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Jogszabály- és szabványváltozások: 2021. október 
 

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, amelyek mostantól már hatályosak 

 
599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati 
intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről 

 
Megjelent: MK 197/2021 (X.28.) Hatályos: 2021. 11.01. 

 
2. § (1) Az a foglalkoztatott, aki e rendelet hatálybalépése előtt nem vette fel a SARS-CoV-2 

koronavírus elleni védőoltást (a továbbiakban: védőoltás), az állampolgárok egészségének és 
életének megóvása és a közfeladatok akadálytalan ellátása érdekében köteles - a (3) bekezdés 
szerinti mentesítés kivételével - 

a) egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát 
aa) 2021. december 15. napjáig felvenni, ha a munkavégzés során ügyfelekkel rendszeresen 

találkozik, 
ab) 2022. január 31. napjáig felvenni, ha nem tartozik az aa) alpont alá, 
b) kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott 

időpontban felvenni. 
(2) A munkáltató állapítja meg, hogy a foglalkoztatott az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja vagy ab) 

alpontja szerinti foglalkoztatotti körbe tartozik-e, és erről 2021. november 15. napjáig elektronikus úton 
(ideértve az e-mail használatát) vagy papír alapon tájékoztatja a foglalkoztatottat. A tájékoztatásnak ki 
kell terjednie a védőoltás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeire is. 

(8) Ha a foglalkoztatott a védőoltást a (7) bekezdés szerinti határidőn belül nem vette fel, vagy a (4) 
bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt nem mutatta be, a foglalkoztatott részére a munkáltató fizetés 
nélküli vagy illetmény nélküli szabadságot (a továbbiakban együtt: fizetés nélküli szabadság) rendel el. 
 

(9) A munkáltató - a foglalkoztatásra irányadó jogszabálytól eltérően - a foglalkoztatott 
jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti, ha a fizetés 
nélküli szabadság (8) bekezdés szerinti elrendelésétől számítva egy év eltelt, és 

a) a foglalkoztatott a védőoltás felvételét nem igazolta a munkáltató felé az (5) bekezdésben 
meghatározott módon, és 

b) a foglalkoztatott a (4) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt nem mutatja be. 
 

Új jogszabályok: 
 
Ebben a hónapban az alábbi új jogszabály jelent meg: 
 
598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a munkahelyek koronavírus elleni védelméről 
 
Megjelent: MK 197/2021 (X.28.) Hatályos: 2021. 11.01. 
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1. § (1) E rendelet célja annak biztosítása, hogy a munkaadók szervezeteinek javaslatára a cégek és 
vállalkozások jogot kapjanak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a SARS-CoV-2 
koronavírus elleni védőoltás (a továbbiakban: védőoltás) felvételét a foglalkoztatottak számára, ha ezt 
szükségesnek látják az ott dolgozók biztonsága érdekében. 
(2) Az e rendeletben foglaltakat arra a foglalkoztatottra kell alkalmazni, aki nem tartozik a koronavírus 
elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező 
igénybevételéről  
 
2. § (2) A munkáltató az (1) bekezdés szerinti intézkedésben meghatározza a védőoltás felvételének 
határidejét, ami egydózisú oltóanyag esetén a védőoltás, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első 
dózisa tekintetében legalább 45 nap kell, hogy legyen. Kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás 
második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban kell felvenni. 
 
(5) Az orvosi szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére a munkáltatója szerint illetékes 
foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában a foglalkoztatott jogviszonyának 
keretében végzett tevékenységre való egészségi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos, 
ennek hiányában a foglalkoztatott háziorvosa adja ki. 
 

(9) A munkáltató - a foglalkoztatásra irányadó jogszabálytól eltérően - a foglalkoztatott jogviszonyát 
felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti, ha a fizetés nélküli szabadság (8) 
bekezdés szerinti elrendelésétől számítva egy év eltelt, és 

a) a foglalkoztatott a védőoltás felvételét nem igazolta a munkáltató felé a (6) bekezdésben megha-
tározott módon, és 

b) a foglalkoztatott az (5) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt nem mutatja be. 
 
(12) Azt a foglalkoztatottat, aki az e rendelet szerinti oltási kötelezettség teljesítésének határidejét 
megelőzően mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a 
rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítés alóli mentesülés megszűnését követően 
kötelezheti a munkáltató a védőoltás felvételére. 
 

5. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 
2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. 

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó 
engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól 
 
Megjelent: MK 197/2021 (X.28.) Hatályos: 2021. 11.01. 

 
1. § E rendeletet a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 

kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) alapján a 
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága  

 
3. § (1) A dohánybolt akkor minősül más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiségnek, ha 

a) annak legalább elektromos árammal való ellátottsága nem függ más üzlet nyitvatartásától 
akkor sem, ha a dohánybolt és e másik üzlet fogyasztásmérője adott esetben közös, és 

b) a dohánybolt bejárata csak más üzlet üzlethelyiségébe való belépésétől teljesen függetle-
nül, kültérről (szabad ég alól) közelíthető meg, azaz a dohánybolt területére közvetlenül és kizá-
rólag kültérről (szabad ég alól) való belépéssel lehet bejutni. 

 
(5) Dohánybolt nem létesíthető olyan építményben, illetve nem választható le olyan építmény-

ből, amelyben 
a) 2500 m2-nél nagyobb alapterületű eladótérrel rendelkező üzlet (kereskedelmi egység) vagy 
b) üzemanyagtöltő állomás és azt kiszolgáló kereskedelmi egység 

működik. 
(2) Az engedély jogosultja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység körébe tartozó, az 

engedély megadásánál figyelembe vett tény vagy körülmény változását tizenöt napon belül köte-
les bejelenteni a Hatóságnak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. 
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Változások 
 
49/2021. (X. 1.) ITM rendelet egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 181/2021 (X.01.) Hatályos: 2021. 10.02. 

 
Többek között módosítja a 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletet a villamosművek, valamint a termelői, 
magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 
 

Megjelent: MK 181/2021 (X.01.) Módosítja: 49/2021. (X. 01.) ITM. r. Hatályos: 2021. 10. 02 
 
13. § (2) A biztonsági övezetben 
 

j) *  fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában 
ja) 500 kV névleges feszültségszint felett 6 méternél, gyümölcsfa esetében 9,5 méternél, 
jb) 300 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 5 méternél, 
jc) 200 kV felett 300 kV névleges feszültségszintig 4 méternél, 
jd) 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél, 
je) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél, 
jf) 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél 

jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt, 
k) *  fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában 
ka) a gyökérzet a földben elhelyezett vezetéket vagy a föld feletti vezeték tartószerkezetét nem ká-

rosítja, és 
kb) az üzemeltetést, az üzemzavar-elhárítást nem akadályozza. 

 
14/A. § *  (1) A biztonsági övezetben lévő villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték vagy közvet-

len vezeték biztonságát a 13. § (2) bekezdés j) és k) pontja szerint veszélyeztető növényzetet, annak 
ágait, gyökérzetét az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója - a hálózati engedélyes előzetes 
értesítésével - eltávolítja. 

(2) A VET 137. § (3) bekezdése szerinti esetben az üzemeltető a növényzet eltávolítását megelőző 
8 nappal értesíti a munkálatokkal érintett ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosát, közterü-
let esetén az érintett helyi önkormányzat jegyzőjét. 

15. § (1) Az épületre szerelt háztartási méretű szélerőmű esetében antenna, villámhárító stb. úgy 
létesíthető, hogy az a rotorlapátokat 2 méternél jobban ne közelítse meg. 

(2) *  Gyümölcs- vagy egyéb fa akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában 
fa vagy növényzet esetében a szélerőmű rotorlapátokat 5 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb 
helyzetében, esetleges kidőlése esetében sem közelíti meg. 
 
19/A. § *  E rendeletnek az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
49/2021. (X. 1.) ITM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 13. § (2) 
bekezdés j) és k) pontját, 14/A. §-át, 15. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor már telepített 
növényzetre is alkalmazni kell. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott 
igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő 
információcsere részletes szabályairól 

Hatályos: Az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti 
bizottsági határozatban meghatározott napon. 

Megjelent: MK 182/2021 (X.04.) 

Többek között módosítja a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletet a közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 
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Hatályos: Az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti 
bizottsági határozatban meghatározott napon. 

Megjelent: MK 182/2021 (X.04.) Módosítja: 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet 

 

60. § (2) A közlekedési igazgatási hatóság g) *  a közúti járművek forgalomba helyezésének és 
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
környezetkímélő gépjárműre világoszöld alapszínű, 

65. § (3) *  A 60. § (2) bekezdés g) pontjában megjelölt világoszöld alapszínű, sorozatban előállított 
rendszámtáblát kell kiadni a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának 
műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott környezetkímélő gépjárműre. 

A különleges rendszámtáblák leírása 

14. *  A környezetkímélő gépjárműre kiadott rendszámtábla alapszíne világoszöld, karakterei és a 
keret színe fekete, három betűjelből és három számjegyből, egyedileg előállított rendszámtábla 
használatának engedélyezése esetén, legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és legalább 1, 
legfeljebb 2 folyamatos számjegyből, együttesen 6 jelből áll. 

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

570/2021. (X. 6.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárá-
sainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról 
 

Megjelent: MK 184/2021 (X.06.) Hatályos: 2021. 10. 07 

 
13/A. § * A kivitelezés, amennyiben termőföldet érint, a termőföld más célú hasznosítására vonatkozó 
végleges ingatlanügyi hatósági engedélyek birtokában kezdhető meg. 

39. § (14) * E rendeletnek a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak 
részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 570/2021. (X. 6.) 
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr. 6.) megállapított 13/A. §-át és 2. melléklet 1. pont e) alpontját 
a Módr. 6. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

2. melléklet a 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelethez 

A vasúti építmények használatbavételi engedélyezése iránti kérelem tartalmi követelményei építmény-
fajtánkként *  

1. * Valamennyi létesítményre vonatkozóan: 

d) * a pálya menti ellenőrző-irányító és jelző alrendszer átjárhatóságot nem érintő elemei 
vonatkozásában az a) és c) alpontban foglaltakon felül igazolni kell az uniós vasúti rendszer részét 
képező pályahálózatok pályaoldali biztosítóberendezési szerkezeti elemekre, 
rendszerkomponensekre, alrendszerekre és rendszerekre vonatkozó követelmények való megfelelést 
igazoló hitelesítési nyilatkozat rendelkezésre állását; 

e) *  be kell nyújtani, 

ea) amennyiben a megvalósításhoz más tulajdonában álló ingatlant kell igénybe venni, akkor az 
érintett ingatlanokról készült kisajátítási tervet; 

eb) amennyiben a kisajátítási eljárás termőföldet érint, a termőföld más célú hasznosítására 
vonatkozó végleges ingatlanügyi hatósági engedélyt. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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51/2021. (X. 12.) ITM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet módosításáról 

 

Megjelent: MK 190/2021 (X.12.) Hatályos: 2021. 10. 13 

 

4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba. 

4/A. § *  Az 1. mellékletben meghatározott olyan tevékenység esetében, amelyet az e rendelet 
hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek 
gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet Melléklete vagy az egyes 
ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) 
NFGM rendelet Melléklete nem tartalmazott, a tevékenységet folytató személynek 2023. december 
31. napjáig kell eleget tennie az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek. 

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

576/2021. (X. 12.) Korm. rendelet egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

Megjelent: MK 190/2021 (X.12.) Hatályos: 2022. 01. 01. 

 

Többek között módosítja a 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendeletet a vízvédelmi igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

Megjelent: MK 190/2021 (X.12.) Módosítja: 576/2021. (X. 06.) K. r. Hatályos: 2022. 01. 01. 

 
4. § e) * ellátja a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: VKI) 
végrehajtásához kapcsolódó - kiemelten a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 
kormányrendeletben és a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott - 
vízvédelmi vonatkozású feladatokat, 
 
5. § c) * ellátja a VKI végrehajtásához kapcsolódó - kiemelten a felszíni vizek minősége védelmének 
szabályairól szóló kormányrendeletben és a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben 
meghatározott - vízvédelmi feladatokat, 
 
6. § j) * közreműködik a VKI végrehajtásához kapcsolódó vízvédelmi vonatkozású feladatokban, 
8. § i) * közreműködik a VKI végrehajtásához kapcsolódó vízvédelmi vonatkozású feladatokban, 
k) * közreműködik a két- és többoldalú nemzetközi együttműködések vízvédelmi feladatainak 
végrehajtásában, 
l) * végrehajtja a Kvt.-ben és a vízvédelmet érintő jogszabályokban - kiemelten a felszíni vizek 
minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendeletben, a felszín alatti vizek védelméről szóló 
kormányrendeletben és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 
kormányrendeletben - meghatározott feladatokat. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

35/2021. (X. 14.) BM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM 
rendelet, valamint a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól 
szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosításáról 

 

Megjelent: MK 191/2021 (X.14.) Hatályos: 2021. 10. 22. 

 
Többek között módosítja a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendeletet az árvíz- és a belvízvédekezésről 
 

Megjelent: MK 191/2021 (X.14.) Módosítja: 35/2021. (X. 14.) BM. r. Hatályos: 2021. 10. 22. 
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A védelmi szakaszok 

2. § * (1) Az árvíz, belvíz, helyi vízkár, a vízhiányos helyzet és a tartósan vízhiányos időszak során 
védekezésre kötelezetteknek a védelmi tevékenységüket árvízvédelmi védvonalakon, belvízvédelmi 
szakaszokon, vízhiánykezelő körzetekben, a helyi vízkárelhárítási területen, adott vízfolyás 
vízgyűjtőjén és létesítményein, tározón vagy az adott önkormányzat közigazgatási területén helyi 
vízkárelhárítás keretében kell ellátniuk. 

(2) Az árvízvédelmi védvonalakon és a belvízrendszerekben a védekezés védelmi szakaszokon, a 
vízhiányos helyzet elleni védekezés vízhiánykezelő körzetekben, a helyi vízkár elleni védekezés helyi 
vízkárelhárítás keretében történik. 

(3) A vízügyi igazgatási szervek vagyonkezelésébe tartozó árvízvédelmi vonalakat, valamint az 
árvízvédekezés készültségi fokozatainak elrendelésére és megszüntetésére mértékadó vízállásokat 
az 1. melléklet, a belvízrendszereket és belvízvédelmi szakaszokat a 2. melléklet, a vízhiánykezelő 
körzeteket a 3. melléklet határozza meg. A helyi vízkárelhárítási tevékenységre vonatkozó műszaki 
adatokat a települések vízkárelhárítási tervei tartalmazzák. 

A védekezési tervek 

3. § (1) *  A védekezésre kötelezettek a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. 
(XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felkészülés 
keretében 

a) árvízvédelmi, 

b) jeges árvíz elhárítási, 

c) lokalizációs, 

d) belvíz elleni védekezési, 

e) helyi vízkárelhárítási, 

f) a vízhiányos állapot megelőzésére és elhárítására vízhiány elleni védekezési és 

g) a szomszédos államokkal kötött egyezmények alapján együttműködési és védelmi tervet (a 
továbbiakban együtt: védekezési terv) készítenek. 

3/A. § * (1) A védekezésre kötelezettek helyi vízkárelhárítási feladataikat a védekezési terv alapján 
látják el. A védekezési tervek készítése és aktualizálása a védekezésre kötelezettek feladata. A VIZIG 
feladata az alapadatok szolgáltatása a helyi önkormányzatok számára a vizek kártételei elleni 
védelemmel összefüggő védekezési tervek és fejlesztési tervek elkészítéséhez és felülvizsgálatához. 

(2) A tározók üzemeltetési szabályzatát az engedélyező I. fokú vízügyi hatóság a működési területével 
érintett VIZIG részére megküldi. 

3/B. § *  (1) A 3. § (7) bekezdése szerinti szakaszvédelmi és általános belvíz elleni védekezési terv 
mellett a VIZIG körzeti vízhiány elleni védekezési tervet is készít vízhiánykezelő körzetenként, a 
területi sajátosságok és az üzemirányítási szempontok figyelembevételével. A vízhiány elleni 
védekezési terv tartalma: 

a) a műszaki leírás a vízhiánykezelő körzet adatainak, a körzetre vonatkozó ismereteknek, 
tapasztalatoknak megfelelően részletezett bemutatásával, így különösen: 

aa) a területi jellemzők, beleértve a vízellátó rendszer szempontjából mértékadó vízszintek, 
vízszinttartományok, vízhozamok a körzet vízellátását biztosító víztest elrendelő vízmércéjénél, 

ab) védelmi fokozatonként, az általános feladatokon túl az adott vízhiánykezelő körzetben ellátandó 
speciális feladatok, 

ac) a vízkorlátozási tervrész, 

ad) a vízhiány elleni védekezés szervezete, 
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ae) a védekezés létszáma és tárgyi igénye, figyelemmel a vízhiánykezelő körzet szervezetére, tárgyi 
eszközeire és az öntözőrendszerek üzemeltető szervezetére és 

af) a vízhiánykezelő körzetben található vízhasználatok adatai; 

b) az áttekintő helyszínrajz, amely feltünteti a vízhiánykezelő körzet és az öntözőrendszerek 
hatásterületének területi határát, a településeket, a megyehatárt, az országhatárt, a körzet főcsatornáit 
és főbb csatornáit, a torkolati, vízkivételi és közbenső szivattyútelepeket, a víztározókat, a 
vízrendszerek közötti átvezetéseket, az utakat és a vasutakat; 

c) a részletes helyszínrajz, amely a vízhiánykezelő körzetben feltünteti az őrtelepeket, a teljes 
csatornahálózatot, a főbb vízkormányzó műtárgyakat, a szivattyúállásokat, a szivattyúzási helyeket és 
a vízhasználatok helyét azonosítható módon, a meliorált területeket, a vízvisszatartásra igénybe 
vehető területeket, tározókat, holtágakat, halastavakat és egyéb célt szolgáló tavakat; 

d) a vízhiánykezelő körzet VIZIG vagyonkezelésében és üzemeltetésében lévő főbb csatornáinak 
(belvíz, kettősműködésű és mezőgazdasági vízszolgáltatást, térségi vízátvezetést ellátó) és főbb 
vízfolyásainak hossz-szelvénye és jellemző keresztszelvényei az engedélyezett (tervezett) 
méretekkel, mértékadó vízszinttel és a hozzá tartozó vízhozamokkal, műtárgykimutatással, valamint a 
legutóbbi állapotfelvétel a felmérés időpontjának feltüntetésével; 

e) a VIZIG vagyonkezelésében és üzemelésében lévő vízkivételi művek és szivattyútelepek, közbenső 
átemelők mértékadó kapacitásai és főbb üzemeltetési előírásai; 

f) segédletek (belső utasítások, kézikönyvek, cím- és telefonjegyzék) és 

g) a körzet védekezési naplója. 

(2) A körzeti vízhiány elleni védekezési tervek mellett a VIZIG a működési területére általános vízhiány 
elleni védekezési tervet is készít. A vízhiány elleni védekezési terv tartalma: 

a) a VIZIG működési területének leírása, amely magában foglalja a területi egységek lehatárolását, az 
éghajlati adottságokat, a közigazgatási tagozódást, a természetvédelmi területeket, a szomszédos 
államok területével vagy más VIZIG működési területével összefüggő vízpótló és -elosztó művek 
jellemzőit, az azokkal kapcsolatos megállapodásokat, a VIZIG vagyonkezelésében vagy 
üzemeltetésében lévő vízpótló és -elosztó létesítmények és eszközök (csatornahálózat, vízátemelés, 
víztározás, vízátvezetési lehetőségek) jellemzőit, a vízellátás forrását biztosító vízrendszer jellemzőit, 
az önkormányzatok, üzemek tulajdonában vagy egyéb jogcímen használatában lévő vízhiány elleni 
védekezési létesítmények (öntöző-, illetve kettősműködésű csatornák, valamint tározók, holtágak és 
azokhoz kapcsolódó műtárgyak, szivattyútelepek) és eszközök átfogó leírását; 

b) a védekezés személyi (átlagos létszámszükséglet) és tárgyi feltételei, figyelemmel a vízhiánykezelő 
körzet szervezetére, tárgyi eszközeire és öntözőrendszerek üzemeltető szervezetére és 

c) a helyszínrajz, amely feltünteti a vízhiánykezelő körzet és az öntözőrendszerek hatásterületének 
területi határát, a településeket, a megyehatárt, az országhatárt, a körzet főcsatornáit és főbb 
csatornáit, a torkolati, vízkivételi és közbenső szivattyútelepeket, a víztározókat, a vízrendszerek 
közötti átvezetéseket, az utakat és a vasutakat. 

4. § * A védekezési terveket a VIZIG-ek esetében az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a 
továbbiakban: OVF), a helyi önkormányzatok és a vízitársulatok esetében a működési területével 
érintett VIZIG hagyja jóvá. 

A védekezési tervek elhelyezése 

5. § (1) * A VIZIG árvízvédelmi terveit, valamint a belvíz elleni védekezési tervek közül az általános 
belvízvédelmi tervet, az általános vízhiány elleni védekezési tervet - ide nem értve a védekezési 
szervezeti beosztást - négy nyomtatott példányban kell elkészíteni, amelyekből egy-egy példányt a 
VIZIG illetékes szervezeti egységén, ügyeletén és a szakaszvédelmi vagy körzetvédelmi központban, 
valamint az OVF ügyeletén kell elhelyezni. A részletes belvízvédelmi és a körzeti vízhiány elleni 
védekezési terveket három nyomtatott példányban kell elkészíteni, amelyekből egy-egy nyomtatott 
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példányt a VIZIG illetékes szervezeti egységén, ügyeletén és a szakaszvédelmi vagy körzetvédelmi 
központban kell elhelyezni. 

(2) *  A település közigazgatási területére vonatkozó védekezési tervet a helyi önkormányzat és a 
vízitársulat három nyomtatott példányban készíti el, amelyekből egy-egy példányt a helyi 
önkormányzat a polgármesteri hivatalban vagy közös önkormányzati hivatalban, a vízitársulat a 
székhelyén és - a működési területével érintett VIZIG jóváhagyását követő 15 napon belül - a VIZIG 
érintett szakaszvédelmi vagy körzetvédelmi központjában, valamint a VIZIG központi ügyeletén helyez 
el. 

7. § (1) A védekezés területét II. fokú és azt meghaladó szintű készültség esetén *  

(6) * Azoknak az anyagoknak, eszközöknek, szerszámoknak, felszereléseknek, gépeknek, 
tartozékoknak a mennyiségi meghatározását, amelyeket a VIZIG-eknek a védekezési készletben kell 
tartaniuk, valamint az országos védekezési tartalékra vonatkozó adatokat a vízügyi igazgatási szervek 
irányításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) normatív utasítása tartalmazza. 

 

12. § (9) * A védelemvezető pontszerű III. fokú árvízvédelmi készültséget rendel el, ha az árvízvédelmi 
mű állékonyságát, biztonságát meghibásodás vagy a védőművet, tartozékait, védősávjait érintő 
beavatkozás közvetlenül veszélyezteti. Az árvízvédelmi készültséget a veszélyhelyzet megszűnéséig 
fenn kell tartani. 

 

16. § (1) * A vízügyi igazgató köteles töltésszakadás vagy a védvonal folytonosságát veszélyeztető 
egyéb helyzet esetén a lokalizációs tevékenység megkezdését elrendelni, és szükség esetén új 
lokalizációs mű kiépítése iránt a miniszternek javaslatot tenni. 

 

d) * a VIZIG működési területén lévő árvízi tározó igénybevételére; 

e) * a c) ponttal összhangban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjének 
haladéktalan értesítésére a lakosság SMS-alapú riasztása, veszélyhelyzeti tájékoztatása érdekében. 

 

III/A. * Helyi vízkárelhárítás 

III/B. * A vízhiány elleni védekezés 

 

A védekezések megszűnését követő intézkedések 

24. § (1) A vízügyi igazgató 

(2) Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell: 

c) * a védekezési munkákat vagy a vízigények kielégítésének módját és mértékét, 

h) * a védekezés során szerzett tapasztalatokat, kialakított fejlesztési javaslatokat, 

i) * az önkormányzati készültség leírását. 

(2) * A vízhiány elleni védekezési terveket 2021. december 31-ig kell elkészíteni. 

1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez *  

A vízügyi igazgatási szervek vagyonkezelésébe tartozó árvízvédelmi vonalak, továbbá az 
árvízvédekezés készültségi fokozatainak elrendelésére és megszüntetésére mértékadó vízállások 

2. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez *  
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3. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez *  

Vízhiánykezelő körzetek és mértékadó állomásaik 

4. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez *  

Aszály- és védekezési fokozatok meghatározása 

 

Hatály: 2022.I.1. – 

6/A. § * A VIZIG vezetője az 1. melléklet szerinti árvízvédelmi vonalak és belvízrendszerek 
megnevezését, hosszának mértékét, valamint a mértékadó vízállásra vonatkozó adatokat kétévente 
felülvizsgálja. 

Többek között módosítja a 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendeletet a felszíni vizek megfigyelésének és 
állapotértékelésének egyes szabályairól 

 

Megjelent: MK 191/2021 (X.14.) Módosítja: 35/2021. (X. 14.) BM. r. Hatályos: 2021. 10. 22. 

 
11. § (3) *  E rendelet a vízpolitika területén uniós szintű monitoring alá helyezendő anyagok meg-
figyelési listájának a 2008/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő összeál-
lításáról szóló, 2020. augusztus 4-i (EU) 2020/1161 bizottsági végrehajtási határozat végrehajtá-
sához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 
…………………………………………………………………………………………… 
44/2021. (X. 19.) EMMI rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának 
megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról 

Megjelent: MK 191/2021 (X.14.) Hatályos: 2021. 11. 18. 

5. §  (7) *  Az egészségi alkalmassági vizsgálat határidejét az 1. alkalmassági csoport esetében úgy 
kell megállapítani, hogy annak hónapja és napja megegyezzen a vizsgált személy születésének 
hónapjával és napjával. E szabály alkalmazása esetén az (1) bekezdésben előírt határidő a vizsgált 
személy határidőt követő első születésnapjáig túlléphető. Ha a vizsgált személy február 29-én 
született, és az alkalmasság határideje lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor az alkalmasság 
határideje február 28-án jár le. 

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

592/2021. (X. 27.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 
módosításáról 

Megjelent: MK 196/2021 (X.27.) Hatályos: 2021. 10. 30. 

16. §  62. *  a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudomá-
nyos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, a vér és más testfolyadékok és 
testgázok elemzésére szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökben használt 
polivinilkloridban (PVC) hőstabilizátorként alkalmazott ólomra vonatkozó mentesség tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2019. december 17-ei (EU) 2020/366 felhatalmazáson alapuló bi-
zottsági irányelvnek, 

63. *  a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és a 
műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, egyes ólom- és hat vegyértékű krómvegyü-
leteknek a (szakmai célú) polgári felhasználású robbanóanyagok elektromos és elektronikus 
gyújtószerkezeteiben való használatára megadott mentesség tekintetében történő módosításáról 
szóló, 2021. január 15-i (EU) 2021/647 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek 
való megfelelést szolgálja. 
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43. II. ÓLOM ÉS ÓLOMVEGYÜLET-TARTALOMRA VONATKOZÓ MENTESSÉGEK 

44. Típus Maximális megengedett kon-
centráció tömegszázalék 

A mentesség ha-
tárideje 

 
78d. *  A (szakmai célú) polgári felhaszná-

lású robbanóanyagok elektromos 
és elektronikus gyújtószerkezetei-
ben használt ólom-diazid, 
ólomstifnát, ólom-dipikramát, na-
rancssárga ólom (ólom-tetraoxid), 
ólom-dioxid. A mentesség a 7. 
melléklet 11. pontjában szereplő 
termékcsoportba tartozó eszközök-
re vonatkozik. 

nincs korlátozás 2026. április 20. 

 
594/2021. (X. 27.) Korm. rendelet egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról 

Megjelent: MK 196/2021 (X.27.) Hatályos: 2021. 10. 28. 

 

Többek között módosítja a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendeletet 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 

Megjelent: MK 196/2021 (X.27.) Módosítja: 594/2021. (X. 27.) BM. r. Hatályos: 2021. 10. 28. 

 
71. § *  E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 594/2021. (X. 27.) Korm. 
rendelettel (a továbbiakban: Módr63.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 76. sorát a 
Módr63. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell. 

 
76. *  Gyáregység létrehozására 

irányuló beruházás Alsó-
némedi területén 

Alsónémedi közigazgatási területén elhe-
lyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás sze-
rinti belterület 2583 helyrajzi számú in-
gatlan 

Pest Megyei Kor-
mányhivatalt vezető 
kormánymegbízott 

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

602/2021. (X. 29.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról 

Megjelent: MK 198/2021 (X.29.) Hatályos: 2021. 10. 30 

 

Többek között módosítja az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

Megjelent: MK 198/2021 (X.29.) Módosítja: 602/2021. (X. 29.) K. r. Hatályos: 2021. 11. 30. 

31. § (1) *  A víziközmű-szolgáltatói engedélyezési eljárásban a kérelmező műszaki eszközfelké-
szültsége tekintetében a Hivatal vizsgálja:  
(3) ab) *  rendelkeznek-e gazdasági, vagy jogi szakirányú felsőfokú szakképesítéssel vagy felsőfo-
kú végzettséggel,  
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104. § *  (1) E rendeletnek a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes ren-
delkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
602/2021. (X. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód1.) módosított 31. § (3) bekez-
dés a) pont ab) alpontját a Mód1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell. 

(2) Ha a víziközmű-szolgáltatói engedély engedélyese a Mód1.-gyel megállapított feltételeket 
teljesíti, 

a) a 11. alcím alapján a Mód1. hatálybalépése előtt kiadott engedély nem vonható vissza e 
rendeletnek a Mód1. hatálybalépését megelőzően hatályos 31. § (3) bekezdés a) pont ab) alpont-
jának való meg nem felelés miatt, 

b) vele szemben e rendeletnek a Mód1. hatálybalépését megelőzően hatályos 31. § (3) be-
kezdés a) pont ab) alpontjának való meg nem felelés miatt közigazgatási szankció nem alkal-
mazható, továbbá egyéb - a Mód1. hatálybalépését megelőzően hatályos 31. § (3) bekez-
dés a) pont ab) alpontjának való megfelelés előmozdítása iránti - intézkedés nem tehető. 

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

604/2021. (X. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet és a 2022. évi férfi kézilabda 
Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt bu-
dapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgaz-
dasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos 
sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 198/2021 (X.29.) Hatályos: 2021. 10. 30 

1. § (1) *  A Kormány - a (2)-(4) bekezdésben, az 1/A. §-ban és az 1/B. §-ban foglaltak kivételé-
vel - az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott meghatározott 
szakkérdések tekintetében, az ott meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. 

(2) A Kormány az összevont telepítési eljárásban a 2. melléklet szerinti szakhatóságokat jelöli 
ki. 

(3) *  A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósí-
tásával összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban tűz-
védelmi szakkérdésben eljáró szakhatóságként - a (4) bekezdésben, az 1/A. §-ban és az 1/B. §-
ban foglaltak kivételével - a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét jelöli ki. 
1/B. § *  A Kormány a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való 
megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a 
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok 
megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás 
esetében az 1. melléklet 18. pontjában foglalt táblázat 7. és 8. sorában meghatározott 
szakkérdések vizsgálatára, telekalakítási közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró 
szakhatóságként Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának jegyzőjét 
jelöli ki. 
 
9. § *  E rendeletnek az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet és a 2022. évi férfi kézilabda Európa-
bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt 
budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a 
beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 604/2021. (X. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) 
megállapított 1. § (1) és (3) bekezdését, valamint 1/B. §-át a Módr3. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

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 vizsgálatá-
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val, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 
módosításáról 
Megjelent: MK 198/2021 (X.29.) Hatályos: 2021. 11. 06 

 

Többek között módosítja a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletet a levegőterheltségi szint határértékeiről 
és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

Megjelent: MK 198/2021 (X.29.) Módosítja: 41/2021. (X. 29.) AM. r. Hatályos: 2021. 11. 06. 

 

2. § (1) E rendelet alkalmazásában 
d) *  integrált kibocsátás-kezelés az ásványolaj és gázfinomító tevékenységeknél: az egységes kör-

nyezethasználati engedéllyel működő az ipari kibocsátásokról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az ásványolaj- 
és gázfinomítás tekintetében történő meghatározásáról szóló bizottsági végrehajtási határozat hatálya 
alá tartozó létesítményben működő több vagy az összes tüzelőberendezés, fluid katalitikus krakkoló 
egység, valamint kénkinyerő egység nitrogén-oxid és kén-dioxid kibocsátásának integrált kezelése a 
végrehajtási határozatban meghatározott részletes szabályok szerint; 

e) *  tervezési irányérték: környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati en-
gedély köteles tevékenységek esetén a vizsgálandó terület légszennyezettségének megítéléséhez, a 
tevékenység hatásterületének lehatárolásához, terjedési modellek készítéséhez alkalmazandó leve-
gőterheltségi szint. 
 

1. § (2) *  A tervezési irányértékeket a 2. melléklet tartalmazza. Az 1. mellékletben felsorolt 
egyes légszennyező anyagok tájékoztatási és riasztási küszöbértékeit, valamint a 
nyilvánosság tájékoztatásának szabályait a 3. melléklet tartalmazza. 

 

3. *  Bűzre vonatkozó tervezési irányértékek 

 B A C 

1. Tervezési irányérték 
[SZE/m3] 

Technológia megnevezése Vizsgálati mód-
szer 

2. 1,5 Állati maradványokkal folyta-
tott tevékenység 

 

3. 1,5 Állati takarmánygyártás  

4. 3 Autóalkatrész gyártás  

5. 1,5 Biogáz előállítás  

6. 1,5 Bűzös, rothadó hulladékokkal 
folytatott tevékenység 

 

7. 3 Cukorgyártás  

8. 6 Cukrászati tevékenység  

9. 6 Csokoládégyártás  

10. 3 Dohányfeldolgozás  

11. 3 Élelmiszeripari tevékenysé-
gek, élelmiszeripari zsírfel-

MSZ EN 13725 
vagy ezzel egye-
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dolgozás, ideértve a vendéglá-
tással kapcsolatos tevékeny-
séget is 

nértékű módszer 

12. 3 Fafeldolgozás  

13. 1,5 Forgácslap gyártás  

14. 6 Illatszer és fűszer előállítás  

15. 3 Intenzív állattartás  

16. 6 Kávépörkölés  

17. 1,5 Kommunális hulladékkezelés, 
lerakás 

 

18. 1,5 Műanyaggyártás, újrafeldol-
gozás 

 

19. 1,5 Olajfinomítás  

20. 6 Sütőipar  

21. 1,5 Öntödék, kovácsüzemek  

22. 6 Sörfőzés  

23. 1,5 Szennyvíz kezelése  

24. 3 Téglagyártás  

25. 1,5 Tejfeldolgozás  

26. 1,5 Nem élelmiszeripari zsírfel-
dolgozás 

 

 
 

2021.XI.6. – 
 

1. § (1) e) *  tervezési irányérték: a tevékenység tervezése során a vizsgálandó terület 
levegőterheltségének megítéléséhez, a tevékenység hatásterületének lehatárolásához, 
terjedési modellek készítéséhez környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes 
környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén alkalmazandó, egyéb 
esetben javasolt levegőterheltségi szint. 

2. 3. *  Bűzre vonatkozó tervezési irányértékek 
 A B C  

1. Technológia megnevezése Tervezési 
irányérték 
[SZE/m3] 

Vizsgálati 
módszer  
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24. *  Téglagyártás gumihulladék ége-
tése esetén 

1,5 

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

száraz véggázra vonatkozik. 
 

Többek között módosítja a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletet a levegőterheltségi szint és a helyhez 
kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével 
kapcsolatos szabályokról 

Megjelent: MK 198/2021 (X.29.) Módosítja: 41/2021. (X. 29.) AM. r. Hatályos: 2021. 11. 06. 

 
15. § ((3) *  Az időszakos mérési kötelezettség gyakoriságát a környezetvédelmi hatóság írja elő. Az 

időszakos mérés időpontjáról a környezetvédelmi hatóságot legalább 15 nappal a tervezett mérést 
megelőzően értesíteni kell. 

(4) *  Bűzkibocsátó források esetén a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján előírt szag-
koncentráció határértékkel rendelkező pontforrások szagkibocsátását, szagcsökkentő berendezés, 
illetve szagcsökkentő rendszer alkalmazása esetén annak hatásfokát időszakosan, a környezetvé-
delmi hatóság döntésétől függően 1-5 évente olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni. 

(5) *  Azoknál az egységes környezethasználati engedély köteles bűzkibocsátást okozó forrásoknál, 
amelyek hatásterületén érzékeny, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
kormányrendelet szerinti lakóterület, üdülőterület, intézményi terület vagy településközpont található, 
és a bűzszennyezéssel kapcsolatosan megalapozott panasz merül fel, a környezetvédelmi hatóság 
előírhatja a bűzszennyezettség időszakos olfaktometriás mérését. 
 

Emlékeztető 
2021. évi XXXII. törvény a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról 

Hatályos: 2021. 10. 01. 

2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a do-
hánytermékek kiskereskedelméről 

Módosítja: 2021. évi XXXII. tv. 
Hatályos: 2021. 10. 01. 

4. § (1) Az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) ellátja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység szervezésének szakmai irányítását, 
melynek során mindenkor - e törvény alapvető céljának - a fiatalkorúak védelmének elsődlegessége 
alapján kell tevékenykednie. 
(2) *  Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében a miniszter 100%-os állami tulajdonban lévő 
zártkörűen működő nonprofit részvénytársaságot (a továbbiakban: részvénytársaság) alapít 
a) a dohánytermék-kiskereskedelem szervezett működésének előmozdítására, szakmai állásfoglalás-
ok kibocsátására, 
b) a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázatok kiírásának, elbírálá-
sának, a koncessziós szerződések megkötésének (módosításának, megszüntetésének) előkészítésé-
re, 
c) a dohánytermék-kiskereskedőkkel, valamint a dohány-kiskereskedelmi ellátóval megkötött koncesz-
sziós szerződésekben foglaltak betartásának ellenőrzésére; a koncessziós szerződésekből eredő 
jogok és vállalt kötelezettségek érvényesítésében való közreműködésre, 
d) a dohánytermék-kiskereskedők részére országos szakmai képzési rendszer működtetésére és 
oktatási feladatok ellátására, 
e) a dohányipari ágazati konzultációs fórum létrehozására és folyamatos működtetésére, 
f) a dohánytermék-nagykereskedők, a dohánytermék-kiskereskedők, valamint a dohány-
kiskereskedelmi ellátó közötti vitás kérdések rendezésére vonatkozó mediációs tevékenységre, 
g) *  a külön jogszabályban meghatározottak szerint a dohányboltban forgalmazható termékek regiszt-
rációs adatainak fogadására, és ezeknek a dohány-kiskereskedők, valamint a dohány-kiskereskedelmi 
ellátó részére történő publikálására; készletnyilvántartó minősítési rendszer működtetésére, a dohány-
termék-kiskereskedők készlet és forgalmi adatainak kezelésére, feldolgozására, 
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h) *  a Jöt. alapján a dohánytermékek árainak közzététele érdekében a külön jogszabályban meghatá-
rozottak szerint a szolgáltatott árbejelentések rendszerezésére, feldolgozására és továbbítására, 
i) *  a koncessziós szerződésekből eredő számlázási feladatok ellátására, 
j) *  a koncessziós szerződésekkel összefüggő követeléskezelési feladatok - ide nem értve az azonnali 
beszedési megbízást - ellátására, 
k) *  a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására a részvénytársaság által külön feljo-
gosított személyek kötelezettségeinek ellenőrzésére, a feljogosításról szóló okiratból eredő jogok és 
kötelezettségek érvényesítésére, valamint az ezzel összefüggő intézkedések és tájékoztatások meg-
tételére, valamint 
l) *  e törvényben vagy jogszabályban meghatározott egyéb feladat ellátására. 
(3) *  A részvénytársaság e törvényben meghatározott tevékenységével összefüggő költségeihez a 
miniszter a központi költségvetésről szóló törvényben e célra meghatározott fejezeti kezelésű elői-
rányzat terhére támogatást nyújt. 
(4) *  A részvénytársaságnak a (2) bekezdésben és a 10/C. §-ban meghatározott feladatai közfeladat-
nak minősülnek. 
 
7. § (1) *  A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére vonatkozó nyilvános pályázatra 
a Ktv.-ben előírt szabályokat az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni. 
(2) *  A nyilvános pályázati felhívást vagy legalább két országos napilapban, vagy a pályázat szerinti 
településen illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal honlapján, vagy a részvénytársaság honlapján 
meg kell hirdetni a pályázatok benyújtására nyitva álló időtartam kezdő napját legalább tizenöt nappal 
megelőzően. 
 
10. § * (4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az állam a dohánytermék-kiskereskedelmi jogo-
sultságot a részvénytársaság által feljogosított személy útján gyakorolja, és a (2) bekezdés alapján 
kiírt új pályázat is bármely okból eredménytelen, legkésőbb az új pályázat eredménytelenségének 
kihirdetését követő 12 hónapon belül kell új pályázatot kiírni. 
(5) Ha egy dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlása - legalább két, 24 hónapon belül 
meghirdetett pályázati kiírást követően - az utolsó pályázati kiírás eredményhirdetését követő 90. na-
pon belül sem folyik, az utolsó pályázat eredményhirdetését követő 36 hónap elteltéig nem kötelező új 
pályázatot kiírni. 
(6) *  A (3)-(5) bekezdéstől eltérően a kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati 
igazgatási szerv is meghatározhatja az új pályázat kiírásának legkorábbi napját akkor, ha a részvény-
társaság tájékoztatása alapján az adott településen a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság 
gyakorlására nyilvánvalóan nincs érdeklődő. A részvénytársaság az érdeklődés felméréséről legalább 
évente - a település önkormányzata vagy jegyzője részére - megküldött megkeresés útján, valamint a 
honlapján folyamatosan fenntartott felhívással gondoskodik. 
A részvénytársaság közreműködése az egészségvédelmet érintő feladatokban *  
10/C. § *  A részvénytársaság közreműködik a dohányzás visszaszorítását és az egészségvédelmet 
érintő feladatokban 
a) médiakampány szervezése, lebonyolítása, szakmai támogatása, 
b) közösségi megjelenés, 
c) sportrendezvényeken történő megjelenés, 
d) a leszokást elősegítő szervekkel, egészségügyi intézményekkel történő együttműködés és 
e) egészségvédelmi programokban történő részvétel 
útján. 
 
13. §(2) A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásához a dohánytermékek jövedéki 
ügyében hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság (a továbbiakban: vámhatóság) engedélye szüksé-
ges. 
(3) *  A vámhatóság az engedélyt annak adja meg legfeljebb a koncessziós szerződésben meghatá-
rozott időtartamra, aki a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység biztonságos, szakszerű lebonyo-
lításához szükséges személyi, tárgyi és gazdasági feltételekkel rendelkezik, és akit - a 10. §-ban fog-
laltak kivételével - érvényes koncessziós szerződés e tevékenység végzésére feljogosít. Az engedélyt 
a vámhatóság - a dohányboltokra vonatkozó különös jogszabályi rendelkezés hiányában - akkor ad-
hatja meg, ha az erre jogosult a vámhatóság felé a kérelmében a dohánytermék-kiskereskedelmi te-
vékenység végzésének helyére vonatkozó alapvető adatokat (cím, helyrajzi szám, alapterület, nyitva 
tartás idő, helyszínrajz) bejelenti, és a helyiség jogszerű használatára vonatkozó jogcímet, valamint a 
dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszerzésének tényét igazolja. A vámhatóság a jogo-
sultnak azonos időszakra, azonos koncessziós szerződés alapján csak egyetlen dohányboltra (elkülö-
nített helyre) adhat érvényes engedélyt; új engedélyt a jogosultnak csak a korábbi engedély visszavo-
násának hatályával lehet adni. 
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(4) Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet 18 éven aluli személy nem folytathat. 
(4a) *  A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytató személy szakmai tudását önképzés és 
kötelező továbbképzés útján fejleszti. A kötelező továbbképzés megszervezése a részvénytársaság 
feladata. 
(5) Nem adható meg az engedély, ha 
a) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a kérelmezővel szemben az illetékes adóhatóság 
vagy vámhatóság jogerősen 1 millió forintot meghaladó vám- vagy adóbírságot, vagy 200 ezer - ma-
gánszemély esetén 100 ezer - forintot meghaladó mértékű mulasztási bírságot szabott ki, 
b) *  a kérelmezőnek 30 napon túli lejáratú, állami adóhatóság által behajtandó köztartozása vagy 
állami adóhatóság által nyilvántartott adótartozása van, 
c) a kérelmező a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg. 
(6) Az engedély kizárólag az abban meghatározott jogosultra és időtartamra, az abban foglalt feltéte-
lekkel és az engedélyben meghatározott dohányboltra vagy üzletre (elkülönített helyre) vonatkozik. Az 
engedély - ha a törvény másként nem rendelkezik - másra át nem ruházható. Ha az engedély jogosult-
ja a dohánytermékek értékesítésére munkavállalót (megbízottat) alkalmaz, akkor biztosítania kell és 
felel azért, hogy a munkavállaló (megbízott) az engedélyben foglaltaknak megfelelően jár el. 
(7) Az engedély jogosultja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység körébe tartozó, az engedély 
kiadásánál figyelembe vett tény, vagy körülmény változásáról a vámhatóságot tizenöt napon belül 
köteles értesíteni. 
 
(10) *  A (8) bekezdés alkalmazása során a tevékenység folytatására vonatkozó igényt az örökhagyó 
halálát követő 90 napon belül be kell jelenteni a vámhatósághoz, valamint a részvénytársaság útján a 
8. § (1) bekezdésében meghatározott személyhez, amely esetben a koncessziós szerződés hatálya 
fennmarad azzal, hogy ha az örökhagyó halálától számított két éven belül a hagyaték átszállását iga-
zoló jogerős közokiratot az örökös nem nyújtja be, vagy e közokiratból a kérelmező öröklési jogosult-
sága nem derül ki, a koncessziós szerződés hatálya megszűnik. Ha az örökös kérelme az e bekez-
désben foglaltaknak megfelel, a vámhatóság az örökhagyó részére kibocsátott vámhatósági engedélyt 
módosítja, feljogosítva a kérelmezőt a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság további gyakorlásá-
ra, ellenkező esetben a vámhatóság a vámhatósági engedélyt visszavonja. 
(11) *  Az egyéni vállalkozó a részvénytársaság útján a 8. § (1) bekezdésében meghatározott sze-
mélynél kezdeményezheti a koncessziós szerződés módosítását, ha a tevékenységét a továbbiakban 
az (1) bekezdés b) pontja szerinti formában kívánja folytatni, és a tevékenység ekként történő folytatá-
sa a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Ebben az esetben az egyéni vállalkozói jogviszony 
megszüntetése és az (1) bekezdés b) pontja szerinti jogviszony létrehozása, továbbá a tevékenység 
megszüntetésével és új formában történő folytatásával kapcsolatos elszámolás rendezése céljából a 
jogosult a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységét legfeljebb három hónapos időtartamra szü-
neteltetheti azt követően, hogy ezen igényét a részvénytársaság felé bejelentette, és igénye elfogadá-
sáról a részvénytáraság a kérelmezőt tájékoztatta. 
(14) *  E § rendelkezéseit - ha e törvény alapján dohánytermékek kiskereskedelmét végzi - a (4) be-
kezdést kivéve a részvénytársaságra, vagy az általa a 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint külön feljo-
gosított személyre nem kell alkalmazni. 
14/A. § *  (1) A vámhatóság a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésére jogosító enge-
déllyel rendelkező személyekről közhiteles hatósági nyilvántartást vezet. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban az engedélyes engedélyszámára, az engedély kiadásá-
nak időpontjára, valamint az engedély érvényességére vonatkozó adatok minősülnek közhitelesnek. 
(3) A vámhatóság az (1) bekezdésben felsorolt személyekre vonatkozó, közhitelesnek minősülő ada-
tokat hivatalos honlapján közzéteszi. 
16. §(7) A dohánytermék-kiskereskedővel szemben az e §-ban szabályozott rendelkezések be nem 
tartásáért a fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szabhat ki, azzal, hogy az (1)-(3) bekezdésben foglalt 
rendelkezések megsértése esetén bírság kiszabása kötelező. 
16/A. § *  A dohánytermék-kiskereskedő a fogyasztó kérdésére köteles a dohányzás ártalmaival ösz-
szefüggésben az alapvető tényekre vonatkozó felvilágosítást megadni és a részvénytársaság által a 
10/C. §-ban foglalt feladatainak ellátása során megküldött tájékoztatót a dohányboltban, valamint az 
elkülönített helyen kihelyezni, vagy elektronikus eszköz útján megjeleníteni. 
16/B. § *  E törvény III. Fejezete 3-6. címében foglalt rendelkezéseket a dohánytermékek árusítására e 
törvény alapján jogosult részvénytársaságra, valamint az általa feljogosított személyre is megfelelően 
alkalmazni kell. 
19. § (1) *  A vámhatóság a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásának engedélyezése 
iránti kérelem elbírálásáról, a kérelemnek a vámhatósághoz történt beérkezésétől számított 30 napon 
belül dönt. Dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyezési ügyben kérelem a kormányablaknál nem 
terjeszthető elő. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezési kérelem elbírálása 
során sommás eljárásnak nincs helye. E törvény hatálya alá tartozó hivatalbóli eljárás megindítása az 
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ügyfél erről szóló értesítésének mellőzésével történik. A határozott időtartamra szóló engedély lejárati 
időpontja előtt ugyanarra a tevékenységre vonatkozó új engedélykérelem legkorábban az engedély 
lejárata előtt 100 nappal nyújtható be. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről 
 
Módosítja: 500/2021. (VIII. 18.) Korm. r. 
 
Hatályos: 2021. 10. 01. 

 
3. § d) *   
2/A. § (4c) *  

3. *  
 

6. § *  ezek a pontok mind megszűnnek 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató 
Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszol-
gáltató Rendszerről 
 
Hatályos: 2021. 10. 04.,  

 
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Köz-
pontról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 
 
Módosítja: 510/2021. (IX. 3.) Korm. r. 
Hatály: 2021.X.4.  
 

1. melléklet a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez *  
A rendszerhasználati díj mértéke 

 A B  

1. e-építési napló vezetési kötelezettséggel 
érintett építmény az építésügyi bírság megál-
lapításának részletes szabályairól szóló 
245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján 
számított építményértéke 

e-építési napló rend-
szerhasználati díj bruttó 
(általános forgalmi adót 
tartalmazó) összege 

 

2. 0 - 50 000 000 Ft 1 310 Ft  

3. 50 000 001 - 100 000 000 Ft 1 965 Ft  

4. 100 000 001 - 250 000 000 Ft 50 000 Ft  

5. 250 000 001 - 500 000 000 Ft 125 000 Ft  

6. 500 000 001 - 1 000 000 000 Ft 250 000 Ft  

7. 1 000 000 001 Ft felett 500 000 Ft  
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39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és 
ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalma-
zásának részletes szabályairól 
 
Módosítja: 500/2021. (VIII. 18.) Korm. r. 
Hatályos: 2021. 10. 01. 

 
6/G. § (10) *  Az adattároló rendszerhez teljes hozzáférhetőségre jogosult a vámhatóság, a Szabályo-
zott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, az Európai Bizottság és a külső ellenőr. Kellően indokolt 
esetben a vámhatóság a gyártók vagy importőrök számára hozzáférést biztosít ezekhez a tárolt ada-
tokhoz, feltéve, hogy a kereskedelmi szempontból érzékeny információk továbbra is a vonatkozó jog-
szabályok által előírt megfelelő védelemben részesülnek. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

42/2021. (IX. 8.) ITM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) 
KöHÉM rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és 
vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról 
 
Hatályos: 2021. 10. 09 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 
 

Módosítja: 42/2021. (IX. 8.) ITM r. 
Hatályos: 2021. 10. 09., 2022. 01. 01. 

 
2. § (6a) *  E rendelet alkalmazásában környezetkímélő motorkerékpár: az a tisztán elektromos mo-

torkerékpár, amelynek a hajtáslánca legalább egy elektromos energiatároló eszközt, elektromos áram 
átalakító egységet és olyan elektromos gépet tartalmaz, amely a motorkerékpár meghajtására szolgá-
ló tárolt elektromos energiát mechanikai energiává alakítja, és a motorkerékpár meghajtásához más 
erőforrással nem rendelkezik. 

(6b) *  E rendelet alkalmazásában környezetkímélő gépjármű: a környezetkímélő gépkocsi és a kör-
nyezetkímélő motorkerékpár. 

II. *  A gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása 
A gépjármű(13) kipufogógázának szennyezőanyag-tartalmát meghatározó konstrukciós jellemzők 

és a rendelet függelékeinek mellékleteiben meghatározott szennyezőanyag kibocsátási követelmé-
nyek teljesítése alapján a gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása a következő táblázat 
alapján történik. 

 
 
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK 

A múlt hónapban az alábbi, a Zsebtörvénytár -ban lévő jogszabály szűnt meg: 

20/2021. (X. 6.) HM rendelet az állami célú légiközlekedési személyzet repülőegészségi alkal-
masságának feltételeiről, valamint a repülőegészségi alkalmassági vizsgálatot végző szerv 
kijelölésének és tevékenységének szabályairól 
Megjelent: MK 184/2021 (X.06.) Hatályos: 2021. 10.14. 

Többek között hatályon kívül helyezi:  a 22/2005. (VI. 14.) HM—EüM együttes rendeletet az állami 
célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülőegészségi feltételeiről 
Megjelent: MK 184/2021 (X.06.)   
Hatályon kívül helyezi: 20/2021. (X. 6.) HM r .Hatályos: 2021. 12. 01. 
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Magyar nyelven megjelent, bevezetett nemzeti szabványok 
 

Általános 

MSZ 7487:2021 
Közművezetékek elrendezése 

MSZ 20587:2021 
Gyalogos turistautak jelzései és azok alkalmazása 

MSZ ISO 3297:2021 
Információ és dokumentáció. Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma (ISSN) 

Matek, természettudomány 

Szolgáltató 

Környezet, Egészség, Biztonság 

MSZ CEN/TS 16188:2021 
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Elemek meghatározása királyvízben és salétromsavban történő 
feltárás után. Láng-atomabszorpciós spektrometriás módszer (FAAS) 

MSZ EN 15933:2013 
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. A pH meghatározása 

MSZ EN 378-1:2016+A1:2021 
Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Biztonsági és környezetvédelmi követelmények. 1. rész: Alapvető 
követelmények, fogalommeghatározások, osztályozás és kiválasztási kritériumok 

MSZ EN 378-3:2016+A1:2021 
Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Biztonsági és környezetvédelmi követelmények. 3. rész: A 
telepítés helye és a személyek védelme 

MSZ EN 378-4:2016+A1:2020 
Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Biztonsági és környezetvédelmi követelmények. 4. rész: 
Üzemeltetés, karbantartás, javítás és visszanyerés 

Egészségügy 

Elektronika 

Energia 

Faipar 

Építőanyag, építés 

MSZ 4798:2016/3M:2021 
Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 
alkalmazási feltételei Magyarországon 

MSZ EN 197-5:2021 
Cement. 5. rész: CEM II/C-M kompozit-portlandcement és CEM VI kompozitcement 

MSZ EN 772-20:2021 EV 
Falazóelemek vizsgálati módszerei. 20. rész: Falazóelemek felületi síklapúságának meghatározása 
EGYESÍTETT VÁLTOZAT 

Élelmiszeripar 

Gumi, Műanyag ipar 
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Gyártástechnika 

Távközlés, Audio és videotechnika  

Védőeszköz 

Anyagmozgató berendezések 

Mezőgazdaság 

Kőolaj ipar és vele kapcsolatos technika 

Háztartás, Kereskedelem, Sport 

Angol nyelven megjelent magyar nemzeti szabványok 
 
Megjelent ebben a hónapban: 
 
MSZ EN ISO 20957-2:2021 Angol nyelvű! 
Helyhez kötött edzőkészülékek. 2. rész: Erősítő edzőgépek kiegészítő biztonsági követelményei és 
vizsgálati módszerei (ISO 20957-2:2020) 
2003 helyett 
 
MSZ EN ISO 20957-7:2021 Angol nyelvű! 
Helyhez kötött edzőkészülékek. 7. rész: Evezőpadok kiegészítő biztonsági követelményei és 
vizsgálati módszerei (ISO 20957-7:2020) 
2000 helyett 
 
MSZ EN 13209-1:2021 Angol nyelvű! 
Csecsemő- és gyermekgondozási cikkek. Gyermekhordozók. Biztonsági követelmények és 
vizsgálati módszerek. 1. rész: Keretes hátihordozó 
2005 helyett, de az még 2022. 07. 31-ig érvényes 
 
MSZ EN 17191:2021 Angol nyelvű! 
Gyermekbútorok. Gyermekülőbútorok. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek 
1987 és 1988 helyett 
 
MSZ EN 16890:2017+A1:2021 Angol nyelvű! 
Gyermekbútorok. Kiságyak és gyermekágyak matracai. Biztonsági követelmények és vizsgálati 
módszerek 
2017 helyett 
 
MSZ EN 16907-7:2021 Angol nyelvű! 
Földművek. 7. rész: A kitermeléssel járó hulladékok víztározókban való elhelyezése 
 
MSZ EN 1488:2021 Angol nyelvű! 
Épületszerelvények. Víztágulás elleni készülékcsoportok. Vizsgálatok és követelmények 
2000 helyett 
 
MSZ EN 12390-1:2021 Angol nyelvű! 
A megszilárdult beton vizsgálata. 1. rész: A próbatestek és sablonok alak-, méret- és egyéb 
követelményei 
2013 helyett 
 
MSZ CLC/TS 50703-1:2021 Angol nyelvű! 
Villámvédelmi rendszer elemei (LPSC). 1. rész: A villámvédelmi rendszerben használt 
fémlemezkötések vizsgálati követelményei 
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MSZ EN 703:2021 Angol nyelvű! 
Mezőgazdasági gépek. Biztonság. Silótöltő, -keverő és/vagy -aprító és -elosztó gépek 
2009 helyett 
 
MSZ ISO 16055:2021 Angol nyelvű! 
Dohány és dohánygyártmányok. Monitorvizsgálati mintadarab cigarettaelszívató géphez. 
Követelmények és felhasználás 
2019 helyett 
 
MSZ ISO 16632:2021 Angol nyelvű! 
Dohány és dohánygyártmányok. A víztartalom meghatározása. Gázkromatográfiás módszer 
2014 helyett 
 
MSZ EN 17521:2021 Angol nyelvű! 
Élelmiszerek. Alternaria toxinok meghatározása paradicsom-, búza- és napraforgómagban, SPE-
tisztítással és HPLC-MS/MS-sel 
2019 helyett 
 
MSZ EN 14501:2021 Angol nyelvű! 
Ablaktáblák és redőnyök. Hő- és vizuális komfort. Teljesítőképességi jellemzők és osztályba 
sorolás 
2008 helyett 
 
MSZ ISO 13496:2021 Angol nyelvű! 
Hús és húskészítmények. A színezőanyagok kimutatása és meghatározása 
2003 helyett 
 
MSZ ISO 23776:2021 Angol nyelvű! 
Hús és húskészítmények. Az összes foszfortartalom meghatározása 
2000 helyett 
 
MSZ EN 16274:2021 Angol nyelvű! 
Allergének elemzési módszere. 57 feltételezett allergén kibővített listájának mennyiségi 
meghatározása injektálásra kész illatanyagokban, gázkromatográfiás tömegspektrometriával 
2013 helyett 
 
MSZ EN 1018:2021 Angol nyelvű! 
Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt ivóvíz kezelésére. Kalcium-karbonát 
2015 helyett 
 
MSZ EN ISO 20257-2:2021 Angol nyelvű! 
Cseppfolyósított földgázhoz használt szerelvények és berendezések. Az úszó LNG-szerelvények 
kialakítása. 2. rész: Úszó tároló és visszagázosító LNG-szerelvények (FSRU) jellemző kérdései 
(ISO 20257-2:2021) 
 
MSZ EN 10373:2021 Angol nyelvű! 
Acélok fizikai és mechanikai tulajdonságainak meghatározása modellek alapján 
 
MSZ EN ISO 15349-2:2021 Angol nyelvű! 
Ötvözetlen acél. A kis karbontartalom meghatározása. 2. rész: Infravörös abszorpciós módszer 
indukciós kemencében (előmelegítéssel) való elégetés után (ISO 15349-2:2021) 
2004 helyett 
 
MSZ EN 10222-2:2017+A1:2021 Angol nyelvű! 
Kovácsolt acél nyomástartó berendezésekhez. 2. rész: Melegszilárd ferrites és martenzites acélok 
2017 helyett 
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MSZ EN 10222-4:2017+A1:2021 Angol nyelvű! 
Kovácsolt acél nyomástartó berendezésekhez. 4. rész: Nagy folyáshatárú, hegeszthető, 
finomszemcsés acélok 
2017 helyett 
 
MSZ EN ISO 19085-17:2021 Angol nyelvű! 
Famegmunkáló gépek. Biztonság. 17. rész: Láncelőtolású éllezáró gépek (ISO 19085-17:2021) 
2016 helyett 
 
MSZ EN ISO 19630:2021 Angol nyelvű! 
Finomkerámiák (nagy teljesítményű kerámiák, nagy teljesítményű műszaki kerámiák). Az 
erősítőbetétek vizsgálati módszerei. A szálak szakítási tulajdonságainak meghatározása környezeti 
hőmérsékleten (ISO 19630:2017) 
2004 helyett 
 
MSZ EN ISO 19634:2021 Angol nyelvű! 
Finomkerámiák (nagy teljesítményű kerámiák, nagy teljesítményű műszaki kerámiák). A kerámiai 
kompozitok. Jelölések és szimbólumok (ISO 19634:2017) 
2000 helyett 
 
MSZ EN ISO 20323:2021 Angol nyelvű! 
Finomkerámiák (nagy teljesítményű kerámiák, nagy teljesítményű műszaki kerámiák). A kerámiai 
kompozitok mechanikai tulajdonságai környezeti hőmérsékleten, légköri nyomáson. A csövek 
szakítási tulajdonságainak meghatározása (ISO 20323:2018) 
 
MSZ EN ISO 11403-1:2021 Angol nyelvű! 
Műanyagok. Összehasonlítható, többpontos adatok gyűjtése és bemutatása. 1. rész: Mechanikai 
tulajdonságok (ISO 11403-1:2021) 
2014 helyett 
 
MSZ EN ISO 13468-2:2021 Angol nyelvű! 
Műanyagok. Átlátszó anyagok teljes fényáteresztő képességének meghatározása. 2. rész: 
Kétsugaras műszer (ISO 13468-2:2021) 
2006 helyett 
 
MSZ EN ISO 638-1:2021 Angol nyelvű! 
Papír, karton, cellulóz és cellulóz nanoanyagok. A szárazanyag-tartalom meghatározása 
szárítószekrényes módszerrel. 1. rész: Szilárd formában lévő anyagok (ISO 638-1:2021) 
2009 helyett 
 
MSZ EN 1034-1:2021 Angol nyelvű! 
Gépek biztonsága. Papírgyártó és -kiszerelő gépek tervezésének és gyártásának biztonsági 
követelményei. 1. rész: Általános követelmények 
2010 helyett 
 
MSZ EN 16758:2021 Angol nyelvű! 
Függönyfalak. A nyírási igénybevételnek kitett kapcsolatok szilárdságának meghatározása. 
Vizsgálati módszer és követelmények 
2016 helyett 
 
MSZ EN 197-5:2021 Angol nyelvű! 
Cement. 5. rész: CEM II/C-M kompozit-portlandcement és CEM VI kompozitcement 
 
MSZ EN 459-2:2021 Angol nyelvű! 
Építési mész. 2. rész: Vizsgálati módszerek 
2011 helyett 
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MSZ 4798:2016/3M:2021 
Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 
alkalmazási feltételei Magyarországon 
2016 módosítása 
 
MSZ EN ISO 1891-2:2014/A1:2021 Angol nyelvű! 
Kötőelemek. Terminológia. 2. rész: Szakszótár és bevonatok meghatározása. 1. módosítás (ISO 
1891-2:2014/Amd 1:2020) 
 
MSZ 7487:2021 
Közművezetékek elrendezése 
1980/2 és 1980/3 helyett 
 
MSZ 20587:2021 
Gyalogos turistautak jelzései és azok alkalmazása 
1988 helyett 
 
MSZ EN ISO 2692:2021 Angol nyelvű! 
Termékek geometriai követelményei (GPS). Geometriai tűrések. A legnagyobb anyagkiterjedés 
feltétele (MMR), a legkisebb anyagkiterjedés feltétele (LMR) és a reciprocitás feltétele (RPR) (ISO 
2692:2021) 
2015 helyett 
 
MSZ EN ISO 21388:2021 Angol nyelvű! 
Akusztika. A hallókészülék-felhelyezés szakszerű folyamata (ISO 21388:2020) 
2011 helyett 
 
MSZ EN ISO 15253:2021 Angol nyelvű! 
Szemészeti optika és műszerek. A gyengénlátók optikai és elektrooptikai látásjavító eszközei (ISO 
15253:2021) 
2002 és 2009 helyett 
 
MSZ CEN/TS 16188:2021 Angol nyelvű! 
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Elemek meghatározása királyvízben és salétromsavban történő 
feltárás után. Láng-atomabszorpciós spektrometriás módszer (FAAS) 
 
MSZ EN ISO 14031:2021 Angol nyelvű! 
Környezetközpontú irányítás. A környezeti teljesítmény értékelése. Útmutató (ISO 14031:2021) 
2003 helyett 
 
MSZ EN 12255-16:2021 Angol nyelvű! 
Szennyvíztisztító telepek. 16. rész: Fizikai (mechanikus) szűrés 
 
MSZ EN ISO 10703:2021 Angol nyelvű! 
Vízminőség. Gamma-sugárzó radionuklidok. Vizsgálati módszer nagy felbontású gamma-
spektrometriával (ISO 10703:2021) 
2016 helyett 
 
 
MSZ EN ISO 12404:2021 Angol nyelvű! 
Talaj és hulladék. Útmutató a szűrési módszerek kiválasztásához és alkalmazásához (ISO 
12404:2021) 
2013 és 2015 helyett 
 
MSZ EN IEC 62061:2021 Angol nyelvű! 
Gépek biztonsága. A biztonsággal összefüggő vezérlőrendszerek működési biztonsága (IEC 
62061:2021) 
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2005, 2013 és 2015, 2018EV helyett, de azok még 2024.04.26-ig érvényesek. 
 
MSZ EN ISO 8041-2:2021 Angol nyelvű! 
Az emberi szervezet reagálása a rezgésekre. Mérőműszerek. 2. rész: Személyi rezgésexpozíció-
mérők (ISO 8041-2:2021) 
2005 helyett 
 
MSZ CLC/TR 50713:2021 Angol nyelvű! 
Észszerűen előre látható felhasználási körülmények az EMF-expozíció értékelésére való 
hivatkozáskor 
 
MSZ EN 16274:2021 Angol nyelvű! 
Allergének elemzési módszere. 57 feltételezett allergén kibővített listájának mennyiségi 
meghatározása injektálásra kész illatanyagokban, gázkromatográfiás tömegspektrometriával 
 
MSZ EN 1627:2021 Angol nyelvű! 
Bejárati ajtók, ablakok, függönyfalak, rácsok és redőnyök. Betörésállóság. Követelmények és 
osztályba sorolás 
2011 helyett 
 
MSZ EN 1628:2021 Angol nyelvű! 
Bejárati ajtók, ablakok, függönyfalak, rácsok és redőnyök. Betörésállóság. Vizsgálati módszer a 
statikus terheléssel szembeni ellenálló képesség meghatározására 
2016 helyett 
 
MSZ EN 1629:2021 Angol nyelvű! 
Bejárati ajtók, ablakok, függönyfalak, rácsok és redőnyök. Betörésállóság. Vizsgálati módszer a 
dinamikus terheléssel szembeni ellenálló képesség meghatározására 
2016 helyett 
 
MSZ EN 1630:2021 Angol nyelvű! 
Bejárati ajtók, ablakok, függönyfalak, rácsok és redőnyök. Betörésállóság. Vizsgálati módszer a 
kézi betörési kísérlettel szembeni ellenálló képesség meghatározására 
2016 helyett 
 
MSZ EN 50134-5:2021 Angol nyelvű! 
Riasztórendszerek. Segélyhívó rendszerek. 5. rész: Összeköttetések és kommunikáció 
2005 helyett, de az még 2024.06.07-ig érvényes. 
 
MSZ EN ISO 10052:2021 Angol nyelvű! 
Akusztika. A léghang- és lépéshang-szigetelés és az épületgépészeti berendezések által keltett zaj 
helyszíni vizsgálata. Tájékoztató módszer (ISO 10052:2021) 
2005 és 2010 helyett 
 
MSZ EN ISO 11202:2010/A1:2021 Angol nyelvű! 
Akusztika. Gépek és berendezések által kibocsátott zaj. A kibocsátási hangnyomásszintek 
meghatározása a munkahelyen és más meghatározott helyzetekben közelítő környezeti 
korrekciókkal. 1. módosítás (ISO 11202:2010/Amd 1:2020) 
2010 módosítása 
 
MSZ EN 13411-7:2021 Angol nyelvű! 
Acélsodronykötél-végek. Biztonság. 7. rész: Szimmetrikus, ékes kötélvégbefogó kengyel 
2009 helyett 
 
MSZ EN 1555-1:2021 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek éghető gázok szállítására. Polietilén (PE). 1. rész: Általános 
előírás 
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2011 helyett 
 
MSZ EN 1555-5:2021 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek éghető gázok szállítására. Polietilén (PE). 5. rész: A rendszer 
céljának való megfelelés 
2011 helyett 
 
MSZ EN 1555-2:2021 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek éghető gázok szállítására. Polietilén (PE). 2. rész: Csövek 
2011 helyett 
 
MSZ EN ISO 23856:2021 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek nyomás alatti vagy nyomás nélküli vízellátáshoz, vízelvezetéshez 
vagy csatornázáshoz. Telítetlen poliésztergyanta- (UP-) alapú, üvegszál-erősítésű, hőre 
keményedő műanyag (GRP-) rendszerek (ISO 23856:2021) 
1796/2013 és 14364/2013 helyett 
 
MSZ EN ISO 10619-2:2021 Angol nyelvű! 
Gumi- és műanyag tömlők és csövek. A rugalmasság és merevség mérése. 2. rész: 
Hajlítóvizsgálatok alacsony környezeti hőmérsékleten (ISO 10619-2:2021) 
2018 helyett 
 
MSZ EN 14917:2021 Angol nyelvű! 
Fém lencsekompenzátorok nyomástartó alkalmazásokhoz 
2012 helyett 
 
MSZ EN 1555-4:2021 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek éghető gázok szállítására. Polietilén (PE). 4. rész: Szelepek 
2011 helyett 
 
MSZ EN ISO 12759-5:2021 Angol nyelvű! 
Ventilátorok. Ventilátorok hatásfokának osztályozása. 5. rész: Sugárventilátorok (ISO 12759-
5:2021) 
 
MSZ CLC IEC/TR 62541-1:2021 Angol nyelvű! 
Az OPC egységes felépítése. 1. rész: Áttekintés és fogalmak (IEC/TR 62541-1:2020) 
 
MSZ CLC IEC/TR 62541-2:2021 Angol nyelvű! 
Az OPC egységes felépítése. 2. rész: Biztonsági modell (IEC/TR 62541-2:2020) 
 
MSZ EN ISO 17633:2018/A1:2021 Angol nyelvű! 
Hegesztőanyagok. Portöltetű elektródák és pálcák korrózióálló és hőálló acélok védőgázos vagy 
védőgáz nélküli ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás. 1. módosítás (ISO 17633:2017/Amd 1:2021) 
2018 módosítása 
 
MSZ EN ISO 8167:2021 Angol nyelvű! 
Ellenállás-hegesztés. Rogyasztó dudorhegesztés. Dudorkialakítások ellenállás-hegesztéshez (ISO 
8167:2021) 
2000 helyett 
 
MSZ EN IEC 61226:2021 Angol nyelvű! 
Atomerőművek. Biztonság szempontjából fontos műszerezettségi, irányítástechnikai és villamos 
energiaellátó rendszerek. A funkciók kategorizálása és a rendszerek osztályba sorolása (IEC 
61226:2020) 
2011 helyett, de az még 2024.07.05-ig érvényes. 
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MSZ EN IEC 62855:2021 Angol nyelvű! 
Atomerőművek. Villamos energiaellátó rendszerek. Villamos energiaellátó rendszerek elemzése 
(IEC 62855:2016) 
 
MSZ EN IEC 62954:2021 Angol nyelvű! 
Atomerőművek. Blokkvezénylők. Vészhelyzet-elhárítási létesítmények követelményei (IEC 
62954:2019) 
 
MSZ EN IEC/IEEE 62582-6:2021 Angol nyelvű! 
Atomerőművek. Biztonság szempontjából fontos mérés- és irányítástechnikai rendszerek. Villamos 
berendezések állapotát felügyelő módszerek. 6. rész: Szigetelési ellenállás (IEC/IEEE 62582-
6:2019) 
 
MSZ CLC IEC/TS 60079-47:2021 Angol nyelvű! 
Robbanóképes közegek. 47. rész: Gyártmányok védelme kétvezetékes, gyújtószikramentes 
Ethernet-koncepcióval (2-WISE) (IEC/TS 60079-47:2021) 
 
MSZ EN IEC 62990-2:2021 Angol nyelvű! 
Munkahelyi levegő. 2. rész: Gázérzékelők. A mérgező gázok és gőzök érzékelőinek kiválasztása, 
létesítése, használata és karbantartása (IEC 62990-2:2021) 
 
MSZ EN IEC 61076-2-010:2021 Angol nyelvű! 
Csatlakozók villamos és elektronikus berendezésekhez. Termékkövetelmények. 2-010. rész: Kerek 
csatlakozók. Az IEC 61076-2-101, az IEC 61076-2-109, az IEC 61076-2-111 és az IEC 61076-2-
113 szerinti illesztőfelületeken alapuló, külső vagy belső push-pull reteszelőmechanizmussal 
ellátott csatlakozók termékelőírása (IEC 61076-2-010:2021) 
 
MSZ EN ISO 11146-1:2021 Angol nyelvű! 
Lézerek és lézerberendezések. A lézernyalábméretek, a széttartási szög és a nyalábterjedési 
tényező vizsgálati módszerei. 1. rész: Sztigmatikus és egyszerű asztigmatikus nyalábok (ISO 
11146-1:2021) 
2005 helyett 
 
MSZ EN ISO 11146-2:2021 Angol nyelvű! 
Lézerek és lézerberendezések. A lézernyalábméretek, a széttartási szög és a nyalábterjedési 
tényező vizsgálati módszerei. 2. rész: Általános asztigmatikus nyalábok (ISO 11146-2:2021) 
2005 helyett 
 
MSZ EN 300 132-3:2021 Angol nyelvű! 
Környezeti tervezés (EE). Információs és kommunikációs technológiai (IKT-) berendezések 
bemeneti tápegységinterfésze. 3. rész: Legfeljebb 400 V egyenáram (DC) 
2003.2 helyett 
 
MSZ EN 303 423:2021 Angol nyelvű! 
Környezeti tervezés (EE). Villamos és elektronikus háztartási és irodai berendezések. A 
kapcsolatteremtő hálózati berendezések hálózati készenléti energiafogyasztásának mérése 
2018 helyett, de az még 2023.03.31-ig érvényes 
 
MSZ EN 303 676:2021 Angol nyelvű! 
Belvízi utakon használt navigációs radar. Működési, funkcionális és műszaki követelmények 
 
MSZ EN 303 758:2021 Angol nyelvű! 
25 kHz-es, 50 kHz-es, 100 kHz-es vagy 150 kHz-es csatorna-sávszélességgel működő, nem 
állandó burkológörbéjű modulációt használó TETRA-rádióberendezések. A rádióspektrumhoz való 
hozzáférés harmonizált szabványa 
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MSZ EN 61996-1:2013/A1:2021 Angol nyelvű! 
Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Fedélzeti útvonal-adatrögzítő 
(VDR). 1. rész: Üzemeltetési és működési követelmények, vizsgálati módszerek és megkövetelt 
vizsgálati eredmények (IEC 61996-1:2013/A1:2021) 
2013 módosítása 
 
MSZ EN ISO 8847:2021 Angol nyelvű! 
Kishajók. Kormánymű. Sodronyköteles, kötéltárcsás rendszerek (ISO 8847:2021) 
2018 helyett 
 
MSZ EN 15620:2021 Angol nyelvű! 
Helyhez kötött acél tárolórendszerek. Tűrések, alakváltozások és távközök 
2009 helyett 
 
MSZ EN 17088:2021 Angol nyelvű! 
Oldalsó légfüggönyös szellőzőrendszerek. Biztonság 
 
 


