 Angol nyelvű! 
Nagynyomású vízsugaras gépek. Biztonsági követelmények. 1. rész: Gépek 
2010 helyett 
 
MSZ EN ISO 9093:2021 Angol nyelvű! 
Kishajók. Szelepek és héjazatátvezetések (ISO 9093:2020) 
2019 helyett 
 
MSZ EN ISO 23411:2021 Angol nyelvű! 
Kishajók. Kormánykerekek (ISO 23411:2020) 
8848:2018 helyett,9775:2018 helyett, 15652:2018 helyett 
 
MSZ EN 4687:2021 Angol nyelvű! 
Repülés és űrhajózás. Festékek és lakkok. Kromátmentes (nem korróziógátló), kétkomponensű, 
szobahőmérsékleten keményedő alapozóbevonat. Kromátmentes alapozóbevonat, katonai 
alkalmazásra 
2012 helyett 
 
MSZ EN 4688:2021 Angol nyelvű! 
Repülés és űrhajózás. Festékek és lakkok. Korrózióálló, krómtartalmú, kétkomponensű, 
szobahőmérsékleten keményedő epoxigyanta bázisú alapozóbevonat. Nagy korrózióállóság, 
katonai alkalmazásra 
2012 helyett 
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MSZ EN 4689:2021 Angol nyelvű! 
Repülés és űrhajózás. Festékek és lakkok. Kétkomponensű, szobahőmérsékleten keményedő, 
poliuretán bázisú fedőlakk. Nagy rugalmasságú és vegyszereknek ellenálló bevonat, katonai 
alkalmazásra 
2012 helyett 
 
MSZ EN 1459-4:2021 Angol nyelvű! 
Terepjáró targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 4. rész: Kiegészítő követelmények 
a szabadon lengő, függesztett terheket kezelő, változtatható kinyúlású targoncákhoz 
 
MSZ EN 1459-5:2021 Angol nyelvű! 
Terepjáró targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 5. rész: Munkaszerelék 
 
MSZ EN 16842-5:2021 Angol nyelvű! 
Gépi hajtású targoncák. Kilátás. Vizsgálati módszerek és igazolás. 5. rész: Legalább 10 000 kg 
teherbírású, változtatható kinyúlású ipari targoncák 
 
MSZ EN 16842-8:2021 Angol nyelvű! 
Gépi hajtású targoncák. Kilátás. Vizsgálati módszerek és igazolás. 8. rész: Legfeljebb 10 000 kg 
teherbírású, vezetőállásos ellensúlyos targoncák 
 
MSZ EN ISO 24266:2021 Angol nyelvű! 
Lábbeli. Teljes cipőt vizsgáló módszerek. Hajtogatásállóság (ISO 24266:2020) 
 
MSZ EN ISO 24267:2021 Angol nyelvű! 
Lábbeli. A lábbeli és a talpelemek súrlódási együtthatójának meghatározása. Vizsgálati módszer 
(ISO 24267:2020) 
 
MSZ EN 1672-2:2021 Angol nyelvű! 
Élelmiszeripari gépek. Általános kialakítási elvek. 2. rész: Higiéniai és tisztíthatósági 
követelmények 
2009 helyett 
 
MSZ EN 12463:2021 Angol nyelvű! 
Élelmiszeripari gépek. Töltőgépek és cserélhető berendezések. Biztonsági és higiéniai 
követelmények 
2015 helyett 
 
MSZ EN ISO 23306:2021 Angol nyelvű! 
Cseppfolyósított földgáz tüzelőanyagként való meghatározása tengerészeti alkalmazásokhoz (ISO 
23306:2020) 
 
MSZ EN 1993-1-4:2006/A2:2021 Angol nyelvű! 
Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-4. rész: Általános szabályok. Kiegészítő szabályok 
korrózióálló acélokra 
2007. módosítása 
 
MSZ EN ISO 1942:2021 Angol nyelvű! 
Fogászat. Szakszótár (ISO 1942:2020) 
2012 helyett 
 
MSZ IEC 60050-141:2021 
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 141. rész: Többfázisú rendszerek és áramkörök 
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MSZ EN ISO 80601-2-67:2021 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-67. rész: Az oxigéntároló berendezések alapvető biztonságra 
és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-67:2020) 
2005 helyett 
 
MSZ EN ISO 80601-2-70:2021 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-70. rész: Az alvási apnoe légzésterápiás készülékeinek 
alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-
70:2020) 
2009 helyett 
 
MSZ EN ISO 20888:2021 Angol nyelvű! 
Fogászat. Szakszótár és az igazságügyi orodentális adatok megjelölési rendszere (ISO 
20888:2020) 
 
MSZ EN ISO 16122-5:2021 Angol nyelvű! 
Mező- és erdőgazdasági gépek. Használatban lévő permetezőgépek ellenőrzése. 5. rész: 
Repülőgépes permetezőrendszerek (ISO 16122-5:2020) 
 
MSZ EN 17417:2021 Angol nyelvű! 
A műanyagok teljes biológiai lebomlásának meghatározása vizes közegben, oxigénhiányos 
(denitrifikáló) körülmények között. A nyomásnövekedés-mérés módszere 
 
MSZ EN IEC 61010-2-202:2021 Angol nyelvű! 
Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-202. rész: A 
villamosan vezérelt szelep-helyzetbeállítók kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-202:2020) 
2017 helyett, ami még 2023. 12. 10-ig érvényes 
 
MSZ EN 14972-1:2021 Angol nyelvű! 
Beépített tűzoltó berendezések. Vízköddel oltó berendezések. 1. rész: Tervezés, kivitelezés, 
felülvizsgálat és karbantartás 
2010 helyett 
 
MSZ EN 15188:2021 Angol nyelvű! 
A porfelhalmozódás öngyulladási viselkedésének meghatározása 
2008 helyett, ami még 2021. 12. 31-ig érvényes 
 
MSZ EN 352-10:2021 Angol nyelvű! 
Hallásvédők. Biztonsági követelmények. 10. rész: Szórakoztató célú fülhallgatók 
2003 helyett, ami még 2023. 11. 30-ig érvényes 
 
MSZ EN 352-2:2021 Angol nyelvű! 
Hallásvédők. Általános követelmények. 2. rész: Füldugók 
2003 helyett, ami még 2023. 11. 30-ig érvényes 
 
MSZ EN 352-3:2021 Angol nyelvű! 
Hallásvédők. Általános követelmények. 3. rész: Fejvédőre és/vagy arcvédő eszközökre szerelt 
fültokok 
2003 helyett, ami még 2023. 11. 30-ig érvényes 
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MSZ EN 352-4:2021 Angol nyelvű! 
Hallásvédők. Biztonsági követelmények. 4. rész: Zajszinttől függő csillapítású fültokok 
2003 és 2006 helyett, amik még 2023. 11. 30-ig érvényesek 
 
MSZ EN IEC 60352-5:2021 Angol nyelvű! 
Forrasztás nélküli huzalkötések. 5. rész: Besajtolt huzalkötések. Általános követelmények, 
vizsgálati módszerek és gyakorlati útmutató (IEC 60352-5:2020) 
2003 és 2006 helyett, amik még 2023. 11. 30-ig érvényesek 
 
MSZ EN 352-6:2021 Angol nyelvű! 
Hallásvédők. Biztonsági követelmények. 6. rész: Fültokok biztonsági hangbemenettel 
2003 helyett, ami még 2023. 11. 30-ig érvényes 
 
MSZ EN 352-7:2021 Angol nyelvű! 
Hallásvédők. Biztonsági követelmények. 7. rész: Zajszinttől függő csillapítású füldugók 
2003 helyett, ami még 2023. 11. 30-ig érvényes 
 
MSZ EN 352-8:2021 Angol nyelvű! 
Hallásvédők. Biztonsági követelmények. 8. rész: Szórakoztató célú audiofültokok 
2008 helyett, ami még 2023. 11. 30-ig érvényes 
 
MSZ EN 352-9:2021 Angol nyelvű! 
Hallásvédők. Biztonsági követelmények. 9. rész: Füldugók biztonsági hangbemenettel 
 
MSZ EN 352-10:2021 Angol nyelvű! 
Hallásvédők. Biztonsági követelmények. 10. rész: Szórakoztató célú fülhallgatók 
 
MSZ EN 13819-1:2021 Angol nyelvű! 
Hallásvédők. Vizsgálatok. 1. rész: Fizikai vizsgálati módszerek 
2003 helyett 
 
MSZ EN 13819-2:2021 Angol nyelvű! 
Hallásvédők. Vizsgálatok. 2. rész: Akusztikai vizsgálati módszerek 
2003 helyett 
 
MSZ EN ISO 20349-1:2017/A1:2021 Angol nyelvű! 
Egyéni védőeszközök. Öntödékben és hegesztéskor előforduló kockázatok ellen védő lábbeli. 1. 
rész: Követelmények és vizsgálati módszerek öntödékben előforduló kockázatok elleni 
védelemhez. 1. módosítás (ISO 20349-1:2017/Amd 1:2020) 
2018. módosítása 
 
MSZ EN ISO 20349-2:2017/A1:2021 Angol nyelvű! 
Egyéni védőeszközök. Öntödékben és hegesztéskor előforduló kockázatok ellen védő lábbeli. 2. 
rész: Követelmények és vizsgálati módszerek hegesztés és rokon eljárások során előforduló 
kockázatok elleni védelemhez. 1. módosítás (ISO 20349-2:2017/Amd 1:2020) 
2007. módosítása 
 
MSZ EN ISO 9902-6:2021 Angol nyelvű! 
Textilipari gépek. Zajvizsgálati előírás. 6. rész: Kelmegyártó gépek (ISO 9902-6:2018) 
2001, 2009 és 2014 helyett 
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MSZ CEN/TR 13582:2021 Angol nyelvű! 
Hőenergia-mérők beépítése. Útmutató a hőenergia-mérők kiválasztásához, beépítéséhez és 
működtetéséhez 
2000 helyett 
 
MSZ EN ISO 7866:2012/A1:2021 Angol nyelvű! 
Gázpalackok. Alumíniumötvözetből készült, varrat nélküli, újratölthető gázpalackok. Tervezés, 
kialakítás és vizsgálat. 1. módosítás (ISO 7866:2012/Amd 1:2020) 
 
MSZ EN ISO 15494:2018/A1:2021 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek ipari alkalmazásokra. Polibutén (PB), polietilén (PE), fokozottan 
hőálló polietilén (PE-RT), térhálósított polietilén (PE-X), polipropilén (PP). Metrikus sorozat az 
alkotóelemek és a rendszer követelményeihez. 1. módosítás (ISO 15494:2015/Amd 1:2020) 
 
MSZ EN ISO 20475:2021 Angol nyelvű! 
Gázpalackok. Palackkötegek. Időszakos ellenőrzés és vizsgálat (ISO 20475:2018) 
2014 helyett 
 
MSZ EN ISO 23088:2021 Angol nyelvű! 
Gázpalackok. Hegesztett, nyomástartó acélhordók időszakos ellenőrzése és vizsgálata. Legfeljebb 
1000 l űrtartalom (ISO 23088:2020) 
 
MSZ EN ISO 15494:2018/A1:2021 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek ipari alkalmazásokra. Polibutén (PB), polietilén (PE), fokozottan 
hőálló polietilén (PE-RT), térhálósított polietilén (PE-X), polipropilén (PP). Metrikus sorozat az 
alkotóelemek és a rendszer követelményeihez. 1. módosítás (ISO 15494:2015/Amd 1:2020) 
2019. módosítása 
 
MSZ EN ISO 12115:1999 Angol nyelvű! 
Szálerősítésű műanyagok. Hőre keményedő sajtolóanyagok és prepregek. A folyékonyság, az 
érettség és a tárolhatóság meghatározása (ISO 12115:1997) 
2011 helyett 
 
MSZ EN IEC 62769-101-1:2021 Angol nyelvű! 
Terepi eszközintegráció (FDI). 101-1. rész: Profilok. Foundation Fieldbus H1 (IEC 62769-101-
1:2020) 
2015 helyett, ami még 2023. 12. 24-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 62769-101-2:2021 Angol nyelvű! 
Terepi eszközintegráció (FDI). 101-2. rész: Profilok. Foundation Fieldbus HSE (IEC 62769-101-
2:2020) 
2015 helyett, ami még 2023. 12. 24-ig érvényes 
 
MSZ EN 17210:2021 Angol nyelvű! 
Az épített környezet hozzáférhetősége és használhatósága. Funkcionális követelmények 
 
MSZ EN 13497:2018+A1:2021 Angol nyelvű! 
Hőszigetelő termékek építőipari felhasználásra. Összetett külső hőszigetelő rendszerek (THR) 
ütési ellenállásának meghatározása 
2011 helyett 
 
MSZ CLC/TS 50703-2:2021 Angol nyelvű! 
Villámvédelmi rendszer elemei (LPSC). 2. rész: Robbanóképes közegekben használt villámvédelmi 
rendszerek elemeinek egyedi vizsgálati követelményei 
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MSZ EN 12609:2021 Angol nyelvű! 
Betonkeverő tehergépkocsik. Biztonsági követelmények 
 
MSZ EN 16941-2:2021 Angol nyelvű! 
Nem iható víz helyi szállítórendszerei. 2. rész: Rendszerek a kezelt szürkevíz felhasználására 
 
MSZ EN 14654-1:2021 Angol nyelvű! 
Települések csapadékvíz- és szennyvízelvezető rendszerei. A tevékenységek irányítása és 
ellenőrzése. 1. rész: Általános követelmények 
2014 helyett 
 
MSZ EN 14654-2:2021 Angol nyelvű! 
Települések csapadékvíz- és szennyvízelvezető rendszerei. A tevékenységek irányítása és 
ellenőrzése. 2. rész: Helyreállítás 
2013 helyett 
 
MSZ EN 14654-3:2021 Angol nyelvű! 
Települések csapadékvíz- és szennyvízelvezető rendszerei. A tevékenységek irányítása és 
ellenőrzése. 3. rész: A csapadékvíz- és szennyvízelvezető rendszerek tisztítása 
2014 helyett 
 
MSZ EN 14654-4:2021 Angol nyelvű! 
Települések csapadékvíz- és szennyvízelvezető rendszerei. A tevékenységek irányítása és 
ellenőrzése. 4. rész: A felhasználói betáplálások ellenőrzése 
 
MSZ EN 12697-42:2021 Angol nyelvű! 
Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 42. rész: Idegen anyag mennyisége visszanyert 
aszfaltban 
2013 helyett 
 
MSZ EN 13231-2:2021 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Munkaátvétel. 2. rész: Folyóvágány, váltók, kereszteződések és 
dilatációs berendezések profiljavításának átvétele 
2012 és 2013  helyett 
 
MSZ EN 13848-2:2021 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A vágánygeometria minősége. 2. rész: Mérési rendszerek. 
Vágánymérő járművek 
2006 helyett 
 
MSZ EN 13848-6:2014+A1:2021 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A vágánygeometria minősége. 6. rész: A vágánygeometria 
minőségének jellemzése 
2014 helyett 
 
MSZ EN 17397-1:2021 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Sínhibák. 1. rész: Sínhiba kezelése 
 


