Jogszabály- és szabványváltozások: 2021. szeptember
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások
Fontos változás! A Nemzeti Jogszabálytár felhasználási feltételeinek változása 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
143/2004. (XII. 22.) GKM rendeletet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
Módosítja: 34/2021. (VII. 26.) ITM r. Hatályos: 2021. 09. 01.
4.1. Hegesztést önállóan végezhet, aki
- betöltötte a 18. életévét, és
- a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi
vizsgálat alapján alkalmas, és
- a tervező által előírt vagy az alkalmazandó hegesztési technológiára vonatkozó nemzeti vagy
nemzetközi szabványban meghatározott hegesztő tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal vagy képesítéssel, ennek hiányában hegesztő szakmával rendelkezik.
……………………………………………………………………………………………………
2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről
Módosítja: 34/2021. (VII. 26.) ITM r. Hatályos: 2021. 09. 01.
3. melléklet a 2/2016. (I. 5.) NGM rendelethez *
A képzési programmal szemben támasztott alapkövetelmények
2. A nyomástartó berendezés kezelője képzési szakterület esetében a teljes képzési idő legalább
80 óra, amelynek részeként a gyakorlati képzés legalább 3 × 8 óra.
3. A nyomástartóedény-gépész képzési szakterület esetében a teljes képzési idő legalább 80 óra,
amelynek részeként a gyakorlati képzés legalább 3 × 8 óra.
4. A nyomástartó berendezés vizsgálója képzési szakterület esetében a teljes képzési idő legalább 80 óra, amelynek részeként a gyakorlati képzés legalább 3 × 8 óra.
5. A nyomástartó berendezés kezelője továbbképzési szakterület esetében a teljes képzési idő
legalább 1 × 8 óra.
6. A nyomástartóedény-gépész továbbképzési szakterület esetében a teljes képzési idő legalább
1 × 8 óra.
7. A nyomástartó berendezés vizsgálója továbbképzési szakterület esetében a teljes képzési idő
legalább 3 × 8 óra.
………………………………………………………………..………………………
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Új jogszabályok:
Ebben a hónapban a Zsebtörvénytárba besorolható új jogszabály nem jelent meg, de számunkra
fontossá váltak az alábbi régi-új jogszabályok:
512/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 162/2021 (IX.03.) Hatályos: 2021. 09.04.
Többek között módosítja a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletet az elektronikus ügyintézés
részletszabályairól- régi újként felvéve a Zsebtörvénytárba, mert enélkül még (többek között) a kémiai-, sőt az építőipari bejelentés sem tehető meg
Megjelent: MK 162/2021 (IX.03.) Módosítja: 512/2021. (IX. 3.) Korm. r. Hatályos: 2021. 09.04.
3. Az elektronikus ügyintézés biztosításának feltételei
6. § (1) Az elektronikus kézbesítés vagy adattovábbítás során az adatot küldő, illetve fogadó, azon
elektronikus ügyintézést biztosító szervek azonosítása, amelyek elektronikus ügyintézését központi vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szerv által működtetett információs rendszer segíti,
ezen információs rendszerekben alkalmazott azonosító alapján történik.
7. Dokumentumhitelesítés
8. Beadványok formátumai
9. Az ügyfél rendelkezési joga
10. Az iratok megismerése, másolatkészítés
11. Másolatok felhasználása
13. Az elektronikus dokumentumra történő rávezetés, feljegyzés, kijavítás, záradékolás, felülhitelesítés
15. Az elektronikus tájékoztatás szabályai
A SZABÁLYOZOT T ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A KÖZPONTI ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
24. Az egyes szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések
Biztonságos kézbesítési szolgáltatás
Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer
Űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás
Elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása
28. A szolgáltatásnyújtás bejelentése
29. A szolgáltatásnyújtás megszüntetése
AZ EGYSÉGES DIGITÁLIS KAPUHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSSAL ÉS ANNAK MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK *
35. Automatikus információátadásra köteles együttműködő szervek
………………………………………………………………………………………………
41/2021. (IX. 6.) EMMI rendelet a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosításáról - régi új: a rendezvények biztosításáért
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Megjelent: MK 164/2021 (IX.07.) Hatályos: 2021. 09.07.
Rendezvények egészségügyi biztosításának formái, szintjei és módja
1.6.7. 50 000 főt meghaladó rendezvény esetén oxiológiai ambulancia biztosítása szükséges.
1.2. Az oxiológiai ambulancia a rendezvényen egészségügyi ellátásra szoruló, legalább 5
személy vizsgálatára és megfigyelésére alkalmas, szükség esetén halottak elkülönítésére szolgáló
egészségügyi ellátó egység, ahol a folyamatos ivóvíz- és áramellátás, világítás, valamint vezetékes
vagy vezeték nélküli hírközlő eszközök biztosítottak.
2.
1.6.1. * Kisebb létszámú, 1000 fő alatti rendezvény esetén rendezvénybiztosítás akkor
szükséges, ha a rendezvényt kifejezetten betegek vagy időskorúak számára szervezik, illetve
jogszabály az esemény, sportesemény jellegére tekintettel azt kötelezően előírja.
3.
1.6.2. * 1000-5000 fő részvétele esetén egy esetkocsi és legalább annyi mentőgépkocsi
szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen
belül elérhető legyen. Vízi, vízen történő sport rendezvény esetén sürgősségi mentőhajó
biztosítása is szükséges.
4.
1.6.3. * 5001-10 000 fő részvétele esetén egy esetkocsi, egy mentőgépkocsi és annyi
további mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény
legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.
5.
1.6.4. * 10 001-50 000 fő részvétele esetén egy rohamkocsi, egy esetkocsi, egy
mentőgépkocsi és annyi további mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja
és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legye

Változások
510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató
Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató
Rendszerről
Megjelent: MK 162/2021 (IX.03.) Hatályos: 2022. 01.01.
Többek között módosítja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési
tevékenységről
Megjelent: MK 162/2021 (IX.03.) Módosítja: 510/2021. (IX. 3.) Korm. r. Hatályos: 2022. 01.
01
27. § *
(3) Az e-főnaplóba vagy e-alnaplóba és mellékleteibe betekinthet
b) * az e-építési napló készenlétének lezárásáig
ba) az ellenőrzésre jogszabályban feljogosított egyéb hatóság,
bb) * a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti hatóság,
bc) az építtetői fedezetkezelő,
36. § (1) A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása tartalmazza
a) az Étv. 39. § (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kivitelező esetén - a Szolgtv. 27. § (2)
bekezdés a) pontjában meghatározott adatokon kívül –
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ad) * az MKIK-hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és kivizsgálásuk
megállapításait, az építésfelügyeleti, a foglalkoztatás-felügyeleti, a munkavédelmi biztonsági
ellenőrzések eredményét az eljáró hatóságok végleges határozatainak rendelkező részével,
Hatály: 2022.I.1. –
Az e-építési napló részei *
25. § (11) * Az e-építési napló mellékletei:
a) készenléti tárhely,
b) * a végleges építésügyi hatósági engedélyt és a hozzá tartozó, engedélyezési záradékkal ellátott
építészeti-műszaki dokumentációt, a bejelentési dokumentációt, a kivitelezési, valamint egyéb
rajzi dokumentumokat, számításokat tartalmazó tervnapló,
c) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén a fedezetkezelő által kezelt elektronikus
alvállalkozói nyilvántartás,
d) * összesítő lap,
e) * közös gyűjtő napló, továbbá
f) * az építésfelügyeleti hatóság, az állami adóhatóság, valamint a foglalkoztatás-felügyeleti
hatóságnak a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó
tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló
kormányrendelet szerinti ellenőrzésről felvett vagy kiadott jegyzőkönyvei, feljegyzései vagy
hatósági bizonyítványai.

Többek között módosítja a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet az Építésügyi Dokumentációs
és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
Megjelent: MK 162/2021 (IX.03.) Módosítja: 510/2021. (IX. 3.) Korm. r. Hatályos: 2021. 10.
04
1.§ (1) i) * a településfejlesztési- és rendezési tervekre, továbbá a tilalmakra, korlátozásokra vonatkozó, valamint az Étv. 62. § (6)-(7) bekezdése szerinti önkormányzati rendeletek, és az Étv. 20.
§ (4) bekezdése szerinti önkormányzati határozatok,
s) * az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéssel megépített vagy bővített lakóépületre vonatkozóan kiállított hatósági bizonyítványok,
t) * a településtervezés önkormányzat által elfogadott dokumentumai
[a továbbiakban az a)-t) pont együtt: dokumentációk] kezelésére, az építésügy körébe tartozó
tevékenységekkel összefüggő adatokra, azok átadására, kezelésére, továbbá az építésügy körébe
tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló központi elektronikus alkalmazások és
adatállományok működésére és működtetésére. *
2.§ 2. * Nyilvántartás: az Országos Építésügyi Nyilvántartás, amely az építésügy, településfejlesztés és -rendezés, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelme körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, dokumentációk és adatállományok egységes, elektronikus formában működtetett központi rendszere;
8. * Tervtár: építészeti-műszaki dokumentáció tárolására, őrzésére, valamint kezelésére szolgáló
fizikai, illetve elektronikus tárolóhely;
9. * Elektronikus
Térségi
Tervezés
Támogató
Rendszer
(E-TÉR): a
településterv
kormányrendeletben meghatározott, a településügyi műszaki követelményeknek megfelelő
szerkeszthető állományainak gyűjteménye.
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4.§ (1) g) * az 1. § (1) bekezdés i) és k) pontja szerinti helyi építészeti, természeti értékek védelmét
elrendelő döntést, a településrendezési tervet, a rendeletet vagy határozatot és tervmellékleteket az
önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző,
i) * az 1. § (1) bekezdés o) pontja szerinti épület-feltüntetési vázrajzot a Nyilvántartásban biztosított felületen - jogszabályban meghatározottak szerint - az építtető,
j) * az 1. § (1) bekezdés t) pontja szerinti, a településtervezés önkormányzat által elfogadott
dokumentumait a Nyilvántartásban biztosított felületen az önkormányzat
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 megállapításának részletes szabályairól szóló
245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján
számított építményértéke

e-építési napló rendszerhasználati 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

Többek között módosítja a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletet az állami foglalkoztatási
szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és
más feladatainak ellátásáról
Megjelent: MK 162/2021 (IX.03.) Módosítja: 510/2021. (IX. 3.) Korm. r. Hatályos: 2022. 01.
01
3. Az irányítás szabályai
3. § * (1) * A kormányhivatal, valamint a járási hivatal állami foglalkoztatási feladatköreinek
gyakorlásával összefüggésben - ideértve a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: GFA) pénzeszközeinek működtetésével összefüggő feladatok ellátását is - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)-i) pontjában meghatározott,
valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket - a (2) bekezdésben foglaltak
kivételével - szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja.
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(2) * A kormányhivatal, valamint a járási hivatal állami közfoglalkoztatási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben - ideértve a GFA közfoglalkoztatási előirányzatának működtetését - az
(1) bekezdésben foglalt irányítási hatásköröket, valamint a törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzési hatásköröket a közfoglalkoztatásért felelős miniszter gyakorolja.
4. § (1) c) * az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatalra és az állami
foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalra is kiterjedően irányítja a GFA felhasználásával kapcsolatos tervezési, pénzügyi- számviteli és beszámolási feladatok végrehajtását,
d) * figyelemmel kíséri a GFA foglalkoztatási alaprésze decentralizált keretének az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal, valamint az állami foglalkoztatási szerv
hatáskörében eljáró járási hivatal által történő felhasználását,
k) * ellátja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal hatósági ellenőrzési
feladatainak szakmai felügyeletét, továbbá az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró
kormányhivatal GFA működtetésével kapcsolatos tevékenységének szakmai és pénzügyszakmai
ellenőrzését,
(1a) * Az állami foglalkoztatási szerv feladatkörében eljáró kormányhivatal által lefolytatott hatósági ügyben − ideértve a GFA pénzeszközeinek működtetésével összefüggő feladatok ellátását is −
felügyeleti szervként a miniszter jár el.
8. § * (1) A közfoglalkoztatásért felelős miniszter az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében
eljáró kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok
közfoglalkoztatási feladatai tekintetében
a) követelményeket határoz meg a közfoglalkoztatással kapcsolatos számítógépes központi
adatgyűjtések adattartalma, valamint az információ- és prognózisszolgáltatás vonatkozásában,
b) * az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatalra és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalra is kiterjedően közreműködik a GFA közfoglalkoztatási előirányzat felhasználásával kapcsolatos tervezési feladatok végrehajtásában, javaslatokat
tesz a pénzügyi nyilvántartásokra vonatkozóan,
c) * figyelemmel kíséri a GFA közfoglalkoztatási előirányzat keretének felhasználását,
7. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal feladat- és hatásköre *
9. § * Az állami foglalkoztatási szervként eljáró
a) Budapest Főváros Kormányhivatala a bérgarancia támogatással,
b) Békés Megyei Kormányhivatal a munkáltatói kérelem alapján történő munkaidőkeret vagy
elszámolási időszak engedélyezésével kapcsolatos feladatokat át nem ruházható hatáskörben országos illetékességgel látja el.
10. §(1) b) * ellátja a GFA pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a
keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését,
c) * dönt a GFA foglalkoztatási alaprészének és a közfoglalkoztatási támogatások előirányzat
decentralizált kerete felhasználásáról,
d) * ellátja a GFA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretéből finanszírozott
munkaerőpiaci programok, pályázatok, valamint a közfoglalkoztatási támogatások előirányzat
központi keretéből finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat,
(3) b) * ellátja a GFA közfoglalkoztatási előirányzat pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését,
c) * dönt a GFA közfoglalkoztatási támogatások előirányzat decentralizált keretének felhasználásáról,
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13. §(2) * A miniszter, mint munkavédelmi hatóság, valamint a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal teljesíti az Mvt. 82/A. §-ában, 83/A. §-ában, 83/B. §-ában, 83/C. §ában, továbbá az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 4. § (2) bekezdés t) pontjában és 15/A. §-ában meghatározott beszámolási, nyilvántartási és adatkezelési kötelezettséget.
14. § (1) * A miniszter munkavédelmi hatósági jogkörében
a) *
Hatály: 2022.I.1. 15. § (8) * A foglalkoztatás-felügyeleti hatáskörében eljáró kormányhivatal ellátja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/B. Fejezetében, valamint a
Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint
az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendeletben a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság számára meghatározott feladatokat.

Többek között módosítja a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
Megjelent: MK 162/2021 (IX.03.) Módosítja: 510/2021. (IX. 3.) Korm. r. Hatályos: 2022. 01.
01
7. § (1) * Az ajánlatkérő köteles a tervezővel kötött szerződésben az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogokat szerezni a
szerzői jogról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban.
11. § * Tervezési és mérnöki szolgáltatás megrendelése esetén az ajánlattevő köteles legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára - feltételes közbeszerzés esetén a szerződés hatálybalépését követően a
szerződésben meghatározott időpontig - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
18. § * A Kbt. 25. § (3) bekezdése alkalmazásában nem összeférhetetlen a kivitelezésre vagy kivitelezésére és tervezésére együtt, illetve egy (elvi) engedélyezési tervet követően ugyanazon építmény tekintetében további tervek készítésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban annak a tervezőnek a részvétele, aki ezen közbeszerzési eljárás Kbt. 57. §-a szerinti közbeszerzési dokumentumait
megalapozó tervet készítette, ha egyéb módon nem vesz részt a közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy a kivitelezés folyamatában a 10. § (3) bekezdése alapján, és előzetes részvétele nem
eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét.
19. § (3) * Ha az ajánlatkérő olyan építési beruházásnak minősülő kivitelezési munkák elvégzésére
köt szerződést, amelyek esetében a megfelelő ajánlattételhez nem szükséges tervek rendelkezésre
állása, és az ellenértéket a benyújtott árazott költségvetés szerinti tételes elszámolással határozzák
meg, a közbeszerzési dokumentumoknak elegendő az egyes tételekre vonatkozó műszaki leírást
tartalmaznia. Ebben az esetben a 13. § (1) bekezdése nem alkalmazandó.
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23. § (1) * Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben, az adott közbeszerzéssel műszakilag egyenértékű korábbi építési beruházás tárgyára vonatkozó minimumkövetelményeket a műszaki teljesítési képesség szempontjából egyenértékű műszaki teljesítmények figyelembevételével,
az építési beruházás során a nyertes ajánlattevő által elvégzendő építési tevékenységre - ideértve a
Kbt. 1. mellékletében meghatározott tevékenységeket is - vonatkozóan határozza meg. Az építmény jellegét tekintve hasonló műszaki tartalmú létesítményre vonatkozó korábbi építési beruházás megvalósítását a felhívásban előírtakkal műszaki szempontból egyenértékűnek kell tekinteni.
(2) *
(3) *
17. Felelősségbiztosítás
26. § * Építési beruházás esetén az ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára feltételes közbeszerzés esetén a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott
időpontig - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni
az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban
előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
32. § * (1) Hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió forintot meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó szerződések esetén az ajánlatkérő az
adott építési beruházás jellemzőinek megfelelő időszakonként vagy kivitelezési szakaszonként
részszámlázási lehetőséget biztosít.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános forgalmi adó nélkül számítva egymilliárd forint alatti szerződéses értékű építési beruházásoknál az ajánlatkérő legalább öt részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános forgalmi adó nélkül számítva egymilliárd forintot elérő szerződéses értékű építési beruházásoknál az ajánlatkérő legalább hat, tizenkét hónapot meghaladó teljesítési időszak esetén legalább nyolc részszámla (mindkét esetben
ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja.
(4) A (2)-(3) bekezdés alkalmazásában a teljesítés időtartamának, illetve a szerződés értékének
későbbi módosítása nem érinti a kötelezően biztosítandó részszámlák számát.
(5) Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét az (1) bekezdésben meghatározott esetben
legkésőbb az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés
esetén kell biztosítani.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a végszámlát megelőzően történő kifizetések
összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 80%ánál.
(7) A részszámla összegét a szerződés szerinti kötelezettségteljesítés megvalósulásának mértéke
alapján kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja meg.
32/A. § * (1) * Az ajánlatkérőként szerződő fél, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez
alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok
szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) az ajánlattevőként szerződő felek annak megfelelően nyújtják be számlájukat az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. Az egyes ajánlattevőként szerződő felek a számla benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy az általuk a
teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból;
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b) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike az általa kiállított számlában részletezi az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
c) a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél a
számla kézhezvételét követő tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
d) az ajánlattevőként szerződő fél - amennyiben erre korábban még nem került sor - haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak
szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
e) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az ajánlatkérőnek az alvállalkozói követelések kiegyenlítését igazoló átutalások igazolásainak másolatait;
f) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, ajánlattevői teljesítés
ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél az e) pont szerinti dokumentumok beérkezését követő
tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek;
g) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét
nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő visszatartja, és az akkor illeti
meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az
ajánlattevő által az a) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.
(2) * A felek kizárólag az (1) bekezdés f) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően.
(3) * Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél,
minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést. Európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés során alkalmazott szállítói kifizetés esetén az (1) bekezdés szerinti
szabályokat az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél alatt a projekttársaságot kell érteni.
32/B. § *
34. § (3) b) * hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mutassa be a teljesítésbe bevonni
kívánt, legalább a következő jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel, illetve szakmai tapasztalattal rendelkező szakembereket:
ba) műemléki részszakterületen felelős műszaki vezető,
bb) műemléki restaurátor, szakágak szerint, ha a beszerzés restaurálásra is irányul,
bc) műemléki épületkutató, műemléki épületdiagnosztika elvégzésére, műemléki érték dokumentálására jogosult szakértő, ha ez az építési engedély alapján szükséges.
(6) *
Beiktatta: 503/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 9. § (2). Hatályos: 2021. IX. 1-től.
A (3) és (4) bekezdést a Kbt. 115. §-a szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások esetén nem kell
alkalmazni.
Hatály: 2022.I.1. –
27. § (1) * Az ajánlatkérőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés
teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai - amennyiben jogszabály előírja, annak
Üvegkapu által generált adatai - alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.
29/A. § * Ha az építési beruházás megvalósítására kötött szerződés értéke eléri a nettó 700 millió
forintot, a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az Or9

szágos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben
előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét.
AZ ÜVEGKAPU HASZNÁLATÁRA KÖTELEZETT ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK *
34/A. § * (1) Ha az építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik, a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott építési beruházás során az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozik, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott építési beruházás esetén a közbeszerzési dokumentumokban is rögzíteni kell a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását.
………………………………………………………………………………………………..
512/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 162/2021 (IX.03.) Hatályos: 2021. 09.04.
Többek között módosítja a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
Megjelent: MK 162/2021 (IX.03.) Módosítja: 512/2021. (IX. 3.) Korm. r. Hatályos: 2021. 09.04.
7. A Kormányhivatali Kormánytisztviselői Továbbképzési Kollégium
32/A. * Aláírásminta-alapú dokumentum hitelesítéssel összefüggő feladatok
A kormányablakban aláírópad, valamint kormányhivatali aláírás-nyilvántartásban található
aláírásminta útján intézendő ügytípusok
Hatály: 2022.I.1. 2. Illetékességi és hatásköri szabályok, a járási illetékesség módosítása
3. A fővárosi és megyei kormányhivatal irányítása
…………………………………………………………………………………………………
523/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 163/2021 (IX.06.) Hatályos: 2021. 09.07.
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3. § (3) * A 2. mellékletben foglalt táblázat 7., 7a., 8. és 11., 30., 33., 35., 37., 40., 41., 42., 48.,
63., 67., 69. és 75. sora szerinti beruházás esetében építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem
kell beszerezni, valamint településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.
(4) * A 2. mellékletben foglalt táblázat 32., 49., 58., 59., 62., 68. és 73. sora szerinti beruházás
esetében településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.
4. § (1) * A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8., 10., 17., 32., 33., 37., 48., 49., 50., 58.,
59., 62., 63., 67.,
6/T. § * (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 75. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:75 mezőjében megjelölt telkekre és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) és (3) bekezdés
állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés és az egyedi építési követelmények (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azokat korlátozza, illetve azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:75 mezőjében megjelölt telkeken meghatározott sajátos
beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,
b) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 18 méter,
c) a megengedett legkisebb épületmagasság 3 méter,
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,
e) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 45%,
f) a szintterületi mutató nem korlátozott,
g) a kialakítható telek legkisebb területe 2000 m2,
h) a g) pont szerint kialakítható telek legkisebb szélessége és mélysége nem korlátozott,
i) a telkeken ipari, kereskedelmi, iroda, szolgáltató és vendéglátó rendeltetésű épületek, illetve
ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek,
j) a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalakat nem kell alkalmazni,
k) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. §
(11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható,
l) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
m) a telkek beépítési módja szabadon álló,
n) a telkeken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott.
(3) A Vác belterület 5770/2 helyrajzi számú telken kerítés, valamint közlekedési és közműcélú
építmények korlátozás nélkül helyezhetőek el, azzal, hogy a tereprendezés mértéke nem korlátozott.
70. § * E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal öszszefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 558/2021. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr62.) megállapított 3. §
(3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 6/T. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 75. sorát a
Módr62. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
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75. *

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

Vác belterület 5770/1, Budapest Főváros Kor5770/2, 5770/4, 5770/8, mányhivatalát
vezető
5770/9, 5770/10, 5770/15, kormánymegbízott
5770/17,
5770/18,
5770/19, 5782/1 és 5782/2
helyrajzi számú ingatlanok

…………………………………………………………………………………………………
524/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet a muzeális jellegű járművek minősítési rendszerének átalakításával kapcsolatban szükséges egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 163/2021 (IX.08.) Hatályos: 2022. 01.01
Többek között módosítja a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
Megjelent: MK 166/2021 (IX.08.) Módosítja: 524/2021. (IX. 8.) Korm. r. Hatályos: 2022. 01.01.
60. § (2) g) * a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott környezetkímélő gépjárműre világoszöld
alapszínű,
16. A rendszámtábla kiadására, használatára vonatkozó eltérő rendelkezések
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.
13. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez
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.
Hatály: 2022.I.1. - 2022.VI.30.
21. * törzskönyv automatikus kiállítása: házasságkötésből eredő névváltozás esetén, az anyakönyvvezető által felvételezett és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv útján továbbított adatok alapján a Nyilvántartó hivatalból gondoskodik a törzskönyv automatikus kiállítás
útján történő cseréjéről, amennyiben az okmány kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a közúti közlekedési nyilvántartásból megállapítható, és az okmány jogosultja a hivatalbóli
okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett;
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22. * forgalomba helyezés: forgalomba helyezésnek minősül
a) a jármű első magyarországi nyilvántartásba vétele, a forgalmi engedély és a rendszámtábla
kiadása,
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
megfizette. 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
okmány 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 megsemmisítésre megküldi.
60. §(4) * Az OT betűjelű különleges rendszámtáblát az ügyfél kérelme alapján a közlekedési
igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben kijelölt muzeális minősítő szervezet (a továbbiakban: muzeális minősítő szervezet) által kiadott muzeális jármű-igazolás, továbbá a közlekedési hatóság által a muzeális jellegű
járműhöz kiadott „Műszaki Adatlap” alapján a közlekedési igazgatási hatóság adja ki.
75. § (9a) * A hatósági jelzés eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentés, a hatósági jelzés elvesztésének, megsemmisülésének, vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről
felvett jegyzőkönyv eljáró hatóság által hitelesített példányát alapiratként a közlekedési igazgatási
hatóság a Nyilvántartónak továbbítja.
(12) * A hatósági jelzés elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, illetve megtalálásának 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. § (1) * A törzskönyv elvesztésekor, eltulajdonításakor, megsemmisülésekor annak sorszámát a közlekedési igazgatási hatóság értesítése alapján a Nyilvántartó a Hivatalos Értesítőben és a
kormányzati honlapon közzéteszi.
(2) * A törzskönyv eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentés, az okmány elvesztésének, megsemmisülésének vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett jegyzőkönyv eljáró hatóság által hitelesített példányát alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a
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Nyilvántartónak továbbítja. Az elektronikus úton indított törzskönyv pótlás esetében az ügyfél
elektronikus úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül a Nyilvántartónak továbbításra.
84. § (1) * A törzskönyvet a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett, a közlekedési igazgatási
hatóságnál történő átvételre vagy a kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak
megfelelően a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen vagy postai úton veheti át.
(2) * Az át nem vett törzskönyvet az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság 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
hatóság 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
feljogosított adatfeldolgozónak megsemmisítésre megküldi.
(11) * A forgalmi engedély eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentés, az okmány elvesztésének, megsemmisülésének, vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett
jegyzőkönyv 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.
101. §e) * a muzeális minősítő szervezet a muzeális jellegű jármű muzeális jármű-igazolása viszszavonásáról vagy a muzeális jelleg megszűnéséről értesíti,
109. § (1) d) * az üzembentartó adott járműre vonatkozó - későbbi muzeális jellegű járműként történő üzemeltetéséről szóló, a muzeális minősítő szervezet által ellenjegyzett - nyilatkozata,
110. §(3) * A közlekedési igazgatási hatóság a jármű bontási átvételi igazolás alapján forgalomból
történő végleges kivonása esetén a jármű hatósági jelzéseit selejtezés céljából megküldi a Nyilvántartónak, a forgalmi engedélyét és a törzskönyvét a bontási átvételi igazolás átvételével, valamint a
bontási átvételi igazolás sorszámának járműnyilvántartásba történő bejegyzésével egyidejűleg
egyszerűsített határozattal visszavonja. A visszavont forgalmi engedélyt és törzskönyvet a közlekedési igazgatási hatóság selejtezi, és az erre feljogosított adatfeldolgozónak megsemmisítésre
megküldi.

Többek között módosítja a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
Megjelent: MK 166/2021 (IX.08.) Módosítja: 524/2021. (IX. 8.) Korm. r. Hatályos: 2022. 01.01.
2. §14. * a településfejlesztési terv és a településrendezési terv a gyorsforgalmi úttal, a közúti
határátkelőhellyel érintett település esetében történő egyeztetési eljárásai
során.
8. § 20. * a településfejlesztési terv és a településrendezési terv víziúttal érintett település esetében történő egyeztetési eljárásaival
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kapcsolatos ügyekben.
9. § 70. * a településfejlesztési terv és a településrendezési terv légiközlekedéssel érintett település
esetében történő egyeztetési eljárásai,
Hatály: 2022.I.1. 4. § 29. * a muzeális jellegű járművek minősítési szabályainak jóváhagyása; továbbá
30. * a muzeális minősítő szervezet, valamint a muzeális jellegű járművekre vonatkozó szabályozás kidolgozására, kiadására jogosult szerv tekintetében a felügyeleti jogkör gyakorlása
során.
5/B. § * A Kormány muzeális minősítő szervezetként a Magyar Autóklubot jelöli ki. A muzeális
jellegű járművekre vonatkozó szakmai szabályok kidolgozására, kiadására, valamint a muzeális
járművek tekintetében a nyilvántartás vezetésére jogosult szervezetként, a muzeális minősítő rendszer működtetőjeként a Kormány a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-t jelöli ki.
Többek között módosítja a 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról
Megjelent: MK 166/2021 (IX.08.) Módosítja: 524/2021. (IX. 8.) Korm. r. Hatályos: 2022. 01.01.
2. §(1a) * A járműhonosítási eljárás alkalmazásának további feltétele, hogy
a) a jármű - a külföldi hatóság által kiállított forgalmi engedély alapján - az ER. 2. § (9) bekezdésében, a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013.
február 5-i 167/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben, vagy a két- vagy háromkerekű járművek, vagy a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. január
15-i 168/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott járműkategóriák - ideértve a G
betűjelzéssel kiegészített alkategóriákat is - egyikébe tartozik,
b) a jármű megfelel - az Európai Unió területén történő első forgalomba helyezés időpontjában
hatályos - adott járműkategóriára vonatkozó forgalomba helyezési követelmények és
c) az 1999. december 31. után nyilvántartásba vett M1 és N1 járműkategóriába tartozó járművek esetében a jármű rendelkezik megfelelőségi nyilatkozattal (COC okmánnyal) vagy a járműgyártó által a járművön elhelyezett adattáblával, amely igazolja a járműgyártó teljes járműre vonatkozó EK típus jóváhagyási eljárásának való megfelelőséget.
(2) * A járműhonosítási eljárás során vizsgálni kell, a jármű azonosító adatait, valamint az (1)
bekezdés a) pontjában említett okmányait, továbbá meg kell állapítani és elektronikusan rögzíteni
a jármű nyilvántartásba vételéhez szükséges - az ER. 1. számú melléklet II. részében foglalt „Műszaki adatlap”-on meghatározott - adatokat. A „Műszaki adatlap”-on fel kell tüntetni a (2) bekezdésben említett, a járműhonosítási eljárás alapjául szolgáló okmányok azonosítóit, valamint - gépjárművek esetén - a „Műszaki adatlapon” fel kell tüntetni a kilométer számláló műszer által jelzett
értéket és a rögzítés időpontját (dátumát) is. Amennyiben a jármű által futott kilométerek száma
meghaladja a 160 000 km-t, a gyártási évétől számított életkora meghaladja a 6 évet vagy szemmel láthatóan füstöl, a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló
rendeletben meghatározott emissziómérés alapján ellenőrizni kell, hogy a jármű megfelel-e a gyári
előírásoknak.
(3) * Ha megállapításra kerül, hogy a jármű nem üzemképes, vagy az ER. 5. számú mellékletében meghatározott veszélyes hiba található rajta, valamint az emissziómérés során a járműgyártó
által meghatározott határértékeket túllépi, vagy az Euro VI és Euro 6 (15-ös, 16-os környezetvé15

delmi osztályú, vagy magasabb benzin vagy dízel üzemű) vagy jobb besorolású motorral felszerelt
gépkocsi esetén az OBD kiolvasás eredménye a jármű környezetterhelésére nézve a gyártó ajánlása alapján nem megfelelő, és a környezetet szennyezi, a közlekedési hatóság a „Műszaki adatlap”
időbeli hatályaként a „Műszaki adatlap” kiadásának napját tünteti fel.
7/A. § * (1) Vizsgabiztosi tevékenységet a közlekedési hatóság kormánytisztviselője vagy a tanúsító vizsgáló állomással foglalkoztatási jogviszonyban álló személy (a tanúsító vizsgálóállomás
vizsgabiztosa) végezhet, aki megfelel a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek. Az
engedély határozatlan időre szól.
8/A. § * A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti felhatalmazott autóbusz-fenntartó tevékenységét a közlekedési hatóság rendszeresen ellenőrzi. Ha az ellenőrzés során a közlekedési hatóság megállapítja, hogy a vizsgálat
elvégzésekor a jogszabályban előírt feltételeket a felhatalmazott autóbusz-fenntartó megsértette, a
felhatalmazást a feltételek teljesítésig felfüggeszti vagy visszavonja.
15/A. § * A közlekedési hatóság a műhelyengedélyt visszavonja - az f) pont szerinti esetben
közigazgatási szankcióként -, ha
a) a műhelyengedély jogosultja az engedélyben szereplő összes telephelye tekintetében a műhelyengedély visszavonására irányuló kérelmet nyújt be,
b) a műhelyengedély jogosultja jogutód nélkül megszűnik,
c) a műhelyengedély jogosultja vagy annak jogutódja a műhelyengedélyben foglalt feltételeknek nem felel meg,
d) a műhelyengedély jogosultja nem rendelkezik érvényes és névre szóló tanúsítvánnyal,
e) a menetíró szerelőműhely a tevékenységét 6 hónapot meghaladóan szünetelteti, vagy
f) a menetíró szerelőműhely második eltiltást követően a 15/B. § (3) bekezdése szerinti valamely jogsértést ismételten elköveti.
15/B. § * (1) A közlekedési hatóság a műhelykártya jogosulatlan vagy szabálytalan használata,
vagy a műhelykártya meghamisításának alapos gyanúja esetén - ismétlődő, vagy a menetíró szerelőműhely vezetőjének felróható esetben - a menetíró szerelőműhelyt a tevékenységétől legfeljebb
365 napra eltilthatja. Az eltiltás időtartamát napokban kell meghatározni.
(2) A meghamisított műhelykártyát a Kkt. 20. § (11) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint ellenőrzésre jogosult szervezet a helyszínen elveszi, és a műhelykártya bevonását kezdeményezve azt
a kártyakibocsátó hatósághoz továbbítja.
(3) Ha a menetíró szerelőműhelyben a menetíró szerelő, a menetíró szerelőműhely vezetője,
vagy a menetíró szerelőműhely más alkalmazottja
a) akadályozza a hatósági ellenőrzést,
b) az információs rendszerekben rögzítendő adatokban bekövetkezett változást nem vagy nem
határidőben jelenti be,
c) a tevékenységét nem a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és az auditálási tanúsítvány
szerinti technológiai leírásoknak megfelelően végzi,
d) az engedélyben szereplőtől eltérő működési elvű menetíró készüléket szerel,
e) a hitelesítésre kötelezett műszerek időszakos vizsgálatát elmulasztja,
f) a műhelykártyát jogosulatlanul használja,
g) a műhelykártyát meghamisítja, vagy
h) az adatletöltési, adattovábbítási vagy adatmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget,
a közlekedési hatóság a műhelyt a tevékenység végzésétől első alkalommal történő elkövetés esetén 30 napig, második alkalommal történő elkövetés esetén 90 napig eltiltja.
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(4) Ha a műhelyengedélyt a közlekedési hatóság a 15/A. § f) pontja szerint visszavonja, a menetíró szerelőműhely részére újabb műhelyengedély legkorábban a visszavonásról szóló határozat
véglegessé válásának napját követő egy év elteltével adható.
15/C. § * (1) A Kkt. 20. § (11) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint ellenőrzésre jogosult szervezet a tachográf-kártyát a helyszínen elveszi, ha az ellenőrzés során annak gyanúja merül fel,
hogy
a) a tachográf-kártyát meghamisították,
b) a tachográf-kártyát nem az a személy használja, aki számára azt kiadták,
c) a kártya tulajdonosa a tachográf-kártyát a valóságnak meg nem felelő nyilatkozat vagy hamisított okmányok alapján kapta.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hamisításra utal, ha
a) a tachográf-kártyán vagy annak elektronikus tárolóegységén javítás, törlés vagy más illetéktelen beavatkozás jelei észlelhetőek,
b) a tachográf-kártya anyaga, kivitele a valóditól eltér, vagy
c) a nyilvántartás szerint a tachográf-kártya kiadására nem került sor.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet a tachográf-kártya elvételéről átvételi elismervényt ad, amely tartalmazza az elvétel e rendeletben meghatározott jogalapját és a tachográfkártya azonosító adatait.
(4) A helyszínen elvett tachográf-kártyát, valamint az intézkedésről készült jegyzőkönyv egy
példányát az (1) bekezdésben meghatározott szervezet három napon belül a kártyakibocsátó hatóságnak, külföldi hatóság által kibocsátott kártya esetén a közlekedési hatóságnak megküldi.
(5) Az (1) bekezdés b) pontja alapján a tachográf-kártyát akkor kell elvenni, ha a tachográfkártya jogosítottja nincs a helyszínen. Az elvett tachográf-kártya csak a kártyatulajdonosnak adható vissza.
(6) A visszavont tachográf-kártyát a kártyakibocsátó hatóság egy naptári évvel a leadást követően selejtezi.
15/D. § * (1) A közlekedési hatóság - az e) és f) pont esetében közigazgatási szankcióként visszavonja a személyre szóló műhelykártyát, ha
a) azt a menetíró szerelő kéri,
b) a menetíró szerelő elhalálozott,
c) a műhelykártya kiadásának feltételei már nem állnak fenn,
d) a közlekedési hatóság visszavonja a menetíró szerelő szerelői engedélyét, és törli őt a névjegyzékből a Kkt. 27/B. § (6) bekezdése szerint,
e) a műhelykártya kérelmezése során a menetíró szerelő valótlan adatokat adott meg,
f) a menetíró szerelő az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit - az első megszegést megállapító határozat véglegessé válásától számított - 2 éven belül legalább további három esetben
megszegte,
g) a menetíró szerelő az e rendeletben előírt továbbképzési kötelezettségét határidőn belül nem
teljesítette, és a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet nem nyújtott be, vagy benyújtott,
de azt a közlekedési hatóság elutasította.
(2) A Kkt. 27/B. § (6) bekezdés d) pontja szerint súlyosan szegi meg kötelezettségeit az a menetíró szerelő, aki
a) a vizsgálat során a mérőműszerek mérési eredményét befolyásolja,
b) a menetíró készülék működésének befolyásolására alkalmas eszközt épít be, vagy ilyen beépített eszköz használatát nem kifogásolja,
c) a menetíró készüléket úgy kalibrálja, hogy az a rögzített adatok befolyásolására, megváltoztatására alkalmas, vagy d) valótlan adatot rögzít.
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15/E. § * (1) A jóváhagyásra kötelezett járműalkatrész, tartozék, illetőleg - járműtulajdonság
esetében - a jármű forgalomba hozatalát a közlekedési hatóság megtiltja, ha az a vonatkozó előírásnak nem felel meg.
(2) Az előírt minősítéssel vagy műbizonylattal nem rendelkező pótalkatrész és tartozék gyártását, forgalmazását vagy járműbe építését a közlekedési hatóság - a sikeres minősítő vizsgálat elvégzéséig, illetve a megfelelő műbizonylat kiállításáig megtiltja, a minősítő vizsgálat elvégzésére
határidőt állapíthat meg.
(3) Ha a jóváhagyási jelet a gyártó az engedélyezett típustól eltérő járműalkatrészen, tartozékon,
illetőleg járművön használja, a jóváhagyási jelre vonatkozó engedélyt a közlekedési hatóság viszszavonja.
16/A. § * Ha a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
(ADR Szabályzat) szerinti oktató a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó, az oktatni kívánt
áruosztályokra érvényes veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvánnyal nem rendelkezik, illetve ha a közlekedési hatóság által meghirdetett továbbképzésen nem vett részt vagy ha a már elismert oktató - a továbbképzést követő ismeretfelújító vizsgát nem teljesítette, továbbá
ha a szakfelügyeleti ellenőrzés megállapítása szerint a foglalkozásvezető szakmai tevékenységének színvonala nem kielégítő, a közlekedési hatóság az oktatót a tevékenység gyakorlásától a hiányosság megszüntetéséig eltiltja.
Hatály: 2022.I.1. –
4/A. * Muzeális jellegű járművek minősítési eljárása
19. § * E rendeletnek a muzeális jellegű járművek minősítési rendszerének átalakításával kapcsolatban szükséges egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 524/2021. (IX.
8.) Korm. rendelettel megállapított 16/K. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat 2022. június 30.
napját követően kell teljesíteni.
…………………………………………………………………………………………………
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
Megjelent: MK 166/2021 (IX.08.) Hatályos: 2021. 09.09.
Többek között módosítja az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet a közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról
Megjelent: MK 166/2021 (IX.08.) Módosítja: 42/2021. (IX. 8.) Korm. r. Hatályos: 2021. 09.09
2. § (6a) * E rendelet alkalmazásában környezetkímélő motorkerékpár: az a tisztán elektromos
motorkerékpár, amelynek a hajtáslánca legalább egy elektromos energiatároló eszközt, elektromos
áram átalakító egységet és olyan elektromos gépet tartalmaz, amely a motorkerékpár meghajtására
szolgáló 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
környezetkímélő motorkerékpár.
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II. * A gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása
A gépjármű (13) kipufogógázának szennyezőanyag-tartalmát meghatározó konstrukciós jellemzők és a rendelet függelékeinek mellékleteiben meghatározott szennyezőanyag kibocsátási követelmények teljesítése alapján a gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása a következő
táblázat alapján történik.
Többek között módosítja a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
Megjelent: MK 166/2021 (IX.08.) Módosítja: 42/2021. (IX. 8.) Korm. r. Hatályos: 2021. 09.09
1. * Az oktatójárművek minősítő vizsgálata
A közúti járművezető-képzésben a vezetési gyakorlat tantárgy oktatására használt „B”, „C”,
„D”, „T” kategóriás, a „B1”, „C1”, „D1” kategóriás, valamint a „BE”, „C1E”, „CE”, „D1E”,
„DE” kombinált kategóriás oktatójármű járművekhez tartozó oktatójármű-igazolás kiadásához
szükséges minősítő vizsgálatot a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgáló állomáson forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálatra kell bemutatni. Az oktatójármű-igazolás kiadásához szükséges minősítő vizsgálat az időszakos vizsgálat során a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott országos lefedettséget biztosító műszaki
vizsgáló állomáson is elvégezhető.
……………………………………………………………………………………………………
43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet a vasúti, légi- és víziközlekedéssel kapcsolatos képzésekről
szóló miniszteri rendeletek módosításáról
Többek között módosítja a 58/2012. (X. 31.) NFM rendeletet a közúti közlekedés biztonságát
és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására
kijelölt szervezetről
Megjelent: MK 166/2021 (IX.08.) Módosítja: 43/2021. (IX. 8.) Korm. r. Hatályos: 2021.10.09.
2. § b) * a közlekedésbiztonság és a közlekedés környezeti hatásai szakterületen nemzetközi szerződésekben, európai uniós jogi aktusokban, valamint kormányrendeletekben és miniszteri rendeletekben előírt adatgyűjtések, kormányrendeletben meghatározott tartalmú közlekedési, szállítási
ágazatra vonatkozó emisszió kataszterek, kataszterjelentések és előrejelzések készítése, a jogi szabályozást megalapozó mérések és vizsgálatok, kutatások végzése; a jogi szabályozást megalapozó
szakmai tevékenységgel összefüggő konferenciák, tudományos, szakértői fórumok, testületek működtetése, szakmai továbbképzések szervezése, közlekedési hatósági belső képzések szakmai előkészítése, fejlesztése, lefolytatása,
q) * a közúti közlekedésbiztonság javításával összefüggésben, a közúti ellenőrzésekhez kapcsolódó ügyeleti, információs, tájékoztatási és koordinációs feladatok, valamint a közlekedési hatósági rendszerekhez kapcsolódó adatintegritási és megfelelőségi vizsgálatok ellátása,
r) * a közúti közlekedéssel, közúti gépjármű-közlekedési hatósági tevékenységgel összefüggő
informatikai rendszerek üzemeltetése, informatikai fejlesztések előkészítése, koordinálása, megvalósítása, az ehhez szükséges informatikai környezet biztosítása,
s) * közreműködik a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság Szállító Csoport (TGTransport Group) tevékenységében, a tevékenységhez és a közreműködő személyek feladatellátá19

sához szükséges feltételek biztosításával, támogatást nyújtva az adminisztratív teendők ellátásában.
……………………………………………………………………………………………………
32/2021. (IX. 22.) AM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 174/2021 (IX.22.) Hatályos: 2021.10.07.
2. § 7. * téli legeltetés: minden év november 30. és február 15. között történő legeltetés.
4. § (2) * Tilos trágyát kijuttatni
a) őszi kalászosok esetén november 30-tól január 31-ig,
b) egyéb esetben november 30-tól február 15-ig.
(6) * A 12%-nál meredekebb lejtésű terület talajára kijuttatott műtrágyát a kijuttatást követő 4 órán
belül a talajba kell dolgozni, kivéve a fejtrágyázás műveletét.
6. § (3) * Hígtrágyázott területen, ahol a bejelentéshez készült talajvédelmi terv szerint a talajvíz
a felszínhez képest 5 méteren belül van, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény
49. § (2) bekezdés d) pontja alapján történt bejelentést követő harmadik évben a talajvíz szintjét és
minőségét - elsősorban nitráttartalmát - a bejelentőnek meg kell vizsgáltatni, és az eredményeket a
talajvédelmi hatóság részére meg kell küldeni. A talajvédelmi hatóság a talajvíz minőségére vonatkozó adatokat a külön jogszabály szerint évente egy alkalommal megküldi a vízvédelmi hatóság részére.
(4) * A kijuttatott istállótrágyát a kijuttatást követő 4 órán belül, egyenletesen a talajba kell dolgozni.
(10) * Tilos könnyen oldódó nitrogéntrágyát kijuttatni a betakarítás után, ha ősszel nem kerül sor
újabb kultúra vetésére.
9. § (1) b) * november 30. és február 15. között mezőgazdasági művelés alatt álló táblán, valamint
fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajon.
12. § * Ez a rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv 5. cikk (1), (2), (4), (6) és (7) bekezdésének,
valamint II. és III. mellékletének való megfelelést szolgálja.

Emlékeztető
146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról
Módosítja: 447/2021. (VII. 26.) Korm. r. Hatályos: 2021. 09. 01.
11. § (1) c) * az e jogszabályban meghatározott tanfolyami és vizsgakötelezettségének eleget tett.
(11) * A felvonó- és mozgólépcső ellenőr képesítéssel rendelkezők továbbképzése esetében a teljes
képzési idő legalább 8 óra, amit egyben (egy időben) szükséges oktatni.
7/A. * A felvonó- és mozgólépcső ellenőr jogszabály alapján szervezett képzésére vonatkozó eljárási szabályok
…………………………………………………………………………………………………
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365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és
kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi
mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról
Módosítja: 447/2021. (VII. 26.) Korm. r. Hatályos: 2021. 09. 01.
13. §(3) h) * a nyomástartó berendezés kezelője, a nyomástartó berendezés vizsgálója és a
nyomástartó edény gépész (ha a munkáltató nem elosztói, szállítói vagy tárolói engedélyes), a
tartályvizsgáló, a tartálytisztító, a villamos biztonsági felülvizsgáló, valamint a felvonó- és
mozgólépcső ellenőr, továbbá a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős
munkakörök esetében szükséges felkészítő tanfolyam és továbbképzés képzési programjának
jóváhagyásával,
k) * a műszaki biztonsági szempontból jelentős ipari szakképesítés (felvonó- és mozgólépcső
ellenőr, nyomástartó berendezés kezelője, nyomástartó berendezés vizsgálója, nyomástartóedénygépész, tartálytisztító, tartályvizsgáló, villamos biztonsági felülvizsgáló) megszerzéséhez
szükséges vizsgakötelezettség teljesítéséhez igénybe vehető hatósági jellegű képzés programjának
jóváhagyásával és a képzési tevékenység felügyeletével,
13/J. * A villamos berendezésekhez kapcsolódó, egyes továbbképzési kötelezettségekkel
kapcsolatos hatósági jellegű képzésekre vonatkozó eljárási szabályok
13/L. * A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló jogszabály alapján szervezett képzésre,
valamint a gázipari területen műszaki-biztonsági szempontból foglalkoztatottak időszakos
továbbképzésére vonatkozó eljárási szabályok
32. § g) * a villamos felhasználói és összekötő berendezések, valamint a potenciálisan
robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezések és védelmi rendszerek üzembe
helyezésének műszaki követelményeit tartalmazó Műszaki Biztonsági Szabályzatra, a Műszaki
Szakbizottság működésére és feladataira, valamint a villamos biztonsági felülvizsgáló - mint
műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén - szükséges továbbképzések
követelményeire,
……………………………………………………………………………………………………
213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet a nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről
Módosítja: 447/2021. (VII. 26.) Korm. r. Hatályos: 2021. 09. 01
17. A hatósági jellegű képzésekre vonatkozó eljárási szabályok
35. § * Az e rendeletben meghatározott hatósági jellegű képzés keretében megszerezhető, műszaki biztonsági szempontjából jelentős ipari szakképesítések:
a) nyomástartó berendezés kezelője,
b) nyomástartó berendezés vizsgálója,
c) nyomástartóedény-gépész.
37. § (3) * Képzést az a felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezet tarthat, amely
a) a képzést megelőző legalább egy évben gépészet ágazatba tartozó szakképesítésre felkészítő
felnőttképzési tevékenységet végzett,
b) rendelkezik a képzési területre vonatkozóan kidolgozott, a képzés felügyeletét ellátó hatóság
által jóváhagyott képzési programmal, és
c) rendelkezik a képzési programhoz kidolgozott, a hatályos műszaki biztonsági követelménye21

ket tükröző, korszerű tananyagegységgel.
39. § (2) * Az (1) bekezdés szerinti képzést követő vizsga megtartásában való közreműködést
Budapest Főváros Kormányhivatala annak a felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedélylyel rendelkező szervezetnek engedélyezi, amely
a) a képzést megelőző legalább egy évben gépészet ágazatba tartozó szakképesítésre felkészítő
felnőttképzési tevékenységet végzett,
b) a képesítés tekintetében biztosítja olyan vizsgáztatószemély közreműködését, aki szakirányú
felsőfokú végzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen legalább öt év gyakorlattal rendelkezik,
c) a képesítés tekintetében nem minősül képzésszervezőnek,
d) nyilatkozik, hogy a képzésszervezővel együttműködik a vizsga megszervezésében és lebonyolításában.
……………………………………………………………………………………………………
216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak,
tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről
Módosítja: 447/2021. (VII. 26.) Korm. r.
Hatályos: 2021. 09. 01.
24. § (3) * Képzést az a felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezet tarthat, amely
a) a képzést megelőző legalább egy évben gépészet ágazatba tartozó szakképesítésre felkészítő
felnőttképzési tevékenységet végzett,
b) rendelkezik a képzési területre vonatkozóan kidolgozott, a képzés felügyeletét ellátó hatóság
által jóváhagyott képzési programmal, és
c) rendelkezik a képzési programhoz kidolgozott, a hatályos műszaki biztonsági követelményeket tükröző, korszerű tananyagegységgel.
26. § (1) A képzést követő vizsga megtartását - a (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel - Budapest Főváros Kormányhivatala által kijelölt szervezetek végezhetik.
(2) * Az (1) bekezdés szerinti képzést követő vizsga megtartásában való közreműködést Budapest Főváros Kormányhivatala annak a felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel
rendelkező szervezetnek engedélyezi, amely
a) a képzést megelőző legalább egy évben gépészet ágazatba tartozó szakképesítésre felkészítő
felnőttképzési tevékenységet végzett,
b) a képesítés tekintetében biztosítja olyan vizsgáztatószemély közreműködését, aki szakirányú
felsőfokú végzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik,
c) a képesítés tekintetében nem minősül képzésszervezőnek, és
d) nyilatkozik, hogy a képzésszervezővel együttműködik a vizsga megszervezésében és lebonyolításában.
(3) A (2) bekezdés szerinti engedély időbeli hatálya 3 év.
……………………………………………………………………………………………………
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19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
Módosítja: 447/2021. (VII. 26.) Korm. r. Hatályos: 2021. 09. 01
A gázszerelők nyilvántartása *
106/A. § *
megszűnt az automatikus döntéshozatal
……………………………………………………………………………………………………
308/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet, valamint
a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról,
valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm.
rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 15.
Többek között módosítja a 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel
összefüggő egyes intézkedésekről
Módosítja: 308/2021. (VI. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2021. 06. 15.
megszűnnek az alábbi pontok. 2. § *
9. *
13. § *
hatálytalanná válik az országgyűlés őszi időszakát megkezdését követően.
……………………………………………………………………………………………………
3/1981. (V. 6.) IpM—MüM együttes rendelet a villamosmű és fogyasztói vezetékhálózat irányító és kezelő dolgozóinak szakmai képesítéséről
Módosítja: 34/2021. (VII. 26.) ITM r.
Hatályos: 2021. 09. 01.
1§ (3) * Az e rendeletben meghatározott munkakörben végezhető tevékenységekre jellemző, a
jogszabályokban foglalt követelmények figyelembevétele alapján a munkáltató által felmért egészségvédelmi, műszaki biztonsági és egyéb biztonságtechnikai kockázatok kezeléséhez elégséges
szakmai kompetenciákat biztosító egyéb szakmai képesítés vagy végzettség megléte esetén nem
szükséges az e rendelet 1. mellékletében megjelölt képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkezni.
……………………………………………………………………………………………………
2021. évi LXXXIII. törvény egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 01., 2021. 09. 01., 2022. 07. 01.
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Többek között módosítja a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletet a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról
Módosítja: 380/2021. (VI. 30.) Korm. r.
Hatály: 2021.IX.1. - 2022.VI.30.
1/A. § * A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 3. § (1) bekezdése szerinti ingyenes részvétel megilleti
a) a magyar állampolgárt,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyt,
c) a Magyarország területén élő hontalant, menekültet, oltalmazottat, menedékest, befogadottat,
bevándoroltat, letelepedettet,
d) a nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldit,
e) azoknak az országoknak az állampolgárait, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság
elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait,
f) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény)
hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával
nem rendelkező személyt,
g) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott - magát magyar nemzetiségűnek valló - harmadik országbeli állampolgárt, feltéve, hogy
nem áll a kedvezménytörvény hatálya alatt, és magyar állampolgársággal sem rendelkezik,
h) a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel
rendelkező harmadik országbeli állampolgárt,
i) az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárt.
II. FEJEZET
A SZAKKÉPZÉS INGYENESSÉGE
4. § (1) * A térítési díjat és a tandíjat az igazgató, a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a kancellár a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony
létrejötte előtt állapítja meg, és hozza a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tudomására.
(2) Az állami szakképző intézmény és az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó
által fenntartott nem állami szakképző intézmény térítési díj ellenében biztosítja *
a) * a 2. §-ban meg nem határozott egyéb foglalkozásokat,
b) * a felnőttképzési jogviszonyban a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az érintett
foglalkozásokon való ismételt részvételt és
c) az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony,
illetve a felnőttképzési jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti
sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgáját.
5. § (1) * A szakképző intézmény és a duális képzőhely nem szedhet térítési díjat és tandíjat a
szakirányú oktatás szakképzési munkaszerződés keretében folyó része után.
(1a) * A szakirányú oktatással összefüggésben történő ellenszolgáltatás tilalmának megszegéséről
tudomást szerző személy a tudomásra jutástól számított tizenöt napon belül a duális képzőhely
nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamarát tájékoztatja. A jogsértés megállapítása esetén a duális képzőhelyet a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes
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gazdasági kamara legfeljebb az Szkt. 103. § (1) bekezdésében meghatározott időre tilthatja el a
szakirányú oktatásban való részvételtől.
(2) A tilalmat megszegő duális képzőhely köteles a tanulótól, kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselőjétől, illetve a képzésben részt vevő személytől elfogadott pénzbeli, anyagi,
természetbeni hozzájárulást vagy költségtérítést a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamara eltiltó határozatának véglegessé válásától számított tíz napon belül visszafizetni a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének, illetve a képzésben részt vevő személynek.
(3) * A tilalmat megszegő duális képzőhely nevét az eltiltó határozat véglegessé válásától számított tíz napon belül a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamara a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon nyilvánosságra hozza.
9. § (1) Tanulói jogviszonyban folyó szakképzés keretében a két tanítási nyelvű oktatás az e §-ban
foglaltak szerint szervezett, a kilencedik évfolyamtól kezdődő oktatás, amely a célnyelvből a KER
szerinti B1 nyelvtudási szintről indul.
(2) * A technikum a két tanítási nyelvű oktatás során a célnyelv mellett mindegyik évfolyamon a
matematika, a digitális kultúra, a történelem, a komplex természettudományi tantárgy, a célnyelvi
civilizáció, továbbá - a magyar nyelv és irodalom kivételével - bármely tantárgy közül legalább
kettő tantárgyat célnyelven tanít. Ha a technikum a történelem tantárgyat célnyelven tanítja, a történelem tantárgyra vonatkozó tantárgyi kerettantervben foglalt, a magyarság történelmével kapcsolatos tantárgyi tartalmakat magyar nyelven köteles tanítani.
12. § A képzési és kimeneti követelményekben kell meghatározni
a) * a szakma szakmajegyzék szerinti azonosító számát, megnevezését és a hozzárendelt FEORszámot,
V. FEJEZET
A PROGRAMKÖVETELMÉNY ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KÉPZÉSI PROGRAMJA *
42. § (1) * A szakképzési centrum és az annak részeként működő szakképző intézmény között
nem keletkezhet magánjogi kötelem, és egymással szemben bármilyen igény, szankció sem bírói,
sem más úton nem érvényesíthető. A szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény a szakképzési centrumon kívüli harmadik jogalanyok irányában az Szkt.-ban és e rendeletben meghatározott korlátozásokkal szerezhet jogokat, és vállalhat kötelezettségeket.
53. § (1) A műhelyiskola a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek a szakképzésbe
való bekapcsolódáshoz vagy a munkába állásához szükséges ismeretek megszerzésére szolgáló
képzési forma. A műhelyiskola folyamatos mentori támogatással hozzájárul a tanuló, illetve a
képzésben részt vevő személy személyes és társas kompetenciáinak fejlesztéséhez és önálló életkezdéséhez szükséges alapismeretek átadásához.
(2) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a műhelyiskolában tanulmányokat akkor folytathat, ha
a) * alapfokú végzettséggel nem rendelkezik és a szakképző iskola dobbantó programját - a szakképző iskola által kiadott igazolás alapján megállapíthatóan - elvégezte vagy
b) alapfokú végzettséggel rendelkezik és a 16. életévét betöltötte.
119. § (1) A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, testnevelésóra megtartásával kell biztosítani.
(2) * A testnevelésóra - legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározott mértékig a) sportkörben való sportolással vagy
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b) sportszervezet keretében versenyszerűen sporttevékenységet folytató tanuló esetében - a sportszervezet által az adott félévben kiállított igazolás alapján - a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel
váltható ki.
(3) * Ha a tanuló a testnevelésórát sportkörben történő sportolással váltja ki, tekintet nélkül arra,
hogy a sportkör feladatait a szakképző intézmény vagy a szakképző intézménnyel kötött megállapodás alapján diáksport-egyesület látja-e el, a szakképző intézmény a tanulótól a sportköri foglalkozáson való részvétel tekintetében sportköri tagdíjat nem szedhet.
173. § * (1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatásra a 171. § (3) bekezdésének megfelelő olyan tanuló pályázhat, aki
a) a pályázat benyújtásakor vagy az azt megelőző öt évben hátrányos helyzetűnek minősül, vagy
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és
b) a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50
fölött van.
(2) A támogatás havonkénti mértéke, ha a tanuló a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel
a) rendelkezik, a támogatás alapjának
aa) tíz százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50-3,99
között van,
ab) tizenöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,004,49 között van,
ac) húsz százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49
fölött van,
b) nem rendelkezik, a 171. § (1a) és (2) bekezdése szerinti összeg.
223/A. § * (1) A szakirányú oktatást a 14. § (2) bekezdés 3. pontja szerinti képzési program alapján kell megszervezni.
(2) A szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelynél való részvétel
esetén a 14. § (2) bekezdés 3. pontja szerinti képzési programot a szakképző intézmény a duális
képzőhellyel közösen alakítja ki úgy, hogy az tartalmazza a tananyagelemek oktatásának a szakképző intézmény és a duális képzőhely közötti megosztását, valamint - az Szkt. 60. § (1) bekezdése szerint - a szakképző intézmény és a duális képzőhely általi közös értékelés és minősítés szempontjait.
247. § (1) * A duális képzőhely tizenkettőnél több tanulóval és képzésben részt vevő személlyel a
szakképzési munkaszerződés megkötésének évét megelőző év átlagos statisztikai állományi létszáma legfeljebb harminc százalékáig köthet szakképzési munkaszerződést. Az ágazati képzőközpont és a tudásközpont tekintetében a megköthető szakképzési munkaszerződések számát az ágazati képzőközpont és a tudásközpont tagja által külön-külön és az ágazati képzőközpont, illetve a
tudásközpont által megköthető szakképzési munkaszerződések számának összeszámításával kell
meghatározni.
351. § (3) * A korai iskolaelhagyás megelőzését támogató rendszerbe a szakképző intézmény a
korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók létszámát a (2) bekezdésben meghatározott adatok
szerint összesítve, valamint az alkalmazott intézkedéseket feladatellátási helyenként összesített
formában, évfolyamonkénti és tantárgyankénti bontásban az adott tanév első félévére vonatkozóan
február tizedikéig és az adott tanév második félévére vonatkozóan június harmincadikáig feltölti a
korai iskolaelhagyás megelőzését támogató rendszerbe. A (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti
esetben a tantárgyat is meg kell adni.
……………………………………………………………………………………………………
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2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
Módosítja: 2021. évi LXXXIII. tv.
Hatályos: 2021. 07. 01., 2021. 09. 01., 2022. 07. 01.
83. § (2) * Szakképzési munkaszerződés a szakirányú oktatásban részt vevő tanulóval, illetve a
képzésben részt vevő személlyel köthető
a) a szakirányú oktatás időtartamára vagy
b) évente egy alkalommal, legalább négy és legfeljebb tizenkettő hét egybefüggő időszakra.
23. A szakképzési hozzájárulás
(2021.IX.1. - 2021.XII.31.)
3. § [A szakképzés ingyenessége]
(1) Az állam *
a) * az első kettő szakma megszerzését - ideértve az ahhoz kapcsolódó előkészítő évfolyamban,
illetve a műhelyiskolában való részvételt is - az első szakmai vizsga befejezéséig, a második
szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül,
b) * a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga
letételéig és,
c) * a technikumban tanulói jogviszony, illetve felnőttképzési jogviszony keretében az érettségi
bizonyítvány megszerzését
az általa, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézményben ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása
céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga
letétele. *
(1a) * Az állam, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott
szakképző intézményben minden esetben ingyenes a szakképzésben tanulói jogviszony keretében
való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő
személy részére.
(2) * Attól a tanulótól, illetve képzésben részt vevő személytől, aki a szakképzésben ingyenesen
vesz részt, a Kormány rendeletében meghatározott esetben szedhető térítési díj, illetve tandíj. A
szakképzés megszervezése, végzése és feltételeinek biztosítása ezt meghaladóan nem tehető pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulástól vagy költségtérítéstől függővé, ha a tanuló, illetve a
képzésben részt vevő személy a szakképzésben ingyenesen vesz részt.
(4) * A szakképzés kiemelt feladata a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő személy, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló speciális igényeinek figyelembevétele és egyéni képességeihez igazodó, legeredményesebb fejlődésének elősegítése a minél
teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése érdekében.
9. * tanulóbaleset: minden olyan baleset, amely a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt
az alatt az idő alatt vagy tevékenység során éri, amikor a szakképző intézmény vagy a duális képzőhely felügyelete alatt áll, ideértve a szakképző intézményen kívüli szakirányú oktatás során bekövetkezett balesetet is,
A szakképző intézményben legalább öt oktató részvételével szakmai munkaközösség működhet.
Egy szakképző intézményben egyidejűleg legfeljebb tíz szakmai munkaközösség működhet.
59. § [A tanuló juttatásai és az őt megillető további kedvezmények]
(1) * A tanuló a Kormány rendeletében meghatározottak szerint ahhoz a szakképző intézményben
szervezett szakmai oktatáshoz kapcsolódóan, amelyben ingyenesen vesz részt
a) az első szakma megszerzésével összefüggésben
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aa) - a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével - ösztöndíjra és
ab) egyszeri pályakezdési juttatásra,
b) rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra
jogosult. Az e bekezdés szerinti juttatásra vonatkozó követelést hat hónapnál régebbi időre bírósági úton akkor lehet visszamenőlegesen érvényesíteni, ha a jogosult a követelés érvényesítésével
alapos ok miatt késlekedett. Három évnél régebbi időre az e bekezdés szerinti juttatásra vonatkozó
követelés bírósági úton nem érvényesíthető.
76. § [Részvétel a szakirányú oktatásban]
(1) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban
a) a szakképző intézményben vagy
b) szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen
vehet részt. A szakképző intézményben a szakirányú oktatás akkor teljesíthető, ha a tanuló, illetve
a képzésben részt vevő személy duális képzőhelyen való részvétele a szakirányú oktatásban nem
biztosítható.
(7) * Ha a szakképzési munkaszerződés megkötésére más munkáltatóval fennálló, foglalkoztatásra irányuló jogviszony mellett kerül sor, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tekintetében a 77. § (2) bekezdése nem alkalmazható, a 84. § (4) bekezdését és a 85. § (1) és (2) bekezdését pedig a szakképzési munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony időtartamával arányosan
kell alkalmazni.
103. § [Az ellenőrzés végzésének követelményei]
(1) * A hatósági ellenőrzést az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján kell
végezni. A hatósági ellenőrzés lefolytatására jogosult közigazgatási szankcióként figyelmeztetést,
közigazgatási bírságot, a duális képzőhellyel szemben figyelmeztetést, közigazgatási bírságot vagy
annak kiszabását követő két éven belül azonos jogsértés esetén a szakirányú oktatás megszervezésére irányuló tevékenység folytatásától legfeljebb három évre történő eltiltást alkalmazhat.
…………..…………………………………………………………………………………………
40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a
potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi
rendszerekről
Módosítja: 34/2021. (VII. 26.) ITM r.
Hatályos: 2021. 09. 01.
5/A. * A műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képzések
képzési programjának alapkövetelményei *
6/A. § * A műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltésére képesítő, valamint
a kapcsolódó továbbképzések képzési programjára vonatkozó alapkövetelményeket a 3. melléklet
tartalmazza.
3. melléklet a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelethez *
A képzési programmal szemben támasztott alapkövetelmények
……………………………………………………………………………………………………

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK
A múlt hónapban a Zsebtörvénytár-ba felvett több jogszabály is megszűnt:
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5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek
gyakorlásához szükséges képesítésekről
Hatályon kívül helyezi: 34/2021. (VII. 26.) ITM r.
Hatályos: 2021. 09. 01.
21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
Hatályon kívül helyezi: 34/2021. (VII. 26.) ITM r.
Hatályos: 2021. 09. 01.

VISSZAVONT NEMZETI SZABVÁNYOK
Általános
Matematika, természettudomány
Környezetvédelem, Egészségvédelem, Biztonság
Mezőgazdaság
Élelmiszeripar
Gyártástechnika
MSZ EN 60204-1:2019
Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész: Általános követelmények
az alábbi helyett:
MSZ EN 60204-1:2010
Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei.
1. rész: Általános előírások, amely azonban 2021.09.14-ig még érvényes.
Informatika
MSZ ENV 12443:2000 Angol nyelvű! Visszavont!
Orvosi informatika. Egészségügyi információs keretrendszer (HIF)
Elektronika
MSZ EN IEC 61010-2-120:2018 Visszavont!
Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-120. rész: A
készülékek szerkezeti vonatkozású kiegészítő biztonsági követelményei (IEC 61010-2-120:2016)
Közúti Jármű
Gumi, Műanyag ipar
Faipar
Építőanyag, építés

MAGYAR NYELVEN MEGJELENT, BEVEZETETT NEMZETI
SZABVÁNYOK
Általános
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MSZ ISO 10013:2021
Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a dokumentált információhoz
Matek, természettudomány
MSZ EN ISO 22964:2017
Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Cronobacter spp. kimutatására (ISO
22964:2017)
Szolgáltató
Környezet, Egészség, Biztonság
MSZ EN ISO 21904-1:2020
Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Hegesztési füstöt elszívó és leválasztó
berendezések.
1. rész: Általános követelmények (ISO 21904-1:2020)
Egészségügy
Elektronika
Energia
MSZ EN IEC 61730-1:2018
Fotovillamos (PV-) modulok biztonságtechnikai minősítése. 1. rész: Kialakítási követelmények
(IEC 61730-1:2016)
MSZ EN IEC 61730-2:2018
Fotovillamos (PV-) modulok biztonságtechnikai minősítése. 2. rész: Vizsgálati követelmények
(IEC 61730-2:2016)
Gumi, Műanyag ipar
Gyártástechnika
MSZ EN ISO 15609-1:2020
Fémek hegesztési munkarendjének előírása és minősítése. Hegesztési munkarendi előírás. 1. rész:
Ívhegesztés (ISO 15609-1:2019)
MSZ EN ISO 15609-2:2020
Fémek hegesztési munkarendjének előírása és minősítése. Hegesztési munkarendi előírás. 2. rész:
Gázhegesztés (ISO 15609-2:2019)
Távközlés, Audio és videotechnika
Védőeszköz
Anyagmozgató berendezések
Mezőgazdaság
Élelmiszeripar
Kőolaj ipar és vele kapcsolatos technika
Építőanyagok, építés
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MSZ EN 13407:2015+A1:2019
Falivizeldék. Működési követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ EN 15743:2010+A1:2015
Nagy szulfáttartalmú kohósalakcement. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek
Háztartás, Kereskedelem, Sport

ANGOL NYELVEN MEGJELENT MAGYAR NEMZETI SZABVÁNYOK
Megjelent ebben a hónapban:
MSZ EN 16282-3:2016+A1:2021 Angol nyelvű!
Nagykonyhai berendezések. Nagykonyhák szellőztetésének alkatrészei. 3. rész: Konyhai
szellőztetőmennyezetek. Tervezési és biztonsági követelmények
2017 helyett
MSZ EN 1463-2:2021 Angol nyelvű!
Az útburkolati jelek anyagai. Fényvisszavető útburkolati jelzőtestek. 2. rész: A helyszíni
vizsgálatra vonatkozó előírások
2002 helyett
MSZ EN 13142:2021 Angol nyelvű!
Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemei/termékei. Elvárt és optimális
teljesítményjellemzők
2013 helyett
MSZ EN 13141-4:2021 Angol nyelvű!
Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek
teljesítőképesség-vizsgálata. 4. rész: Egyirányú szellőztetőegységek aerodinamikai, villamos
energiai és akusztikai teljesítménye
2011 helyett
MSZ EN 13141-7:2021 Angol nyelvű!
Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek
teljesítőképesség-vizsgálata. 7. rész: Mechanikus légellátó és használtlevegő-elvezető egységek (a
hővisszanyerőket is beleértve) teljesítőképesség-vizsgálata
2011 helyett
MSZ EN ISO 10140-1:2021 Angol nyelvű!
Akusztika. Épületelemek hangszigetelésének laboratóriumi vizsgálata. 1. rész: Sajátos termékekre
vonatkozó alkalmazási szabályok (ISO 10140-1:2021)
2016 helyett
MSZ EN ISO 9046:2021 Angol nyelvű!
Épületek és mérnöki létesítmények tömítései. Tapadási és nyúlási tulajdonságok meghatározása
állandó hőmérsékleten (ISO 9046:2021)
2005 helyett
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MSZ EN 12390-18:2021 Angol nyelvű!
A megszilárdult beton vizsgálata. 18. rész: Kloridmigrációs együttható meghatározása
MSZ EN ISO 6927:2021 Angol nyelvű!
Épületek és mérnöki létesítmények tömítései. Szakszótár (ISO 6927:2021)
2013 helyett
MSZ EN 17483-1:2021 Angol nyelvű!
Magánbiztonsági szolgáltatások. A kritikus infrastruktúra védelme. 1. rész: Általános
követelmények
MSZ EN 17485:2021 Angol nyelvű!
Karbantartás. Karbantartás a tárgyi eszközök kezelésén belül. Keretrendszer a tárgyi eszközök
értékének növelésére, teljes életciklusuk alatt
MSZ EN ISO 11737-1:2018/A1:2021 Angol nyelvű!
Egészségügyi termékek sterilizálása. Mikrobiológiai módszerek. 1. rész: A termékeken lévő
mikroorganizmus-populációk meghatározása. 1. módosítás (ISO 11737-1:2018/Amd 1:2021)
2018 módosítása
MSZ EN ISO 22413:2021 Angol nyelvű!
Gyógyszerkészítmények transzferkészletei. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO
22413:2021)
2013 helyett
MSZ EN ISO 3630-3:2021 Angol nyelvű!
Fogászat. Endodonciai eszközök. 3. rész: Tömörítők (ISO 3630-3:2021)
2012 helyett
MSZ EN ISO 11199-1:2021 Angol nyelvű!
Két kézzel használt, járást segítő eszközök. Követelmények és vizsgálati módszerek. 1. rész:
Járókeretek (ISO 11199-1:2021)
2001 helyett
MSZ EN 303 348:2021 Angol nyelvű!
Hangfrekvenciás indukciós hurokmeghajtók legfeljebb 45 amperig a 10 Hz-től 9 kHz-ig terjedő
frekvenciatartományban. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
2017 helyett, de az még 2023.02.28-ig érvényes
MSZ EN 54-1:2021 Angol nyelvű!
Tűzjelző berendezések. 1. rész: Bevezetés
2011 helyett
MSZ EN 17020-4:2021 Angol nyelvű!
Az ajtó- és nyitható ablakszerkezetek önműködő csukódásának tartóssági vizsgálata során nyert
vizsgálati eredmények kiterjesztett alkalmazása. 4. rész: A tűzgátló és/vagy füstgátló forgó- és
csuklópántos, fémkeretes, üvegezett ajtó- és nyitható ablakszerkezetek önműködő csukódásának
tartóssága
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MSZ EN IEC 61243-1:2021 Angol nyelvű!
Feszültség alatti munkavégzés. Feszültségkémlelők. 1. rész: Kapacitív feszültségkémlelő 1 kV-nál
nagyobb váltakozó feszültségre (IEC 61243-1:2021)
2005 és 2011 helyett, de azok még 2024.05.26-ig érvényesek
MSZ EN 50131-6:2017/A1:2021 Angol nyelvű!
Riasztórendszerek. Behatolás- és támadásjelző rendszerek. 6. rész: Tápegységek
2018 módosítása
MSZ EN ISO 19818-1:2021 Angol nyelvű!
Szem- és arcvédelem. Lézersugárzás elleni védelem. 1. rész: Követelmények és vizsgálati
módszerek (ISO 19818-1:2021)
MSZ EN IEC 61326-2-1:2021 Angol nyelvű!
Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények.
2-1. rész: Kiegészítő követelmények. Érzékeny vizsgáló- és mérőberendezések vizsgálati
elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai EMC-védelem nélküli
alkalmazásokhoz (IEC 61326-2-1:2020)
2013 helyett, de az még 2024.06.04-ig érvényes
MSZ EN IEC 61010-2-130:2021 Angol nyelvű!
Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-130. rész: Az
oktatási intézményekben gyermekek általi használatra szánt készülékek kiegészítő követelményei
(IEC 61010-2-130:2021)
MSZ EN 61784-3-18:2011/A2:2021 Angol nyelvű!
Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-18. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF
18 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-18:2011/AMD2:2021)
2012 módosítása
MSZ EN IEC 61784-3-2:2021 Angol nyelvű!
Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-2. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 2
kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-2:2021)
2018 helyett, de az még 2024.06.23-ig érvényes
MSZ EN IEC 61784-3-3:2021 Angol nyelvű!
Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-3. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 3
kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-3:2021)
2018 helyett, de az még 2024.06.09-ig érvényes
MSZ EN IEC 61784-3-8:2021 Angol nyelvű!
Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-8. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 8
kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-8:2021)
2018 helyett, de az még 2024.06.23-ig érvényes
MSZ EN IEC 61784-3-13:2021 Angol nyelvű!
Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-13. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF
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13 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-13:2021)
2018 helyett, de az még 2024.06.23-ig érvényes
MSZ EN IEC 62841-2-3:2021/A11:2021 Angol nyelvű!
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek.
Biztonság. 2-3. rész: Kézi köszörűgépek, tárcsás polírozógépek és tárcsás csiszológépek kiegészítő
követelményei
2011, 2013, 2014, 2015 és 2016 helyett, de azok még 2025.05.03-ig érvényesek
MSZ EN IEC 62841-3-7:2021/A11:2021 Angol nyelvű!
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek.
Biztonság. 3-7. rész: Hordozható falfűrészek kiegészítő követelményei
2021 módosítása
MSZ EN IEC 60974-11:2021 Angol nyelvű!
Ívhegesztő berendezések. 11. rész: Elektródafogók (IEC 60974-11:2021)
2011 helyett, de az még 2024.05.20-ig érvényes
MSZ EN IEC 62934:2021 Angol nyelvű!
A megújuló energiatermelés hálózati integrációja. Szakkifejezések és meghatározásuk (IEC
62934:2021)
MSZ EN ISO 8299:2021 Angol nyelvű!
Nukleáris fűtőanyag-technológia. A nukleáris anyagok uránizotóp- és elemiurán-, valamint
plutóniumkoncentrációjának meghatározása salétromsavas oldatokban, termikus-ionizációs
tömegspektrometriával (ISO 8299:2019)
MSZ EN ISO 9161:2021 Angol nyelvű!
Urán-dioxid-por. A látszólagos sűrűség és a csapolási sűrűség meghatározása (ISO 9161:2019)
MSZ EN ISO 9463:2021 Angol nyelvű!
Nukleáris energia. Nukleáris fűtőanyag-technológia. A plutónium meghatározása salétromsavas
oldatokban, spektrofotometriás módszerrel (ISO 9463:2019)
MSZ EN 63044-1:2017/A1:2021 Angol nyelvű!
Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES), valamint épületautomatikai és -szabályozási
rendszerei (BACS). 1. rész: Általános követelmények (IEC 63044-1:2017/A1:2021)
2017 módosítása
MSZ EN IEC 61439-1:2021 Angol nyelvű!
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1. rész: Általános szabályok (IEC 61439-1:2020)
2012 helyett, de az még 2024.05.21-ig érvényes
MSZ EN IEC 61439-2:2021 Angol nyelvű!
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 2. rész: Villamos energetikai kapcsoló- és
vezérlőberendezések (IEC 61439-2:2020)
2012 helyett, de az még 2024.05.21-ig érvényes
MSZ EN 60400:2017/A1:2021 Angol nyelvű!
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Fénycsőfoglalatok és gyújtófoglalatok (IEC 60400:2017/A1:2020)
2018 módosítása
MSZ EN 60838-1:2017/A11:2021 Angol nyelvű!
Különféle lámpafoglalatok. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok
2017 módosítása
MSZ EN IEC 60809:2021 Angol nyelvű!
Közúti járművek lámpái és fényforrásai. Méretek, villamos és fénytechnikai követelmények (IEC
60809:2021)
2015, 2017, 2018 és 2020 helyett, de azok még 2024.05.12-ig érvényesek
MSZ EN IEC 60598-2-1:2021 Angol nyelvű!
Lámpatestek. 2-1. rész: Kiegészítő követelmények. Általános célú, helyhez kötött lámpatestek
(IEC 60598-2-1:2020)
1990 helyett, de az még 2024.05.07-ig érvényes
MSZ EN IEC 60773:2021 Angol nyelvű!
Villamos forgógépek. Vizsgálati módszerek és vizsgálóberendezések a kefék működési
jellemzőinek méréséhez (IEC 60773:2021)
MSZ EN IEC 62228-5:2021 Angol nyelvű!
Integrált áramkörök. Adóvevők EMC-értékelése. 5. rész: Ethernet-adóvevők (IEC 62228-5:2021)
MSZ EN IEC 61076-3-122:2021 Angol nyelvű!
Csatlakozók villamos és elektronikus berendezésekhez. Termékkövetelmények. 3-122. rész: 8
sarkú, árnyékolt, függő- és helyhez kötött, ipari környezetben legfeljebb 500 MHz frekvenciájú és
áramvezető, I/O, valamint adatátvitelre használatos csatlakozók termékelőírása (IEC 61076-3122:2021)
2018 helyett, de az még 2024.05.26-ig érvényes
MSZ EN IEC 60794-1-403:2021 Angol nyelvű!
Fényvezető kábelek. 1-403. rész: Termékfőcsoport-előírás. A fényvezető kábelek alapvető
vizsgálati eljárásai. Villamos vizsgálati módszerek. A kábel fémelemeinek villamos folytonossági
vizsgálata, H3-as módszer (IEC 60794-1-403:2021)
2014 helyett
MSZ EN IEC 62148-21:2021 Angol nyelvű!
Fényvezető aktív alkatrészek és eszközök. Tokozási és interfész-előírások. 21. rész: A Silicon
Fine-pitch Ball Grid Array (S-FBGA) és a Silicon Fine-pitch Land Grid Array (S-FLGA) tokozást
használó PIC-tokozások villamos csatlakozófelületének tervezési irányelvei (IEC 62148-21:2021)
2019 helyett, de az még 2024.05.27-ig érvényes
MSZ EN IEC 61968-3:2021 Angol nyelvű!
Alkalmazásintegráció áramszolgáltatóknál. Az elosztáskezelés rendszerinterfészei. 3. rész: A
hálózati üzemeltetés interfésze (IEC 61968-3:2021)
2018 helyett, de az még 2024.06.01-ig érvényes
MSZ EN IEC 62488-3:2021 Angol nyelvű!
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Erősáramú vezeték adatátviteli rendszerek elektromos erőművi alkalmazásaihoz. 3. rész: Digitális
erősáramú vivőrendszer (DPLC) termináljai és hibrid ADPLC-terminálok (IEC 62488-3:2021)
MSZ CEN/TS 17623:2021 Angol nyelvű!
BIM-tulajdonságok a világításhoz. Lámpatestek és érzékelőeszközök
MSZ EN 12082:2018 Angol nyelvű! Visszavont!
Vasúti alkalmazások. Tengelyágyak. Teljesítőképességi vizsgálatok
2018 helyett
MSZ EN 50702:2021 Angol nyelvű!
Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Áramvezető sínes áramszedők (áramszedő papucs).
Jellemzők és vizsgálatok
MSZ EN IEC 63203-201-3:2021 Angol nyelvű!
Viselhető elektronikus eszközök és technológiák. 201-3. rész: Elektronikus textil. A vezető
textíliák villamos ellenállásának meghatározása szimulált mikroklíma mellett (IEC 63203-2013:2021)
2016 helyett
MSZ EN ISO 18219-2:2021 Angol nyelvű!
Készbőr. A klórozott szénhidrogének meghatározása készbőrben. 2. rész: Közepes láncú klórozott
paraffinokra (MCCP) vonatkozó kromatográfiás módszer (ISO 18219-2:2021)
MSZ EN ISO 16186:2021 Angol nyelvű!
Lábbeli. A lábbeliben és lábbeli-összetevőkben potenciálisan jelen lévő kritikus anyagok. A
dimetil-fumarát (DMFU) meghatározása (ISO 16186:2021)
MSZ EN 13647:2021 Angol nyelvű!
Fa padlóburkolatok, valamint beltéri és kültéri falburkolatok. Geometriai jellemzők meghatározása
2011 helyett
MSZ EN 17456:2021 Angol nyelvű!
Fa padlóburkolatok és -parketták. Többrétegű elemek fedőrétege leválásának meghatározása.
Vizsgálati módszer
MSZ EN ISO 28199-2:2021 Angol nyelvű!
Festékek és lakkok. Szórási eljárással felhordott bevonatrendszerek tulajdonságainak értékelése. 2.
rész: Színstabilitás, fedőképesség, újrafeloldás, túlszóráselnyelődés, nedvesedés, felületmintázat és
márványosodás (ISO 28199-2:2021)
2010 helyett
MSZ EN ISO 28199-3:2021 Angol nyelvű!
Festékek és lakkok. Szórási eljárással felhordott bevonatrendszerek tulajdonságainak értékelése. 3.
rész: A megfolyás, a buborékképződés, a lyukacsosodás és a fedőképesség értékelése (ISO 281993:2021)
2010 helyett
MSZ EN 15643:2021 Angol nyelvű!
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Építmények fenntarthatósága. Épületek és mérnöki létesítmények értékelésének keretrendszere
Az eddig megjelentek (1, 2/2011, 3, 4/2012 és 2018-ban) helyett
MSZ EN 206:2013+A2:2021 Angol nyelvű!
Beton. Műszaki követelmények, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség
2017 helyett
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