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Jogszabály- és szabványváltozások: 2021. november 
 

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások 
 

Fontos változás! A Nemzeti Jogszabálytár új felhasználási feltételei miatt a Zsebtörvénytár 
cd-nken nem szerepelhet a jogszabályok teljes szövege, csak a jogszabály/rendelet száma és 
címe, viszont kiemelve találhatók a cd-n a legfontosabb változások, aminek segítségével egy 
pillantással végiggörgetve látható, hogy mik változtak abban az évben vagy abban a hónapban. 
Akit bővebben érdekel valamelyik jogszabály(változás), a Nemzeti Jogszabálytárban, a 
https://njt.hu oldalon tud utánanézni, ill. onnan saját magának kinyomtatni vagy pdf-ként a 
számítógépére elmenteni. 

 
A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki: 

 

2021. évi CXXI. törvény egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosí-
tásával, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi 
XCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról 

Megjelent: MK 208/2021 (XI.17.) Hatályos: 2021. 12. 02 

 

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

Megjelent: MK 208/2021 (XI.17.) Módosítja: 2021. évi CXXI. törv. Hatályos: 2021. 12. 02 

A HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS *  

79. § (1) *  A hivatásos katasztrófavédelmi szerv a hatáskörébe utalt hatósági eljárások és az eljárá-
sok végleges lezárását követően a kiszabott bírságok befizetésének nyomon követése, a végleges 
döntésének végrehajtása, az ellenőrzés, a szemle, a végleges döntésével összefüggő jogorvoslat, az 
ügykövetés, kapcsolattartás, valamint a döntés-felülvizsgálat céljából az alábbi adatokat kezeli: 

a) az ügyfél természetes személyazonosító adatai, lakcíme, elérhetőségi címe, elektronikus levél-
címe, telefonszámai, 

b) az ügyfél adóazonosító jele vagy adószáma, 
c) az ügyfél számlaszáma, IBAN száma, 
d) a nem természetes személy ügyfél 
da) cégjegyzék száma, nyilvántartási száma, államháztartási egyedi azonosítója, létrejöttének és 

megszűnésének időpontja, tevékenységi körei, székhelyének címe, elektronikus levélcíme, az elektro-
nikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a 
továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti hivatalos elérhetősége, telefonszáma, 

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

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

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

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

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

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

a) veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével kapcsolatosan kiszabott bírságok esetében bírságfi-
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zetés teljesítését követő hat évig kezeli, 
b) a hatáskörébe utalt hatósági eljárások esetében - a c) pontban meghatározott kivétellel - az eljá-

rások végleges lezárását követő hat évig kezeli, 
c) a veszélyes áruk szállítására használt tartályok, tartányok, valamint a csomagolóeszközök, IBC-

k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági engedélyezési 
eljárások esetében az engedélyek érvényességét követő hat évig kezeli. 

VII/C. FEJEZET *  
A HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERV HATÁSKÖRÉBE UTALT HATÓSÁGI ELJÁRÁ-

SOK ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSÉNEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI *  

Új jogszabályok: 
Ebben a hónapban a Zsebtörvénytárba besorolható új jogszabály nem jelent meg. 
 

Változások 

54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzé-
séről és vizsgáztatásáról 
 
Megjelent: MK 199/2021 (XI.02.) Hatályos: 2021.12.05. 

 
Többek között módosítja a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendeletet a közúti közlekedési ágazatban 
használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról 
 

Megjelent: MK 199/2021 (XI.02.) Módosítja: 54/2021. (XI. 5.) ITM r. Hatályos: 2021. 12. 05 
 
5. § *  (1) Vizsgát az tehet, aki 

(3) *  A gépkezelő vizsgákat és gépkezelői jogosítvány kiadását a KAV Közlekedési Alkalmassági és 
Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: vizsgaközpont) végzi. 

(4) *  A vizsgaközpont a szaktanfolyamot folytató szervezettel a szaktanfolyam befejezésének 
időpontját megelőző 5 munkanappal történt előzetes egyeztetés alapján határozza meg a vizsga 
időpontját és helyét. A szaktanfolyami képzést folytató szervezet kérelmére a vizsgaközpont az e 
rendelet szerinti vizsga időpontját a szakképesítő vizsgával azonos napra tűzi ki. Ebben az esetben a 
szakképesítő vizsga elnökének kijelöléséhez a közlekedésért felelős miniszter egyetértése szükséges. 

(5) A vizsgák megtartására vonatkozó szabályokat az 5. melléklet tartalmazza. 

6. § (1) *  A vizsgaközpont által kijelölt vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) elnökből és 
két tagból (a továbbiakban együtt: vizsgabiztos) áll. 

1. melléklet a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelethez *  

A gépkezelői jogosítvány tartalmi elemei és formai követelményei 

III. *  A vizsgák lezárása 

A vizsga befejezése után a vizsgabizottság a jegyzőkönyvet aláírja és annak eredeti példányát leadja 
a vizsgaközpont részére 

 

Többek között módosítja a 47/1999. (VIII. 4.) GM rendeletet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat 
kiadásáról 

Megjelent: MK 199/2021 (XI.02.) Módosítja: 54/2021. (XI. 5.) ITM r. Hatályos: 2021. 12. 05 
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5. Személyi feltételek 
5.1. * Emelőgép-kezelő 
Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki 
- 18. életévét betöltött, vagy szakmunkás, 
- a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály *  szerint előzetes és időszakos orvosi vizsgálat 
alapján alkalmas, 
- rendelkezik az emelőgép kezeléséhez szükséges gépkezelői jogosítvánnyal. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

609/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításá-
ról 
 
Megjelent: MK 200/2021 (XI.05.) Hatályos: 2021.11.10. 

 

Többek között módosítja a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a közlekedési igazgatási 
feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

Megjelent: MK 200/2021 (XI.05.) Módosítja: 609/2021. (XI. 5.) Korm. r. Hatályos: 2021. 11. 10 
 A Kormány a Magyar Autóklubot jelöli ki a muzeális minősítő bizottságok tevékenységével kapcsola-

tos közlekedési hatósági feladatok ellátása tekintetében. 
 

9. § 59. *  kijelölt illetékes hatóságként ellátja a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgálta-
tásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 
1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 
1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2012. szeptember 26-i 923/2012/EU 
bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott hatósági feladatokat, gondoskodik a 923/2012/EU 
bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelés biztosításáról, 
 

84. *  jóváhagyja a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló jogszabályban 
meghatározott, légiforgalmi szolgálat és a koordinált légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet 
közötti együttműködési megállapodást, 

85. *  jóváhagyja a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló jogszabályban 
meghatározott, Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet és az ejtőernyős ugrást vagy 
műrepülést végrehajtó szervezet vagy szervezetek közötti együttműködési megállapodást, 

86. *  jóváhagyja a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló jogszabályban 
meghatározott, légiforgalmi szolgálat és a Drop Zone légtérben koordinációs feladatokat ellátó szerve-
zet közötti együttműködési megállapodást. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlá-
si tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 201/2021 (XI.08.) Hatályos: 2022.04.01. 
 
3. Jogosultságot megállapító és a névjegyzéket vezető szerv kijelölése és illetékessége 
5. § (1) *  
Megállapította: 290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. §. Módosította: 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 
16. § 1. 
 Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar 
Építész Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenységgel kapcsolatos - 24. § (1) 
bekezdése szerinti - eljárásokat 
(2) *  Első fokon - a (8) bekezdésben foglaltak kivételével - a kérelmező lakóhelye szerinti területi 
mérnöki kamara titkára, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le a 
szakmagyakorlási tevékenységgel kapcsolatos - 24. § (1) bekezdése szerinti - eljárásokat a) a 3. § (1) 
bekezdés 
(3) *  Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar 
Építész Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenységgel kapcsolatos - 24. § (1) 
bekezdése szerinti - eljárásokat 
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(4) *  Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, másodfokon a Magyar 
Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenységgel kapcsolatos - 24. § (1) 
bekezdése szerinti – eljárásokat 
(8) *  Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar 
Építész Kamara főtitkára folytatja le 
a) a szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület műemléki, 
b) a felelős műszaki vezetői építési szakterület műemléki 
c) *  az építési műszaki ellenőri építési szakterület műemléki, 
d) *  az építési műszaki ellenőri építési szakterület táj- és kertépítészeti 
részszakterülethez kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezését. 
6. § (1) *  Természetes személy a 3. § (1) bekezdés a)-f) pontja szerinti tevékenységeket akkor 
végezheti, ha rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével. Természetes személy a 3. § (1) 
bekezdés g) pontja szerinti esetben köteles a tevékenység végzésére irányuló szándékát a 
névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni. 
(2) *  Cég akkor kezdheti meg és folytathatja a (4) és (5) bekezdés figyelembevételével az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, e 
rendelet hatálya alá tartozó szakmagyakorlási tevékenységet, ha erre vonatkozó szándékát a (3) 
bekezdésnek megfelelően bejelenti, továbbá vezető tisztségviselője, személyesen közreműködő tagja 
vagy legalább heti 20 órában foglalkoztatott munkavállalója rendelkezik az adott területen 
szakmagyakorlási jogosultsággal, és a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi. 
 
(6) *  A szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltételei: 
a) kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén 
aa) a kamarai tagság folytonossága, 
ab) továbbképzési időszakonként a 34. § (3) bekezdése szerinti továbbképzés teljesítése és 
ac) adategyeztetési kötelezettség teljesítése és az éves tagdíj befizetése, 
b) kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén 
ba) továbbképzési időszakonként a 34. § (3) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettség 
teljesítése és 
bb) adategyeztetési kötelezettség teljesítése és az éves nyilvántartási díj befizetése. 
(7) *  
 
7. § (1) A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének feltételei: 
a) *  képesítési követelmény az 1. mellékletben részletezett, a szakterületeknek és tevékenységnek 
megfelelő, kamarai szabályzat szerinti kredittartalmú 
22. § (1) *  A felelős műszaki vezető feladata az Épkiv. 13. § (2)-(5) bekezdésében és 14. §-ában 
meghatározott tevékenységek végzése. Ha a felelős műszaki vezető egyéb munkavégzésre irányuló 
jogviszony keretében látja el feladatát, akkor a feladata az Épkiv. 13. § (2) bekezdésében, 13. § (3) 
bekezdés b)-k), n)-p) pontjában, 13. § (4) bekezdésében és 14. §-ában meghatározott tevékenységek 
végzése. 
 
1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez *  
A szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati idők, 
továbbá feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni 
Építési műszaki ellenőrzés 
1. rész 
Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

620/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beru-
házásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt je-
lentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 
27.) Korm. rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 201/2021 (XI.08.) Hatályos: 2021.11.09. 

 

73. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal ösz-
szefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítás-
ról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról 
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szóló 630/2021. (XI. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr65.) megállapított 2. mellékletében 
foglalt táblázat 77. sorát a Módr65. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági 
ügyekben is alkalmazni kell. 

74. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal ösz-
szefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítás-
ról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 631/2021. (XI. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr66.) megállapított 2. mellékletében 
foglalt táblázat 78. sorát a Módr66. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági 
ügyekben is alkalmazni kell. 
77. * Élelmiszeripari üzem létrehozására irányuló beruházás Szeged területénSzeged I. kerület köz-
igazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 2318, 2377 helyrajzi 
számú ingatlanok; 
Szeged III. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 
21005, 21013/25, 21013/26, 21013/27 és 21013/29 helyrajzi számú ingatlanokCsongrád-Csanád Me-
gyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott78. * Nyíregyházi Ipari Park bővítéseNyíregyháza külte-
rület 01468/15, 01475/1, 01476/1, 01476/24, 01476/28, 01476/31, 01476/32, 01476/33, 01478/1, 
01478/2, 01490/1, 01490/2, 01490/11, 01490/13, 01490/14, 01490/16, 01490/18, 01490/20, 01490/22, 
01491, 01492/1, 01492/2, 01493/2, 01494/2, 01494/3, 01494/4, 01494/6, 01494/7, 01494/9, 01494/10, 
01494/11, 01494/12, 01494/13, 01494/14, 01494/15, 01495, 01496, 01497/2, 01497/3, 01497/4, 
01497/5, 01497/6, 01497/7, 01497/8, 01497/9, 01497/11, 01497/12, 01497/13, 01497/14, 01497/15, 
01497/16, 01497/17, 01498, 01499/2, 01499/3, 01499/4, 01499/5, 01500, 01502, 01503, 01504, 
01505/1, 01505/2, 01505/3, 01505/4, 01505/5, 01505/6, 01505/7, 01505/8, 01505/9, 01505/10, 
01505/11, 01506, 01509/3, 01509/4, 01509/5, 01509/6, 01509/7, 01509/8, 01509/9, 01509/10, 
01509/11, 01509/12, 01509/13, 01509/14, 01509/15, 01509/16, 01509/17, 01509/18, 01509/19, 
01509/20, 01509/21, 01512/1, 01512/2, 01512/3, 01512/4, 01512/5, 01512/6, 01515, 01516/1, 
01516/2, 01516/3, 01516/4, 01516/5, 01516/6, 01526/2, 01546, 02408, 02410, 02411 és 02412 hely-
rajzi számú ingatlanok.Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymeg-
bízott 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

2021. évi CXIII. törvény egyes közjogi tárgyú törvények módosításáról 
Megjelent: MK 203/2021 (XI.10.) Hatályos: 2021.12.01. 

 
 
Többek között módosítja a 2012. évi II. törvényt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

Megjelent: MK 200/2021 (XI.05.) Módosítja: 2021. évi CXIII. törv. Hatályos: 2021. 11. 11 

 
136. § (1) *  A szabálysértési hatóság az eljárás alá vont személyt és a sértettet - a (3a) bekezdés 

kivételével - meghallgatásra megidézi, képviselőjüket értesíti. Ha az ügyben több sértett van, vala-
mennyit meg kell idézni. 

(2) Az idézésben a sértettet figyelmeztetni kell arra, hogy a kellő időben ki nem mentett távolmara-
dását a szabálysértési hatóság a magánindítvány visszavonásának fogja tekinteni. 

(3) A meghallgatás során a szabálysértési hatóság megkísérli az eljárás alá vont személy és a sér-
tett kibékítését. Ha a békítés eredménytelen marad, az általános szabályok szerint kell lefolytatni az 
eljárást. 

(3a) *  Ha a sértett vagy az eljárás alá vont személy a meghallgatást megelőzően úgy nyilatkozik, 
hogy a kibékítés megkísérlését nem kívánja, a szabálysértési hatóság az eljárás alá vont személy és 
a sértett erre irányuló meghallgatását mellőzi, és a kibékítést annak megkísérlése nélkül eredményte-
lennek tekinti. 

 
Hatály: 2023.I.1. - 

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

kezdődik. 
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(2) *  A járművezetéstől eltiltás tartamába be kell számítani azt az időt, amelynek tartamára az eljá-
rás alá vont személy vezetői engedélyét - a járművezetéstől eltiltás intézkedést megelőzően - a sza-
bálysértéssel összefüggésben a helyszínen elvették, azt a hatóságnál leadta, vagy a vezetési jogo-
sultságának azonnali felfüggesztését az engedély-nyilvántartásba a helyszínen bejegyezték. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

49/2021. (XI. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti 
terveinek tartalmi követelményeiről, valamint az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendele-
tek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirá-
nyú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról 
 

Megjelent: MK 207/2021 (XI.15.) Hatályos: 2021.11.18. 

2. § (12) *  Az egészségügyi szolgáltató - az e rendelet szerinti feladatai ellátása során - a Tervet 

a) az annak előkészítésében, valamint jóváhagyásában a feladatkörében résztvevő személy szá-

mára megismerhetővé teszi, valamint 

b) az annak végrehajtásában résztvevőkkel közli. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

2021. évi CXV. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi 
XCIX. törvény hatálybalépéséről 

 
Megjelent: MK 208/2021 (XI.17.) Hatályos: 2021.12.01. 

 
Többek között módosítja a 2007. évi LXXXVI. törvényt a villamos energiáról 
 

Megjelent: MK 208/2021 (XI.17.) Módosítja: 2021. évi CXV. törv. Hatályos: 2021. 12. 01 

47. § (1) *  A villamosenergia-kereskedő a felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszainak ki-
vizsgálására és orvoslására, valamint a felhasználók tájékoztatása céljából köteles a kapcsolattartást 
szóbeli és írásbeli ügyintézés keretében biztosítani. 

(1a) *  A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Khtv.) szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz csatlakozott 
villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató köteles a felhasználó vagy a fizető adatai 
változásának felhasználó általi bejelentését az adatváltozás-kezelési szolgáltatás keretében, bizton-
ságos kézbesítési szolgáltatás útján is fogadni és kezelni. Ha a felhasználó hálózathasználati szerző-
dését a villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató a 63. § (1) bekezdésének megfele-
lően megbízottként kezeli, akkor a felhasználó változott adatait továbbítja az érintett hálózati engedé-
lyesnek. 

(1b) *  Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználó rendelkezése alapján átadja a 
villamosenergia-kereskedőnek, illetve egyetemes szolgáltatónak a Khtv. 20/T. § (2) bekez-
dés a) pontja, b) pont bc)-be) alpontja, valamint 20/U. § (2) bekezdése szerinti adatokat. 

(1c) *  A villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató a felhasználónak az adatváltozás-
kezelési szolgáltatásra történő regisztrációja során a Khtv. 20/T. § (2) bekez-
dés a) pont aa) és ab) alpontja alapján, az adatváltozás-kezelési szolgáltatótól átvett adatait az adatok 
átvételét követő 60 napon belül összeveti az általa nyilvántartott, a felhasználóra, illetve a fizetőre 
vonatkozó adatokkal, és eltérés esetén gondoskodik azoknak az átvett adatok szerinti tartalommal 
történő helyesbítéséről. 

 
2025. 12. 31 
 
Többek között módosítja a 2008. évi XL. törvényt a földgázellátásról 
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Megjelent: MK 208/2021 (XI.17.) Módosítja: 2021. évi CXIX. törv. Hatályos: 2021. 12. 01 

Az Európai Unió jogának való megfelelés 

159. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: 
f) *  a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módo-

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

g) *  a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló (EU) 
2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikke. 

 
Hatályos: 2022. 01. 01. 
63/B. § (6) *  A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhiva-

talok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi 
CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz csatlakozott 
földgázkereskedő, illetve egyetemes szolgáltató köteles a felhasználó vagy a fizető adatai változásá-
nak felhasználó általi bejelentését az adatváltozás-kezelési szolgáltatás keretében, biztonságos kéz-
besítési szolgáltatás útján is fogadni és kezelni. Ha a felhasználó elosztóhálózat-használati szerződé-
sét a földgázkereskedő, illetve egyetemes szolgáltató a 28/A. § (4) bekezdésének megfelelően meg-
bízottként kezeli, akkor a felhasználó változott adatait továbbítja az érintett földgázelosztónak. 

(7) *  Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználó rendelkezése alapján átadja a földgázke-
reskedőnek, illetve egyetemes szolgáltatónak a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés a) pontja, b) pont bc)-
be) alpontja, valamint 20/U. § (2) bekezdése szerinti adatokat. 

(8) *  A földgázkereskedő, illetve egyetemes szolgáltató a felhasználónak az adatváltozás-kezelési 
szolgáltatásra történő regisztrációja során a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja 
alapján, az adatváltozás-kezelési szolgáltatótól átvett adatait az adatok átvételét követő 60 napon 
belül összeveti az általa nyilvántartott, a felhasználóra, illetve a fizetőre vonatkozó adatokkal, és elté-
rés esetén gondoskodik azoknak az átvett adatok szerinti tartalommal történő helyesbítéséről. 

 
Többek között módosítja a 2011. évi CCIX. törvényt a víziközmű-szolgáltatásról 
 
Megjelent: MK 208/2021 (XI.17.) Módosítja: 2021. évi CXIX. törv. Hatályos: 2021. 12. 01 

 
5/E. § (6) *  Az (1), a (2) és az (5) bekezdés hatálya alá nem tartozó, a víziközmű-szolgáltatókkal 

szemben felmerülő panaszok esetében a Hivatal jár el. 
(7) *  Az (1), a (2), az (5) és a (6) bekezdés szerinti hatósági eljárást megelőzően a felhasználó köte-

les panaszával igazolható módon a víziközmű-szolgáltatóhoz fordulni. 
(8) *  A (6) bekezdés szerinti panaszeljárás a jogsértés bekövetkezését követő öt év eltelte után 

nem indítható (elévülés). Ha a jogsértő magatartás folyamatos, az elévülés a magatartás megszűné-
sével kezdődik. Az elévülési határidő jogvesztő. 

 
5/F. § (4a) *  A települési önkormányzat a tulajdonában álló víziközmű-vagyon 5/H. § (2) és (3) bekez-
dése szerinti átruházása esetén mentesül a (4) bekezdésben meghatározott ellátási felelősség alól. 
5/H. § 
45. § (6) *  A víziközmű-szolgáltató víziközmű-működtetés körébe nem tartozó tevékenysége (a továb-
biakban: másodlagos tevékenység) nem veszélyeztetheti a víziközmű működtetését, a folyamatos, 
biztonságos és előírt színvonalú ellátást. Másodlagos tevékenységnek minősül különösen az elkülöní-
tett rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerek üzemeltetése, a fürdőüzemeltetés, vízvisszanyerő 
létesítmény üzemeltetése, a nem közműves szennyvízszállítási közszolgáltatás, a biogázüzem üze-
meltetése, valamint az árvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység. 

 
Hatályos: 2022. 01. 01 

61. § (2a) *  Az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz csatlakozott víziközmű-szolgáltató köteles a 
felhasználó adatai változásának felhasználó általi bejelentését a fővárosi és megyei kormányhivatalok-
ról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüg-
gő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) szerinti adatválto-
zás-kezelési szolgáltatás keretében biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján is fogadni és kezelni. 

(2b) *  Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználó rendelkezése alapján átadja a víziközmű-
szolgáltatónak a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés a) pontja, b) pont bc)-be) alpontja, valamint 20/U. § (2) 
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bekezdése szerinti adatokat. 
(2c) *  A felhasználónak az adatváltozás-kezelési szolgáltatásra történő regisztrációja során a Khtv. 

20/T. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja alapján az adatváltozás-kezelési szolgáltatótól átvett 
adatait a víziközmű-szolgáltató az adatok átvételét követő 60 napon belül összeveti az általa nyilván-
tartott, a felhasználóra vonatkozó adatokkal, és eltérés esetén gondoskodik azoknak az átvett adatok 
szerinti tartalommal történő helyesbítéséről. 

 
 
Többek között módosítja a 2012. évi C. törvényt a Büntető Törvénykönyvről 
 
Megjelent: MK 208/2021 (XI.17.) Módosítja: 2021. évi CXIX. törv. Hatályos: 2022. 01. 01 

XXXIII. FEJEZET 
A KÖZBIZALOM ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK 

Közokirat-hamisítás 
 

342. § (1) Aki (1a) *  Nem valósul meg az (1) bekezdés c) pontja szerinti bűncselekmény a polgárok 
személyi- és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásba történő lakcímbejelentés vonatkozásában, 
amennyiben arra a szállásadó hozzájárulásával, vagy saját tulajdonú ingatlanba történő bejelentke-
zéssel kerül sor. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

2021. évi CXX. törvény egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további 
megerősítését célzó intézkedésekről 

Többek között módosítja az 1993. évi XLVIII. törvényt a bányászatról 
 
Megjelent: MK 208/2021 (XI.17.) Módosítja: 2021. évi CXX. törv. Hatályos: 2022. 01. 01 

1.§ (7) *  A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság) engedé-
lyétől eltérő, más hatósági engedély alapján végzett, valamint katasztrófaveszély vagy az Alap-
törvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet elhárításához szükséges ásványi nyersanyag kiterme-
lésre a 3. §, 20. §, 25. §, 41. §, 41/A. § és 44. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 
4§ (3) *  Az (1) bekezdés szerinti tevékenység végzésénél a 22. §-ban meghatározott kutatási 
műszaki üzemi tervnek a Hatóság elnökének rendeletében előírt tartalmi követelményeit kell al-
kalmazni. 

A  koncessziós területek kijelölése 
9. § *  (1) *  Koncessziós pályázatra kijelölhető területként azt a Hatóság elnökének rendeletében 

zárt területté nyilvánított területet lehet figyelembe venni, amelyen az adott ásványi nyersanyag 
előfordulása vagy a geotermikus energia kinyerése valószínűsíthető. 
22/B. § (3) *  A geotermikus védőidomot az engedélyes kérelme alapján a bányafelügyelet jelöli ki. 

34. § (1) *  A bányászati és a külön törvényben meghatározott gázipari tevékenységet a bizton-
sági előírások szerint kell végezni. 

(2) *  A biztonsági szabályzatokat a Hatóság elnöke rendeletben teszi közzé. 
 

35. § (1) *  A súlyos balesetet és súlyos üzemzavart a bányavállalkozó és a gázipari engedélyes 
köteles azonnal a bányafelügyeletnek, amennyiben vízbetörés vagy bányászati hulladékkezelés 
során következik be, a vízvédelmi hatóságnak vagy a környezetvédelmi hatóságnak is bejelente-
ni. A bejelentés és vizsgálat rendjét a Hatóság elnökének rendelete szerinti bányabiztonsági sza-
bályzatban kell meghatározni. A súlyos üzemzavar körét a Hatóság elnöke rendeletben állapítja 
meg. 
43. § (1) *  A bányászattal kapcsolatos közigazgatási feladatokat állami földtani feladatokat ellátó 
szervként és bányafelügyeletként a Hatóság látja el. 

47/D. § *  (1) Az anyagnyerő hely engedélyesének a 28. §-ban foglaltak szerint bányaüzemi fe-
lelős műszaki vezetőt és helyettest kell megbíznia. 

(2) *  Az anyagnyerő helyből történő ásványinyersanyag-kitermelési tevékenység műszaki felü-
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gyeletét a Hatóság elnökének a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munka-
körök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló rendeletében meghatá-
rozott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személynek kell ellátnia, kivéve, ha a bánya-
üzemi felelős műszaki vezető vagy helyettes látja el a műszaki felügyeletet is. 

(3) *  Az anyagnyerő hely létesítése, üzemeltetése és megszüntetése során a biztonsági előírá-
sok tekintetében a Hatóság elnökének a külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági 
Szabályzata kiadásáról szóló rendelete előírásait kell alkalmazni. 
 
 
Többek között módosítja a 2012. évi CLXVI. törvényt a létfontosságú rendszerek és létesítmé-
nyek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
 
Megjelent: MK 208/2021 (XI.17.) Módosítja: 2021. évi CXX. törv. Hatályos: 2021. 12. 02 

2. § (7) Az ágazati kijelölő hatóság a (6) bekezdés szerinti kijelölő határozatban 
a) meghatározza az üzemeltetői biztonsági terv kidolgozásának határidejét, 
b) *  kötelezi az üzemeltetőt, hogy biztonsági összekötő személyt bízzon meg vagy foglalkoz-

tasson, és a biztonsági összekötő személy természetes személyazonosító adatait, elektronikus 
levelezési címét, telefonszámát a kijelölő határozat véglegessé válásától számított 60 napon be-
lül a kormányrendeletben nyilvántartó hatóságként kijelölt szerv (a továbbiakban: nyilvántartó 
hatóság) részére - a nyilvántartó hatóság által meghatározott és a honlapján közzétett formátum-
ban és módon - küldje meg, v 

4. §  (4) *  A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi vagy területi szerve a hatáskörébe 
utalt hatósági eljárások során, valamint az eljárások végleges lezárását követően a kiszabott 
bírságok befizetésének nyomon követése, a végleges döntésének végrehajtása, az ellenőrzés, a 
szemle, a rendkívüli események bejelentése és kivizsgálása, a végleges döntéssel összefüggő 
jogorvoslat, az ügykövetés, a kapcsolattartás, valamint a döntés-felülvizsgálat céljából - bírságfi-
zetési kötelezettség megállapítása esetén - a bírságfizetési kötelezettség teljesítését követő 30. 
napig, valamint - az ágazati kijelölő hatóságnak a rendszerelem kijelölése visszavonása esetén - 
e határozatnak a véglegessé válását követő 30. napig az alábbi személyes adatokat kezeli: 

a) a biztonsági összekötő személy természetes személyazonosító adatai, elektronikus levele-
zési címe, telefonszáma, 

b) az ügyfél természetes személy képviselőjének neve, telefonszáma, e-mail címe, valamint 
c) a rendkívüli eseményt bejelentő személy neve és telefonszáma. 
(5) *  A (4) bekezdés alapján kezelt adat - ha törvény eltérően nem rendelkezik - más szerv 

vagy személy részére nem továbbítható. 
6. § (11) *  Az üzemeltető a bekövetkezett rendkívüli eseményekről haladéktalanul tájékoztatja 

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének ügyeleti szolgálatát a hivatásos kataszt-
rófavédelmi szerv központi szervének honlapján közzétett formában és módon, valamint az ága-
zati kijelölő hatóságot. Az üzemeltető a honvédelmi létfontosságú rendszerelem vonatkozásában 
a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt ügyeleti szolgálatot is haladéktalanul értesíti 

 
4/A. *  A kijelölési és a kijelölés visszavonása iránti eljárás elektronikus ügyintézésének külö-

nös szabályai 
9/C. § *  Ezen alcím rendelkezéseit a hivatásos katasztrófavédelmi szerv előtti eljárásokban 

kell alkalmazni. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv előtt indult valamennyi hatósági eljárásban, 
így különösen a kijelölési, kijelölés visszavonása iránti eljárásokban az ügyfél elektronikus azo-
nosítását követően az azonosítási jelentését, nyilatkozatát, adatszolgáltatását a katasztrófavéde-
lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti Integrált Ha-
tósági Rendszeren (a továbbiakban: IHR) keresztül nyújtja be a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv részére. 

9/D. § *  Az üzemeltető elektronikus azonosítását követően az IHR-be tölti fel az azonosítási 
jelentését, az üzemeltetői biztonsági tervet, a biztonsági összekötő személy adatközlő lapját, a 
rendkívüli események bejelentésére szolgáló űrlapot, valamint más, a Kormány rendeletében 
meghatározott esetekben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásához szükséges dokumen-
tumokat. 

9/E. § *  Az IHR működtetése, a hatósági eljáráshoz szükséges információk beszerzése, vala-
mint az ügyfél hatékony és gyors ügyintézésének biztosítása céljából az IHR rendszer üzemelte-
tője jogosult továbbítani a csatlakozott szervek felé az ügyfél által megjelölt adatokat, valamint az 
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ügyfél részére a csatlakozott szervek által visszaküldött információkat. 
……………………………………………………………………………………………… 

659/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közleke-
dési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosí-
tásáról 
Megjelent: MK 199/2021 (XI.30.) Hatályos: 2021.12.05. 
 
Többek között módosítja a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletet a közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 
Megjelent: MK 208/2021 (XI.17.) Módosítja: 648/2021. (XI. 30.) Korm. r. Hatályos: 2021. 12. 01 

 

5. §  (3a) *  A 2. mellékletben a „B” kategória meghatározásától eltérően, belföldön a 3500 kg-ot meg-
haladó, de 4250 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű, pótkocsi nélküli olyan 
jármű is vezethető, amely az Országos Mentőszolgálat és a Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság sürgősségi betegellátást végző mentőjárműve. 
 
Hatály: 2022.I.1. - 2022.VI.30. 
1/C. § d) * 
2. §  21. *  törzskönyv automatikus kiállítása: házasságkötésből eredő névváltozás esetén, az anya-
könyvvezető által felvételezett és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv útján továbbí-
tott adatok alapján a Nyilvántartó hivatalból gondoskodik a törzskönyv automatikus kiállítás útján tör-
ténő cseréjéről, amennyiben az okmány kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a köz-
úti közlekedési nyilvántartásból megállapítható, és az okmány jogosultja a hivatalbóli okmánykiállítást 
megakadályozó nyilatkozatot nem tett; 
22. *  forgalomba helyezés: forgalomba helyezésnek minősül 
a) a jármű első magyarországi nyilvántartásba vétele, a forgalmi engedély és a rendszámtábla kiadá-
sa, 
b) a külföldön nyilvántartásba vett jármű magyarországi nyilvántartásba vétele, a forgalmi engedély és 
a rendszámtábla kiadása vagy 
c) a forgalomból kérelemre vagy hivatalból ideiglenesen, átmenetileg vagy véglegesen kivont jármű 
ismételt forgalomba helyezése. 
24./A § (3) *  A vezetői engedély kiállítása iránti kérelem benyújtásakor az ügyfélnek igazolnia kell, 
hogy az eljárás illetékét, - honosítás vagy nemzetközi vezetői engedély kiállítása esetén - díját megfi-
zette. Az illeték vagy díj megfizetését tanúsító igazolás eljáró hatóság által hitelesített példányát a 
közlekedési igazgatási hatóság a Nyilvántartónak alapiratként továbbítja. 
27. § (4) *  A vezetői engedély eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentés, az ok-
mány elvesztésének, megsemmisülésének, vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett 
jegyzőkönyv eljáró hatóság által hitelesített példányát alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a 
Nyilvántartónak továbbítja. Az elektronikus úton kezdeményezett vezetői engedély pótlás esetén az 
ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata kerül a Nyilvántartónak továbbításra. 

31. § *  (1) *  Az elkészült vezetői engedélyt a Nyilvántartó a kérelmező részére - a (4) bekezdésben 
meghatározott kivétellel - postai úton küldi meg az ügyfél által megadott belföldi kézbesítési címre. Az 
így át nem vett okmányt az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak kell 
megküldeni, amely hatóság azt a kiállítástól számított hatvan napig őrzi meg, ezt követően selejtezi, 
és az erre feljogosított adatfeldolgozó részére megsemmisítésre megküldi. 

(2) *  Az elkészült vezetői engedély átvehető bármely közlekedési igazgatási hatóságnál vagy a 
Nyilvántartónál is, amely hatóság az okmányt a kiállítástól számított hatvan napig őrzi meg, és az ez 
idő alatt át nem vett okmányt selejtezi, és az erre feljogosított adatfeldolgozó részére megsemmisítés-
re megküldi. 
75. § (9a) *  A hatósági jelzés eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentés, a hatósá-
gi jelzés elvesztésének, megsemmisülésének, vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett 
jegyzőkönyv eljáró hatóság által hitelesített példányát alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a 
Nyilvántartónak továbbítja. 
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(12) *  A hatósági jelzés elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, illetve megtalálásá-
nak a közlekedési igazgatási hatósághoz történő bejelentéséről szóló jegyzőkönyv eljáró hatóság által 
hitelesített példányát alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Nyilvántartónak továbbítja. Az 
elektronikus úton kérelmezett utángyártás esetében az ügyfél elektronikus úton tett, a regisztrációs 
matricára is kiterjedő nyilatkozata kerül a Nyilvántartónak továbbításra. 
83. § (2) *  A törzskönyv eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentés, az okmány 
elvesztésének, megsemmisülésének vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett jegyző-
könyv eljáró hatóság által hitelesített példányát alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Nyil-
vántartónak továbbítja. Az elektronikus úton indított törzskönyv pótlás esetében az ügyfél elektronikus 
úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül a Nyilvántartónak továbbításra. 
84. § (2) *  Az át nem vett törzskönyvet az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási ható-
ság az okmány kiállításától számított egy évig megőrzi, ezt követően selejtezi, és az erre feljogosított 
adatfeldolgozó részére megsemmisítésre megküldi. 

86. § (2) *  Ha a tulajdonjog igazolásához több okirat is szükséges, azt a közlekedési igazgatási ha-
tóság együttesen is megkövetelheti. A tulajdonjog igazolásához - az (1) bekezdésben meghatározott - 
okirat eredeti vagy hitelesített példánya, illetve, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak 
hiteles, magyar nyelvű fordítása is szükséges. 

(3) *  Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott elektronikus okiratokat, valamint nem elektronikus 
okiratok közlekedési igazgatási hatóság által hitelesített másolatát a közlekedési igazgatási hatóság a 
kérelemhez csatolja. 
89. § (4a) *  A korábban kiadott forgalmi engedélyt az új forgalmi engedély kiállításával egyidejűleg le 
kell adni. A leadott forgalmi engedélyt a közlekedési igazgatási hatóság selejtezi, és az erre feljogosí-
tott adatfeldolgozónak megsemmisítésre megküldi. 

(11) *  A forgalmi engedély eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentés, az okmány 
elvesztésének, megsemmisülésének, vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett jegyző-
könyv eljáró hatóság által hitelesített másolatának elektronikus példányát alapiratként a közlekedési 
igazgatási hatóság a Nyilvántartónak továbbítja. Az elektronikus úton kérelmezett forgalmi engedély 
pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata kerül a Nyilvántartónak továbbításra 

……………………………………………………………………………………………………………………….
.222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások veszélyhelyzeti igénybevételé-
vel kapcsolatos egyes szabályokról és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 
60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 199/2021 (XI.02.) Hatályos: 2021.12.05. 
2.§ (1e) *  Oltottság tényének igazolása esetén az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat leolvasása útján 
az online elektronikus felületen a Covid-19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érde-
kében az interoperábilis, Covid-19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós 
digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. júni-
us 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti oltási igazolvány adatai 
jelennek meg. 
 
Hatály: 2022.I.1. -megszűnik 

 
Emlékeztető 

 
29/2021. (VI. 30.) ITM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rende-
let, valamint a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített 
gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok idő-
szakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról 

 
Hatályos: 2021. 11. 12., 2022. 07. 05 

2/2016. (I. 5.) NGM rendelet   a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesít-
ményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz 
tartályok időszakos ellenőrzéséről 
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Módosítja: 29/2021. (VI. 30.) ITM r. 
Hatályos: 2021. 11. 12. 

37. § (4) *  Ez a rendelet a 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az L kategóriájú gép-
járművek töltőállomásai, a belvízi hajók part menti villamosenergia-ellátása, a közúti közlekedés hid-
rogénellátása, valamint a közúti és a vízi közlekedés földgázellátása tekintetében történő kiegészíté-
séről és módosításáról, továbbá az (EU) 2018/674 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatá-
lyon kívül helyezéséről szóló, 2019. augusztus 13-i (EU) 2019/1745 bizottsági rendelet végrehajtásá-
hoz szükséges rendelkezéseket állapít meg. 

2. melléklet a 2/2016. (I. 5.) NGM rendelethez *  

A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések 
műszaki biztonsági szabályzata 

4.11. *  A CNG-csatlakozó profiljának meg kell felelnie az üzemanyagtöltő-csatlakozás sűrített földgáz-
hoz tárgyú, MSZ EN ISO 14469 szabvány vonatkozó műszaki előírásainak vagy az azzal egyenértékű 
biztonságot nyújtó műszaki megoldás követelményeinek. Az Európai Unió kötelező jogi aktusának 
eltérő rendelkezése hiányában a CNG-csatlakozóknak, -érzékelőknek egyebekben meg kell felelniük 
az ENSZ-EGB 110. számú Előírásának. 

4.25. *  A gépjárművek üzemanyagaként használt, gáz-halmazállapotú hidrogén töltésére szolgáló 
kültéri hidrogéntöltő állomásnak ki kell elégítenie a kültéri hidrogén-töltőállomások hidrogéngáz-
üzemanyag tankolására a művelet leírására vonatkozó MSZ EN 17127 szabvány interoperabilitási 
követelményekre vonatkozó műszaki előírásait vagy az azzal egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki 
megoldás követelményeit. 

4.26. *  A hidrogén-töltőállomásokon töltött hidrogén minőségi jellemzőinek meg kell felelniük a köz-
úti járművek protoncsere-membrános (PEM-) üzemanyagcelláira vonatkozó MSZ EN 17124 szab-
ványban foglalt műszaki előírásoknak vagy az azzal egyenértékű biztonságot nyújtó termékjellemzők-
nek. 

4.27. *  A hidrogén-töltőállomásokon a kültéri hidrogén-töltőállomások hidrogéngáz-üzemanyag tan-
kolására a művelet leírására vonatkozó MSZ EN 17127 szabványnak vagy azzal egyenértékű bizton-
ságot nyújtó műszaki megoldás követelményeinek megfelelő töltési algoritmusokat kell alkalmazni. 

4.28. *  A gépjárművek gáz-halmazállapotú hidrogénnel való töltésére szolgáló csatlakozóknak ki 
kell elégíteniük a hidrogéngáz-üzemű szárazföldi járművek feltöltővezetékeire vonatkozó MSZ EN ISO 
17268 szabvány szerinti tanúsítási eljárás befejezését követően e szabvány műszaki előírásait vagy 
az azzal egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldás követelményeit. 
 

Létesítési követelmények 

2. Ellenőrző vizsgálatok 

3. A nyomástartó berendezés üzemeltetése 

4. Az autógáztároló tartályra és az autógáz-töltőállomásra vonatkozó sajátos követelmények 

5. A kisteljesítményű lassú üzemű sűrített gáztöltő berendezésekre vonatkozó sajátos követelmények 

6. A nyomástartó és töltő berendezés bejelentő- és nyilvántartó lapok adattartalma 

kell felelniük az ENSZ-EGB 110. számú Előírásának. 

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

38/2011. (X. 5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról szóló  

2. § E rendelet alkalmazásában 
1. *  forgalmazás: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK 

irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 
20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/1020 
rendelet] 3. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom; 
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2. *  forgalomba hozatal: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott foga-
lom; 

3. *  gyártó: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 8. pontjában meghatározott fogalom; 
4. *  meghatalmazott képviselő: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 12. pontjában meghatáro-

zott fogalom; 
 

C. függelék *  
Az egyedi határértékek a 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek általi használatra szánt játé-

kokban vagy más szájba vehető játékokban használt vegyi anyagok tekintetében 

6. *  Biszfenol-A 80-05-7 az MSZ EN 71-10:2006 és az MSZ EN 71-11:2006 szab-
ványban meghatározott módszereknek megfelelően 

 
Hatály: 2022.VII.5. – 

25. § (17) *  Ez a rendelet a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és ta-
nácsi irányelv II. mellékletének az allergén illatanyagok játékokban való jelenlétének jelölése te-
kintetében történő módosításáról szóló, 2020. december 11-i (EU) 2020/2088 bizottsági irányelv-
nek való megfelelést szolgálja. 

(18) *  Ez a rendelet a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv II. mellékletének az allergén illatanyagok játékokban való jelenlétének tilalma tekinteté-
ben történő módosításáról szóló, 2020. december 11-i (EU) 2020/2089 bizottsági irányelvnek 
való megfelelést szolgálja. 

10. *  A játékok allergén illatanyag-tartalmával kapcsolatos korlátozások 
10.1. A játékok nem tartalmazhatják az alábbi allergén illatanyagokat: 
10.2. A 10.1. pontban foglalt táblázatban szereplő illatanyagok nyomokban való jelenléte en-

gedélyezett, amennyiben a helyes gyártási gyakorlat során technikailag elkerülhetetlen, és meny-
nyisége nem haladja meg a 100 mg/kg-ot. 

10.3. A játékon, a játékhoz rögzített címkén vagy a csomagoláson vagy a játékhoz adott tájé-
koztatólapon fel kell tüntetni az alábbi allergén illatanyagok nevét, ha a játék azokat 100 mg/kg-ot 
meghaladó koncentrációban tartalmazza: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

41/2021. (X. 29.) AM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött lég-
szennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a 
levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, elle-
nőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról 

Hatályos: 2021. 11. 06. 

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött lég-
szennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

Módosítja: 41/2021. (X. 29.) AM r.Hatályos: 2021. 11. 06. 

 

1. § (1) e) *  tervezési irányérték: a tevékenység tervezése során a vizsgálandó terület levegőter-
heltségének megítéléséhez, a tevékenység hatásterületének lehatárolásához, terjedési mo-
dellek készítéséhez környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati en-
gedély köteles tevékenységek esetén alkalmazandó, egyéb esetben javasolt levegőterheltségi 
szint. 
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2. 3. *  Bűzre vonatkozó tervezési irányértékek 
A B C  

Technológia megnevezése Tervezési irány-
érték 

[SZE/m3] 

Vizsgálati mód-
szer 

 

 

24. *  Téglagyártás gumihulladék égeté-
se esetén 

1,5 

 

 
2.51.2. *  A kibocsátási határérték 11 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz 

véggázra vonatkozik. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítmé-
nyű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz 
tartályok időszakos ellenőrzéséről 
 
Módosítja: 34/2021. (VII. 26.) ITM r. 

2021.XI.12. 

Megfelelés az Eu irányelv és MSZ előírásainak  
a gépjárművek gázüzemanyag követelményei 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK 

A múlt hónapban az alábbi, a Zsebtörvénytár-ban lévő jogszabályok megszűntek: 

54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzé-
séről és vizsgáztatásáról 
Megjelent: MK 199/2021 (XI.02.) Hatályos: 2021.12.05. 
 
Többek között hatályon kívül helyezi: 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendeletet a közúti közlekedési 
ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról 
 
Megjelent: MK 199/2021 (XI.02.) Hatályon kívül helyezi: 54/2021. (XI. 5.) ITM r. Hatályos: 2022. 02. 
03. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

612/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. 
(X. 28.) Korm. rendelet módosításáról 
 

Megjelent: MK 201/2021 (XI.08.) Hatályos: 2021.11.09. 

Többek között hatályon kívül helyezi: 598/2021. (X. 28.) Korm. rendeletet a munkahelyek koro-
navírus elleni védelméről 
 
Megjelent: MK 201/2021 (XI.05.) Hatályon kívül helyezi: 612/2021. (XI. 8.) K r. Hatá-
lyos::2021.11.09 
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Hatályos: 2022. 01. 01megszünik 

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

635/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati 
intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) 
Korm. rendelet módosításáról  
 
Hatályos: 2021. 11. 19. 
 

2/A. § *  (1) 2021. december 15. napjától - a (2) bekezdés szerinti mentesítés kivételével - nem hoz-
ható létre új foglalkoztatási jogviszony az 1. § (1) bekezdése szerinti intézménynél, illetve szervnél 
olyan személlyel, aki a védőoltást (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózist) nem vette fel. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesül az a személy, aki részére egészségügyi in-
dokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt az érintett személy háziorvosa vagy az érintett sze-
mélyt kezelő szakorvos által kiállított szakvélemény alátámasztja. 

(3) A foglalkoztatási jogviszony létesítésekor az érintett személy a 2. § (5) bekezdésében meghatá-
rozott módon igazolhatja a védőoltás felvételét. 

(4) Az (1) bekezdés alkalmazása érdekében az (1) bekezdés szerinti szerv, illetve intézmény ke-
zelheti a jogviszony létesítésével érintett személynek a 3. § (1) bekezdésében meghatározott adatait a 
3. § (3) bekezdésében meghatározott ideig. 

(5) Az (1) bekezdés alkalmazása során az 1. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 
3. § (1) A munkáltató kezeli a foglalkoztatottnak 
a) a 2. § (5) bekezdése szerinti hatósági igazolványban és dokumentumokban szereplő, a védőol-

tás felvételére, valamint 
b) *  a 2. § (4) bekezdése, valamint a 2/A. § (2) bekezdése szerinti orvosi szakvéleményben szerep-

lő, a védőoltás felvételének ellenjavalltságára 
vonatkozó adatokat. 

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztésekor hatályát veszti. 

 
Hatályos: 2022. 01. 01. megszűnik 

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

649/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 
2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek 
módosításáról 
Megjelent: MK 217/2021 (XI.30.) Hatályos: 2021. 12. 01 

 
Többek között módosítja a 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendeletet a veszélyhelyzet ideje alatt alkal-
mazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel ösz-
szefüggő egyes intézkedésekről 
 
Hatály: 2022.I.1. - megszűnik 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások veszélyhelyzeti igénybevételé-
vel kapcsolatos egyes szabályokról és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 
60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 199/2021 (XI.02.)  

 
Hatály: 2022.I.1. -megszűnik 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Visszavont Nemzeti Szabványok 

Általános 

Matematika, természettudomány 

Környezetvédelem, Egészségvédelem, Biztonság 

MSZ EN 16174:2013  Visszavont! 
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Elemek oldott frakcióinak királyvizes feltárása 

Mezőgazdaság 

Élelmiszeripar 

MSZ 3701-1:1988 Visszavont! 
A tej kémiai és fizikai vizsgálata. A tejcukortartalom meghatározása 

MSZ 3727-3:1984 Visszavont! 
Tejföl, tejszín és ízesített tejszínhab vizsgálata. A habtejszín térfogatnövekedésének, a tejszínhab 
keménységének és léeresztésének meghatározása 

Gyártástechnika 

Informatika 

MSZ EN ISO 14819-6:2006 Angol nyelvű! Visszavont! 
Közlekedési és utazási információ (TTI). TTI-üzenetek forgalmi üzenetkódokkal. 6. rész: A rádiós 
adatrendszer titkosítása és a belépés feltételei. ALERT C közlekedési üzenetcsatorna (ISO 14819-
6:2006) 

Elektronika 

MSZ EN 62132-3:2008 Angol nyelvű! Visszavont! 
Integrált áramkörök. A 150 kHz-től 1 GHz-ig terjedő elektromágneses zavartűrés mérése. 3. rész: 
Árambetáplálásos (BCI) módszer (IEC 62132-3:2007) 

Közúti Jármű 

Gumi, Műanyag ipar 

Faipar 

Építőanyag, építés 

 
Magyar nyelven megjelent, bevezetett nemzeti szabványok 

Általános 

MSZ IEC 60050-601:1985/AMD1:2021 
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 601. rész: A villamos energia termelése, átvitele és elosztása. Általános rész. 1. 
módosítás 

MSZ IEC 60050-601:1985/AMD2:2021 
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 601. rész: A villamos energia termelése, átvitele és elosztása. Általános rész. 2. 
módosítás 
MSZ ISO 21500:2021 
Projekt-, program- és portfóliómenedzsment. Környezet és koncepciók 

Matek, természettudomány 

Szolgáltató 
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Környezet, Egészség, Biztonság 

MSZ ISO 5658-2:2006/Amd 1:2021 
Tűzveszélyességi vizsgálatok. Lángterjedés. 2. rész: Oldalirányú lángterjedés függőleges elrendezésű 
építési termékeken és közlekedési eszközök elemein. 1. módosítás 

Egészségügy 

Elektronika 

Energia 

Faipar 

Építőanyag, építés 

Élelmiszeripar 

Gumi, Műanyag ipar 

Gyártástechnika 

MSZ EN ISO 3834-2:2021 
Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körű 
minőségirányítási követelmények (ISO 3834-2:2021) 

MSZ EN ISO 3834-3:2021 
Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 3. rész: Általános minőségirányítási 
követelmények (ISO 3834-3:2021) 

MSZ EN ISO 3834-4:2021 
Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvető minőségirányítási 
követelmények (ISO 3834-4:2021) 

Távközlés, Audio és videotechnika  

Védőeszköz0 

Anyagmozgató berendezések 

Mezőgazdaság 

MSZ ISO 4387:2020 
Cigaretták. Az összes és a nikotinmentes száraz részecskefázis meghatározása rutinanalitikai 
cigarettaelszívató géppel 

MSZ ISO 10362-1:2019 
Cigaretták. A főfüstből származó összes részecskefázisban lévő víz meghatározása. 1. rész: 
Gázkromatográfiás módszer 

MSZ ISO 13276:2020 
Dohány és dohánygyártmányok. A nikotin tisztaságának meghatározása. Gravimetriás módszer 
szilikovolfrámsav felhasználásával 

MSZ ISO 20193:2021 EV 
Dohány és dohánygyártmányok. A vágott dohány vágatszélességének meghatározása EGYESÍTETT 
VÁLTOZAT 

MSZ ISO 22980:2021 
Dohány. Az összes alkaloid (nikotintartalom) meghatározása. Folyamatos áramlásanalízises módszer 
KSCN/DCIC felhasználásával 

 



 
 

18 

Vasút 

MSZ EN 15085-2:2021 
Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 2. rész: A hegesztőüzemekre 
vonatkozó követelmények 

Kőolaj ipar és vele kapcsolatos technika 

Háztartás, Kereskedelem, Sport 

 

Angol nyelven megjelent magyar nemzeti szabványok 
 
Megjelent ebben a hónapban: 
 
MSZ EN 60350-2:2018/A1:2021 Angol nyelvű! 
Háztartási villamos főzőkészülékek. 2. rész: Főzőfelületek. A működési jellemzők mérési módszerei 
(IEC 60350-2:2017/A1:2021) 
2018 módosítása 
 
MSZ EN ISO 10873:2021 Angol nyelvű! 
Fogászat. Fogsorragasztók (ISO 10873:2021) 
2011 helyett 
 
MSZ EN 17543:2021 Angol nyelvű! 
A kulturális örökség megőrzése. Épített örökségek felületei. Állapotvizsgálat és dokumentáció 
 
MSZ EN 50604-1:2016/A1:2021 Angol nyelvű! 
Lítiumakkumulátorok könnyű EV- (villamos jármű) alkalmazásokhoz. 1. rész: Általános biztonsági 
követelmények és vizsgálati módszerek 
2017 módosítása 
 
MSZ CLC/TS 50701:2021 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Kiberbiztonság 
 
MSZ EN ISO 16474-3:2021 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. Laboratóriumi fényforrásoknak való kitétel módszere. 3. rész: Fluoreszcens UV-
lámpák (ISO 16474-3:2021) 
2019 helyett 
 
MSZ EN 17281:2021 Angol nyelvű! 
Biztonsági követelmények. Járműtisztító berendezés 
 
MSZ EN 17168:2021 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Peronkerítés-rendszerek 
 
MSZ EN 50155:2021 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Elektronikus berendezések 
2018 helyett, de az még 2024. 06. 28-ig érvényes 
 
MSZ EN 16186-5:2021 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Vezetőfülkék. 5. rész: Kilátás a közúti vasúti járművek vezetőfülkéiből 
 
MSZ EN 16116-2:2021 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Lépcsők, korlátok tervezési követelményei és hozzáférhetőségük a 
(kezelő)személyzet számára. 2. rész: Teherkocsik 
2013 helyett 
 
MSZ EN 1756-1:2021 Angol nyelvű! 
Emelő hátfalak. Kerekes járművekre szerelhető emelőlapok. Biztonsági követelmények. 1. rész: Áru 
mozgatására való emelő hátfalak 
2008 helyett 
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MSZ EN IEC 63203-204-1:2021 Angol nyelvű! 
Viselhető elektronikus eszközök és technológiák. 204-1. rész: Elektronikus textil. Vizsgálati módszerek 
a szabadidő- és sportruházati e-textilrendszerek moshatósági tartósságának értékelésére (IEC 63203-
204-1:2021) 
 
MSZ EN ISO 10195:2021 Angol nyelvű! 
Készbőr. A készbőr króm(VI)-tartalmának kémiai meghatározása. A készbőr termikus előérlelése és a 
hat vegyértékű króm meghatározása (ISO 10195:2018) 
 
MSZ EN ISO 22517:2021 Angol nyelvű! 
Készbőr. Kémiai vizsgálatok. A peszticidszermaradék-tartalom meghatározása (ISO 22517:2019) 
 
MSZ EN ISO 16181-2:2021 Angol nyelvű! 
Lábbeli. A lábbeliben és lábbeli-összetevőkben potenciálisan jelen lévő kritikus anyagok. 2. rész: A 
ftalát meghatározása oldószeres extrakció nélkül (ISO 16181-2:2021) 
 
MSZ ISO 20193:2019/Amd 1:2021 Angol nyelvű! 
Dohány és dohánygyártmányok. A vágott dohány vágatszélességének meghatározása. 1. módosítás 
2015 helyett 
 
MSZ ISO 22980:2021 Angol nyelvű! 
Dohány. Az összes alkaloid (nikotintartalom) meghatározása. Folyamatos áramlásanalízises módszer 
KSCN/DCIC felhasználásával 
 
MSZ EN 12331:2021 Angol nyelvű! 
Élelmiszeripari gépek. Húsdarálók. Biztonsági és higiéniai követelmények 
2016 helyett 
 
MSZ EN 17035:2021 Angol nyelvű! 
Felületaktív anyagok. Bioalapú felületaktív anyagok. Követelmények és vizsgálati módszerek 
 
MSZ EN ISO 22854:2021 Angol nyelvű! 
Folyékony ásványolajtermékek. Gépjármű-motorbenzinekben és etanol (E85) gépjármű-
hajtóanyagokban lévő szénhidrogéncsoportok és oxigenátok meghatározása. Multidimenzionális 
gázkromatográfiás módszer (ISO 22854:2021) 
2016 helyett 
 
MSZ EN ISO 21654:2021 Angol nyelvű! 
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok. A fűtőérték meghatározása (ISO 21654:2021) 
2011 helyett 
 
MSZ EN 15692:2021 Angol nyelvű! 
Etanol mint motorbenzin-keverőkomponens. A víztartalom meghatározása. Karl Fischer-féle 
potenciometriás titrálásos módszer 
2009 helyett 
 
MSZ EN ISO 7539-9:2021 Angol nyelvű! 
Fémek és ötvözetek korróziója. Feszültségkorróziós vizsgálat. 9. rész: Előrepesztett próbatestek 
készítése és használata növekvő terhelésű vagy növekvő elmozdulású vizsgálatokhoz (ISO 7539-
9:2021) 
2008 helyett 
 
MSZ EN 16759:2021 Angol nyelvű! 
Ragasztott üvegezés ajtókhoz, ablakokhoz és függönyfalakhoz. Alumínium- és acélfelületekhez 
használt ragasztók mechanikai teljesítményének verifikálása 
 
MSZ EN ISO 8130-2:2021 Angol nyelvű! 
Porlakkok. 2. rész: A sűrűség meghatározása összehasonlító gázpiknométerrel (referencia-módszer) 
(ISO 8130-2:2021) 
2011 helyett 
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MSZ EN ISO 787-2:2021 Angol nyelvű! 
Pigmentek és töltőanyagok általános vizsgálati módszerei. 2. rész: Az illóanyag meghatározása 
105 °C-on (ISO 787-2:2021) 
2000 helyett 
 
MSZ EN ISO 11855-1:2021 Angol nyelvű! 
Épületek belső környezetének tervezése. Beépített sugárzó fűtő- és hűtőrendszerek. 1. rész: 
Fogalommeghatározások, jelölések és komfortkritériumok (ISO 11855-1:2021) 
2015 helyett 
 
MSZ 24203-1:2021 
Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai. 1. rész: Óvodák 
2012 helyett 
 
MSZ 4717:2021 
A cementek CaSOˇ4^-tartalmú kötésszabályozó anyagai 
2019 helyett 
 
MSZ EN 60335-2-73:2003/A11:2021 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-73. rész: Rögzített merülőforralók 
kiegészítő követelményei 
2004 módosítása 
 
MSZ EN 60350-1:2016/A1:2021 Angol nyelvű! 
Háztartási villamos főzőkészülékek. 1. rész: Tűzhelyek, sütők, sütő-párolók és grillek. A működési 
jellemzők mérési módszerei (IEC 60350-1:2016/A1:2021) 
2017 módosítása 
 
MSZ EN IEC 63327:2021 Angol nyelvű! 
Önműködő, kereskedelmi felhasználású padlóápoló gépek. Kiegészítő követelmények (IEC 
63327:2021) 
 
MSZ ISO 22955:2021 Angol nyelvű! 
Akusztika. Egyterű irodák akusztikai minősége 
 
MSZ EN 3-8:2021 Angol nyelvű! 
Hordozható tűzoltó készülékek. 8. rész: Az EN 3-7-nek megfelelő, legfeljebb 30 bar megengedhető 
nyomású tűzoltó készülékek kialakítására, nyomásállóságára és mechanikai vizsgálataira vonatkozó 
követelmények 
2007 helyett 
 
MSZ EN 14972-3:2021 Angol nyelvű! 
Beépített tűzoltó berendezések. Vízköddel oltó berendezések. 3. rész: Irodákban, iskolai 
tantermekben és szállodákban lévő automata szórófejes oltóberendezések vizsgálati eljárása 
 
MSZ EN IEC 60695-11-11:2021 Angol nyelvű! 
A tűzveszélyesség vizsgálata. 11-11. rész: Vizsgálólángok. Nem érintkező gyújtóforrástól a gyulladás 
felé áramló hő jellemzőinek meghatározása (IEC 60695-11-11:2021) 
 
MSZ EN IEC 61869-13:2021 Angol nyelvű! 
Mérőtranszformátorok. 13. rész: Egyedül álló mérésiadat-egyesítő egység (SAMU) (IEC 61869-
13:2021) 
 
MSZ EN IEC 62053-21:2021/A11:2021 Angol nyelvű! 
Villamos fogyasztásmérő berendezések. Kiegészítő követelmények. 21. rész: Elektronikus fogyasztásmérők váltakozó 
áramú hatásos energia mérésére (0,5-es, 1-es és 2-es pontossági osztály) 
2021 módosítása 
 
MSZ EN IEC 62053-22:2021/A11:2021 Angol nyelvű! 
Villamos fogyasztásmérő berendezések. Kiegészítő követelmények. 22. rész: Elektronikus 
fogyasztásmérők váltakozó áramú hatásos energia mérésére (0,1S, 0,2S és 0,5S pontossági osztály) 
2021 módosítása 



 
 

21 

MSZ EN IEC 62053-23:2021/A11:2021 Angol nyelvű! 
Villamos fogyasztásmérő berendezések. Kiegészítő követelmények. 23. rész: Elektronikus 
fogyasztásmérők meddő energia mérésére (2-es és 3-as pontossági osztály) 
2021 módosítása 
 
MSZ EN IEC 62053-24:2021/A11:2021 Angol nyelvű! 
Villamos fogyasztásmérő berendezések. Kiegészítő követelmények. 24. rész: Elektronikus 
fogyasztásmérők alapharmonikus frekvenciájú meddő energia mérésére (0,5S, 1S, 1-es, 2-es és 3-as 
pontossági osztály) 
 
MSZ EN IEC 60545:2021 Angol nyelvű! 
Útmutató vízturbinák, turbinaszivattyúk és tárolószivattyúk üzembe helyezéséhez és üzemeltetéséhez 
(IEC 60545:2021) 
 
MSZ EN 62841-3-1:2014/A1:2021 Angol nyelvű! 
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek. 
Biztonság. 3-1. rész: Hordozható asztali fűrészek kiegészítő követelményei (IEC 62841-3-
1:2014/A1:2021) 
2015 módosítása 
 
MSZ EN 62841-3-1:2014/A12:2021 Angol nyelvű! 
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek. 
Biztonság. 3-1. rész: Hordozható asztali fűrészek kiegészítő követelményei 
2015 módosítása 
 
MSZ EN 15339-2:2021 Angol nyelvű! 
Termikus szórás. A szóróberendezések biztonsági követelményei. 2. rész: Gázszabályozó egységek 
2007 helyett 
 
MSZ EN IEC 62282-7-2:2021 Angol nyelvű! 
Tüzelőanyagcella-technológia. 7-2. rész: Vizsgálati módszerek. Szilárd (kerámia-) oxidos tüzelőanyag-
cellák (SOFCs) elemi cella szintű és modulszintű működési jellemzőinek vizsgálata (IEC 62282-7-
2:2021) 
 

MSZ EN 61534-1:2011/A11:2021 Angol nyelvű! 
Áramvezető sínrendszerek. 1. rész: Általános követelmények 
2012 módosítása 

MSZ EN 61534-1:2011/A2:2021 Angol nyelvű! 
Áramvezető sínrendszerek. 1. rész: Általános követelmények (IEC 61534-1:2011/A2:2020) 
 
MSZ EN 61995-1:2008/A11:2021 Angol nyelvű! 
Eszközök háztartási és hasonló jellegű lámpatestek csatlakozásához. 1. rész: Általános 
követelmények 
2009 módosítása 
 
MSZ HD 62640:2015/A12:2021 Angol nyelvű! 
Áram-védőkapcsolók túláramvédelemmel vagy anélkül, háztartási és hasonló használatra szánt 
csatlakozóaljzatokhoz 
2015 módosítása 
 
MSZ EN 60598-2-13:2006/A11:2021 Angol nyelvű! 
Lámpatestek. 2-13. rész: Kiegészítő követelmények. Földbe süllyesztett lámpatestek 
2007 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60086-1:2021 Angol nyelvű! 
Nem újratölthető elemek és telepek. 1. rész: Általános előírások (IEC 60086-1:2021) 
2016 helyett, de az még 2024. 06. 01-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60086-2:2021 Angol nyelvű! 
Nem újratölthető elemek és telepek. 2. rész: Fizikai és villamos előírások (IEC 60086-2:2021) 
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2016 helyett, de az még 2024. 06. 01-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60086-3:2021 Angol nyelvű! 
Nem újratölthető elemek és telepek. 3. rész: Óraelemek (IEC 60086-3:2021) 
2017 helyett, de az még 2024. 06. 01-ig érvényes 
 
MSZ IEC 60050-601:1985/AMD1:2021 
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 601. rész: A villamos energia termelése, átvitele és elosztása. Általános rész. 1. 
módosítás 

MSZ IEC 60050-601:1985/AMD2:2021 
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 601. rész: A villamos energia termelése, átvitele és elosztása. Általános rész. 2. 
módosítás 
 
MSZ ISO/TS 26030:2021 Angol nyelvű! 
Társadalmi felelősségvállalás és fenntartható fejlődés. Útmutató az ISO 26000:2010 
élelmiszerláncban való alkalmazásához 
 
MSZ ISO 21500:2021 
Projekt-, program- és portfóliómenedzsment. Környezet és koncepciók 
2015 helyett 
 
MSZ EN 60601-1-6:2010/A2:2021 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 1-6. rész: Az alapvető biztonságra és a lényeges működésre 
vonatkozó általános követelmények. Kiegészítő szabvány: Használhatóság (IEC 60601-1-
6:2010/A2:2020) 
2010 módosítása 
 
MSZ EN 60601-1-8:2007/A2:2021 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 1-8. rész: Az alapvető biztonságra és a lényeges működésre 
vonatkozó általános követelmények. Kiegészítő szabvány: Gyógyászati villamos készülékekben és 
gyógyászati villamos rendszerekben használt riasztórendszerek általános követelményei, vizsgálatai 
és útmutatásai (IEC 60601-1-8:2006/A2:2020) 
2008 módosítása 
 
MSZ EN 60601-1-10:2008/A2:2021 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 1-10. rész: Az alapvető biztonságra és a lényeges működésre 
vonatkozó általános követelmények. Kiegészítő szabvány: Fiziológiai zárt hurkú szabályozók 
fejlesztési követelményei (IEC 60601-1-10:2007/A2:2020) 
2008 módosítása 
 
MSZ EN 60601-1-11:2015/A1:2021 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 1-11. rész: Az alapvető biztonságra és a lényeges működésre 
vonatkozó általános követelmények. Kiegészítő szabvány: A lakókörnyezeti egészségügyi ellátásban 
használatos gyógyászati villamos készülékek és a gyógyászati villamos rendszerek követelményei 
(IEC 60601-1-11:2015/A1:2020) 
2015 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60601-2-35:2021 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-35. rész: Gyógyászati használatú melegítőtakarók, -párnák és -
matracok fűtőkészülékeinek alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő 
követelményei (IEC 60601-2-35:2020) 
2010, 2012 és 2017 helyett, de ezek még 2024. 07. 16-ig érvényesek 
 
 
MSZ EN IEC 60601-2-19:2021 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-19. rész: Csecsemőinkubátorok alapvető biztonságra és lényeges 
működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-19:2020) 
2009, 2012 és 2017 helyett, de ezek még 2024. 07. 16-ig érvényesek 
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MSZ EN IEC 60601-2-21:2021 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-21. rész: Csecsemőmelegítő hősugárzók alapvető biztonságra és 
lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-21:2020) 
2009, 2012 és 2017 helyett, de ezek még 2024. 07. 16-ig érvényesek 
 
MSZ EN ISO 10651-5:2021 Angol nyelvű! 
Gyógyászati lélegeztetők. Az alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő 
követelmények. 5. rész: Gázmeghajtású sürgősségi újraélesztő készülékek (ISO 10651-5:2006) 
 
MSZ EN ISO 80601-2-74:2021 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-74. rész: Párásító lélegeztetőberendezések alapvető biztonságra 
és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-74:2021) 
2020 helyett 
 
MSZ EN ISO 15883-5:2021 Angol nyelvű! 
Mosó- és fertőtlenítőgépek. 5. rész: Teljesítménykövetelmények és a vizsgálati módszerek kritériumai 
a tisztítás hatékonyságának bizonyítására (ISO 15883-5:2021) 
 
MSZ EN 17387:2021 Angol nyelvű! 
Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív vizsgálat az orvosi területen használt kémiai 
fertőtlenítőszerek baktericid és penészölő és/vagy fungicid aktivitásának értékelésére nem porózus 
felületeken, mechanikai hatás nélkül. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés) 
 
MSZ EN ISO 21802:2021 Angol nyelvű! 
Segédeszközök. A kognitív hozzáférhetőségre vonatkozó irányelvek. Napi időbeosztás (ISO 
21802:2019) 
 
MSZ EN ISO 11199-2:2021 Angol nyelvű! 
Két kézzel használt, járást segítő eszközök. Követelmények és vizsgálati módszerek. 2. rész: Guruló 
járókeretek (ISO 11199-2:2021) 
2005 helyett 
 
MSZ EN ISO 14021:2016/A1:2021 Angol nyelvű! 
Környezeti címkék és nyilatkozatok. Saját nyilatkozatot tartalmazó környezeti állítások (II. típusú 
környezeti címkézés). 1. módosítás: Karbonlábnyom, karbonsemlegesség (ISO 14021:2016/Amd 
1:2021) 
2016 módosítása 
 
MSZ EN 17443:2021 Angol nyelvű! 
Téli szervizberendezések és -termékek. Sóoldattermelő rendszerek. Követelmények és vizsgálati 
módszerek 
 
MSZ EN 60335-1:2012/A15:2021 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények 
2013 módosítása 
 
MSZ EN 60335-2-17:2013/A2:2021 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-17. rész: Takarók, párnák, ruházat és 
hasonló hajlékony testmelegítő készülékek kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-17:2012/A2:2019, 
módosítva) 
2013 módosítása 
 
MSZ EN 60335-2-21:2021 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-21. rész: Tárolórendszerű 
vízmelegítők kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-21:2012, módosítva + COR1:2013) 
2003, 2005 és 2009 helyett, de ezek még 2024. 06. 18-ig érvényesek 
 
MSZ EN IEC 60335-2-32:2021 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-32. rész: Masszírozókészülékek 
kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-32:2019) 
2003, 2009 és 2015 helyett, de ezek még 2023. 12. 21-ig érvényesek 
 


