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Jogszabály- és szabványváltozások: 2022. december 
 

 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások 
 

Fontos: A Nemzeti Jogszabálytár felhasználási feltételei miatt a Zsebtörvénytár cd-nken nem 
szerepelhet a jogszabályok teljes szövege, csak a jogszabály/rendelet száma és címe. Viszont: 
a cd-n kiemelve találhatók a legfontosabb változások, aminek segítségével egy pillantás-
sal 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: 

 
28/2022. (XII. 30.) GFM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Hatályos: 2023. 01. 01 
 
 
Többek között módosítja a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendeletet a foglalkozási betegségek és fokozott 
expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM. r Hatályos: 2023. 01. 01 

 
3. § (1) *  Az orvosi tevékenység körében észlelt - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továb-
biakban: miniszter) hivatalos honlapján közzétett jegyzékben szereplő - foglalkozási betegség, foglal-
kozási eredetű heveny vagy idült mérgezés (a továbbiakban együtt: foglalkozási betegség) gyanúját a 
munkáltató telephelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalhoz mint munka-
védelmi hatósághoz (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és 
elfogadásuk esetén nyilvántartásba kell venni. 

5. §(2) *  A foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgá-
lásába a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosát, a munkáltatót vagy annak képviselőjét és 
a munkavállalók érdekképviseletét is be kell vonni, valamint a vizsgálat során a megbetegedés 
és az expozíció okainak feltárása érdekében más hatóság, illetve intézmény is megkereshető. 
Ezen túlmenően a foglalkozási megbetegedés körülményeinek kivizsgálásában - ha azt a munkavé-
delmi hatóság kezdeményezi - részt vesz 

a) a miniszter által vezetett minisztérium orvos végzettségű foglalkozás-orvostan, üzemorvostan, 
munkahigiéné, közegészségtan-járványtan, megelőző orvostan és népegészségtan szakképesítéssel 
rendelkező kormánytisztviselője vagy 

b) az a) pontban nevesített szakképesítéssel rendelkező megbízott orvos. 
(3) *  Az (1) és (1a) bekezdés szerinti vizsgálatot a körülmények által lehetővé tett legrövidebb 

időn belül meg kell kezdeni, valamint a bejelentés napjától számított legkésőbb 30 napon - kü-
lönösen bonyolult esetekben 60 napon - belül intézkedni kell a további foglalkozási megbete-
gedések megelőzése érdekében. 
 
 
Új jogszabályok: 
 
Ebben a hónapban a Zsebtörvénytárba besorolható új jogszabály is megjelent. 
 
43/2022. (XII. 19.) BM rendelet az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott hivatásos állomány 
alkalmasságvizsgálatáról, valamint egészségügyi és pszichológiai ellátásáról - újként felvéve 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Hatályos: 2023. 01. 01. 
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1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - az Országgyűlési 
Őrségre és az Országgyűlési Őrségnél hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyre ter-
jed ki. 

14. illeszkedésvizsgálat: az alkalmasságvizsgálat részét képező vizsgálat, amelynek során a vizsgált 
személynek a meghatározott szakterülethez vagy szolgálati beosztáshoz kötődően előre meghatáro-
zott kompetenciaelvárásoknak való megfelelése kerül értékelésre, 

3. Az alkalmasságvizsgálatok rendszere 

11. § (1) Az Alkalmasságvizsgálati Szakmai Protokoll az alkalmasságvizsgálatok végrehajtását segítő 
módszertani szakmai dokumentum. Az Alkalmasságvizsgálati Szakmai Protokollt a Tanácsadó Testü-
let véleményezését követően az Országgyűlési Őrség parancsnoka adja ki. 

(3) A fizikai alkalmasságvizsgálatot 
a) első és másodfokon az Országgyűlési Őrség parancsnoka által belső szabályzatban meghatáro-

zott kijelölés szerinti sportszakember, 
b) a másodfokon született „alkalmatlan” minősítés esetén a fizikai háromfős bizottság 

végzi. 
21. § (1) Az alkalmasságvizsgálatot végző személy az általa végzett alkalmasságvizsgálat eredmé-

nyéről minősítő dokumentumot állít ki, amelyben rögzíteni kell 
a) a minősítést és annak érvényességét, 
b) „Alkalmatlan” minősítés esetén külön íven a minősítést megalapozó valamennyi okot, 
c) „Korlátozással alkalmas” minősítés esetén a korlátozás fajtáját - így a gondozással vagy kategó-

riaváltással kapcsolatos, illetve egyéb megjelölést -, külön íven a minősítést megalapozó valamennyi 
okot, valamint az elrendelt, az alkalmasság visszanyerését célzó támogató intézkedések meghatáro-
zását, 

d) a jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást, illetve a minősítést követő hivatalból alkalmazott 
másodfokú, háromfős bizottsági eljárás vagy felülvizsgálati eljárás esetén ennek tényét. 

9. A pszichológiai alkalmasságvizsgálat 

29. § (1) A pszichológiai alkalmasságvizsgálatot az egészségi alkalmasságvizsgálattól elkülönítetten 
kell elvégezni. 

(2) A pszichológiai alkalmasságvizsgálat kiterjed a személyiség egészének, a kognitív képességek-
nek, a társas készségeknek, a társadalmi normáknak való megfelelési képességnek, valamint az e 
rendeletben előírt kompetenciáknak a vizsgálatára. 

10. A fizikai alkalmasságvizsgálat 
11. A hivatásos állományba kinevezést megelőző alkalmasságvizsgálat 
12. A véglegesítés előtti alkalmasságvizsgálat 
13. A kategória-váltáshoz kapcsolódó alkalmasságvizsgálat 
14. A vezetői szolgálati beosztásba kinevezést megelőző alkalmasságvizsgálat 
15. Külszolgálathoz kapcsolódó alkalmasságvizsgálat 
16. Az időszakos alkalmasságvizsgálat közös szabályai 
17. A soron kívüli alkalmasságvizsgálat 
18. Az ismételt alkalmasságvizsgálat 

19. Közös szabályok a másodfokú eljárásban 

A SZOLGÁLATI LŐFEGYVER IDEIGLENES BEVONÁSÁNAK SZABÁLYAI 

A MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉST HASZNÁLÓ GÉPJÁRMŰ VEZETÉSÉRE JOGOSÍTÓ ENGE-
DÉLY KIADÁSA ELŐTTI, ILLETVE AZ ILYEN ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐK ALKALMASSÁGI 
VIZSGÁLATA 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS PSZICHOLÓGIAI ELLÁTÁS 

A MEGVÁLTOZOTT EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÚ HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÚAK ALKALMASSÁGÁ-
NAK FELÜLVIZSGÁLATA 
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1. melléklet a 43/2022. (XII. 19.) BM rendelethez 

A hivatásos szolgálat szempontjából kizáró oknak minősülő betegségek a nemzetközi osztá-
lyozásukra szolgáló kódrendszerben (BNO) 

2. melléklet a 43/2022. (XII. 19.) BM rendelethez 
A pszichológiai minimumfeltételek 
3. melléklet a 43/2022. (XII. 19.) BM rendelethez 
A kompetenciavizsgálat keretében kötelezően vizsgálandó kompetenciák 
1. Egységes közszolgálati alapkompetenciák 
1.1. Egyéni alapkompetenciák 

1.2. Társas alapkompetenciák 
2. Irányítói kompetenciák 
4. melléklet a 43/2022. (XII. 19.) BM rendelethez 
Fizikai minimumfeltételek 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

600/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet a veszélyes áru szállítására használt nem nyomástartó 
csomagoló- és szállítóeszközök gyártásának engedélyezésére, ellenőrzésére és 
szankcionálására vonatkozó hatósági tevékenységről - Új jogszabály 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Hatályos: 2023. 01.12. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2022. évi LIX. törvény egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő 
törvények módosításáról 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Hatályos: 2024. 01. 01. 
 
 
Többek között módosítja a 1991. évi IV. törvényt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélkü-
liek ellátásáról - régi újként felvéve 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 2022. évi LIX. tv Hatályos: 2022. 12. 20. 
 

1. § *  (1) *  Az álláskeresők ellátása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. 
E rendelkezés nem zárja ki azt, hogy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben levőket többlet-

jogosultságok illessék meg. 
(2) *  A menekültként, oltalmazottként elismert, továbbá a bevándorolt vagy letelepedett jogállású, va-
lamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket az e törvény és végrehajtási 

szabályai által tartalmazott jogokat és kötelezettségeket illetően a magyar állampolgárral azonos jogok 
és kötelezettségek illetik meg és terhelik. Törvény, valamint kormányrendelet e szabálytól a külön 

törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy (a továbbiakban: a sza-
bad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy) tekintetében eltérő szabályokat állapíthat 

meg. 
(3) *  Az, aki magán-munkaközvetítő tevékenységet folytat, a munkát kereső személytől - kivéve, ha a 

(4) bekezdésben meghatározott jogszabály eltérően nem rendelkezik - díjat, költséget nem igényelhet. 
 

24. § *  Az álláskereső részére - az e törvényben meghatározott feltételek szerint - álláskeresési ellá-
tásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. 

25. § *  (1) Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki 
a) álláskereső, 
b) *  az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap - a 27. § (1) bekezdé-

sében meghatározott - jogosultsági idővel rendelkezik, 
c) *  
d) *  munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami 

foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. 
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30. § *  (1) Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (a továbbiakban: álláskere-
sési segély) kell megállapítani, ha 

a) *  rendelkezik a 25. § (1) bekezdésének d) pontjában, meghatározott feltételekkel, és 
b) *  a kérelem benyújtásának időpontjában 
ba) az álláskeresőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és 
bb) az álláskereső a megelőző három éven belül összesen legalább 45 napon át álláskeresési já-

radékban részesült, és 
c) *  a b) pontban foglalt feltételeken túl az álláskereső a kérelem benyújtásának időpontjában állás-

keresési járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot, és 
ca) az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy 
cb) a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítását az állami 

foglalkoztatási szerv - keresőtevékenység miatt - megszüntette. 
d) *  rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és 
e) *  korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti 

bányászjáradékban nem részesül. 
37. § (1) *  Az állami foglalkoztatási szerv az ellátás felvételétől számított hat hónapon belül írásban 

kötelezi az ellátás visszafizetésére azt, aki az ellátást jogalap nélkül vette fel. 
(4) *  Az, aki az álláskereső halálát követően az álláskeresési ellátást jogalap nélkül vette fel, köteles 

azt visszafizetni. *  
41/A. § *  (1) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályait 
az e törvényben, valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott hatósági ügy-

ben az e Fejezetben foglalt szabályok figyelembevételével kell alkalmazni. 
(7a) *  A foglalkoztatást elősegítő támogatásról szóló hatósági szerződés alapján támogatásban része-
sülő munkaadó helyébe jogutódja léphet, feltéve, ha a jogutód egyoldalú írásbeli nyilatkozatban vállal-
ja a támogatás jogszabályban, valamint a hatósági szerződésben meghatározott feltételeinek teljesí-

tését. 
59/B. § *  (1) Ahol jogszabály munkanélkülit említ, azon álláskeresőt kell érteni. 
(2) *  Ahol jogszabály 
a) munkanélküli ellátást vagy álláskeresők támogatását említ, azon az álláskeresők ellátását, 
b) munkanélküli járadékot említ, azon az álláskeresési járadékot, 
c) álláskeresési segélyt említ, azon a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt 

is érteni kell. 
 
 
Többek között módosítja a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról - régi újként felvéve 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 2022. évi LIX. tv. Hatályos: 2022. 12. 20. 
 
6. § (1) Felsőoktatási intézményként olyan szervezet hozható létre illetve működhet, amelyet az e 
törvényben meghatározott felsőoktatási feladatok ellátására létesítettek és az Országgyűléstől meg-
kapta az állami elismerést. 
(2) Állami elismerést az a felsőoktatási intézmény kaphat, amelyik rendelkezik a feladatai ellátásához 
szükséges feltételekkel, és az a)-d) pontok szerint választható képzési szerkezetben, legalább két 
képzési, illetve tudományterületen legalább négy szakon 
a) alapképzést, 
b) alap- és mesterképzést, 
c) alap-, valamint mester- és doktori képzést, 
d) mester- és doktori képzést 
jogosult folytatni. 
 
14. § (2a) *  A felsőoktatási intézmény 
a) székhelyének településén, valamint székhelyének településén kívüli telephelyének településén, 
b) megállapodás alapján közösségi felsőoktatási képzési központ településén, 
c) a 78. § (1) bekezdésében meghatározott esetben székhelyen kívüli képzési hely településén, 
d) fenntartói egyetértéssel kötött megállapodás alapján más felsőoktatási intézmény székhelyének, 
telephelyének településén, továbbá 
e) szakirányú továbbképzés esetén székhelyén kívüli képzési hely településén is 
folytathat tevékenységet. 
(3) *  A felsőoktatási intézmény nem oktatási szervezeti egységei intézményi központtá szervezhetők. 
15. §  (6) A szakirányú továbbképzésben - az alap- vagy a mesterfokozatot követően további - szak-
irányú szakképzettség szerezhető. A szakirányú továbbképzésben legalább hatvan kreditet kell és 
legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. 
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7/A. *  A felsőoktatási szakképzés, az alapképzés és a mesterképzés képzési és kimeneti követelmé-
nyei és a képesítési keret 
VI. Fejezet 
A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÁTALAKULÁSA, MEGSZŰNÉSE 
VII. Fejezet 
A FELSŐOKTATÁSBAN ALKALMAZOTTAK KÖRE ÉS A FOGLALKOZTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁ-
LYAI 
AZ OKTATÓKRA, TUDOMÁNYOS KUTATÓKRA, TANÁRI MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOT-
TAKRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK 
XI. Fejezet 
A HALLGATÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSE, JOGOSULTSÁGOK, KÖTELEZETTSÉGEK 
23. Felvétel, beiratkozás 
XII. Fejezet 
A MAGYAR ÁLLAMI (RÉSZ)ÖSZTÖNDÍJAS ÉS AZ ÖNKÖLTSÉGES HALLGATÓ 
27. A költségviselés formái 
28. Az állam által támogatott tanulmányok időtartama. Besorolás, átsorolás. 
XXI. Fejezet 
MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK KÜLFÖLDI TANULMÁNYAI, A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK MA-
GYARORSZÁGI TANULMÁNYAI 
XXIV. Fejezet 
A FELSŐOKTATÁS FINANSZÍROZÁSÁNAK ELVEI 
XXVIII. Fejezet 
AZ ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KÉPZÉST FOLYTATÓ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉ-
NYEKRE, VALAMINT AZ ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN FOLYTATOTT KUTATÁS-
FEJLESZTÉSI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK * 
 
 
Többek között módosítja a 2005. évi CLXIV. törvényt a kereskedelemről - régi újként felvéve 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 2022. évi LXI. tv. Hatályos: 2022. 12.27 
 
4. csomagküldő kereskedelem: az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a kereskedő a ter-
mék jellemzőit és árát feltüntető, ezáltal a vásárló számára az áru megvételére vonatkozó ügyleti dön-
tés meghozatalát lehetővé tevő kereskedelmi kommunikációt bocsátja a vásárló rendelkezésére, és az 
ilyen kereskedelmi kommunikáció alapján megrendelt terméket szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre; 
5a. *  helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti vármegyében, vagy a 
piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő 
gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti; *  

12. kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység kereté-
ben bevásárlóközpont, piac vagy vásár üzemeltetése, ideértve az ott forgalmazott termékek raktáro-
zásával, szállításával összefüggő vagy egyéb, a kereskedelmi tevékenység folytatásának elősegítésé-
re irányuló szolgáltatások nyújtását; 

13. kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgal-
mazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a 
végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is; 

A kereskedelmi tevékenységek folytatásának feltételei 
 

5/C. § *  (1) Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítést végző kereskedő a fogyasztók beje-
lentéseinek intézésére, panaszainak kivizsgálására és orvoslására, valamint a fogyasztók tájékoztatá-
sa céljából 

a) székhelyén vagy telephelyén, valamint fióktelepén; 
b) *  az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés helye szerinti vármegyeszékhelyen; 
c) *  a szervezett utazáshoz történő csatlakozásra a fogyasztók számára biztosított valamennyi indu-

lási hely szerinti vármegyeszékhelyen 
6/D. § *  (1) *  Szálláshely-szolgáltatás csak a Kormány rendeletében meghatározott, a szálláshely-
minősítésre vonatkozó rendelkezések megtartásával és a kereskedelmi hatóság részére történő szál-
láshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható. 
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A kereskedelmi tevékenységek, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységek, vala-
mint a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységek folytatásának ellenőrzése, 
jogkövetkezmények *  

(4a) *  A (4) bekezdésben meghatározott esetben a kereskedelmi hatóság a következő jogkövet-
kezményeket alkalmazhatja: 

a) ha a kereskedő tevékenysége jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zajjal 
jár, az üzlet környezetében, illetve a kereskedelmi tevékenység hatókörében lakók egészséges életkö-
rülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében 

aa) korlátozza 22 óra és 6 óra között a kereskedelmi tevékenységet, illetve a jogsértő állapot meg-
szüntetéséig az üzlet kötelező éjszakai zárvatartását rendeli el, 

ab) korlátozza vagy megtiltja a vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására nyújtott szolgálta-
tást, tevékenységet, 

ac) korlátozza vagy megtiltja a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatást okozó 
eszköz használatát, 

b) megtiltja az engedély nélkül folytatott, előírásokba ütköző tevékenység végzését, termékkör érté-
kesítését. 

(5) *  A kereskedelmi hatóságnak a (4) bekezdés a) pont aa), ac) és ad) alpontja, vala-
mint b) és c) pontja alapján hozott határozata ellen nincs helye fellebbezésnek. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
2022. évi LXXI. törvény az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról l 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
 
Többek között módosítja a 2001. évi LXXVI. törvényt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kere-
tében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének 
biztonságáról létrehozott közös egyezmény kihirdetéséről - régi újként felvéve 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 2022. évi LXXI. tör Hatályos: 2023. 01. 01 

Preambulum 

CÉLKITŰZÉSEK, MEGHATÁROZÁSOK ÉS AZ ALKALMAZÁSOK KÖRE 
A KIÉGETT FŰTŐELEMEK KEZELÉSÉNEK BIZTONSÁGA 
Minden szerződő fél megfelelő lépéseket tesz annak érdekében, hogy a kiégettfűtőelem-kezelés va-
lamennyi fázisában az egyének, a társadalom és a környezet megfelelő védelme biztosítva legyen a 
sugárveszéllyel szemben. 

(iv) gondoskodik az egyének, a társadalom és a környezet hatásos védelméről a hatóságok által jó-
váhagyott és a nemzeti jogi szabályozás keretében előírt országos szintű védelmi módszerek alkal-
mazásával, amelyek kellően figyelembe veszik a nemzetközileg jóváhagyott kritériumokat és szabvá-
nyokat; 

(v) figyelembe veszi azokat a biológiai, vegyi és egyéb veszélyeket, amelyek a kiégett fűtőelemek 
kezelésével kapcsolatban jelentkezhetnek; 

(vi) arra törekszik, hogy elkerüljön minden olyan tevékenységet, amely a jövő nemzedékekre a je-
lenleg megengedettnél nagyobb mértékben fejthet ki ésszerűen előrejelezhető hatásokat; 

(vii) arra törekszik, hogy ne okozzon a jövő generációknak indokolatlan terheket. 
 
A javasolt létesítmények telephelyének kiválasztása 
A létesítmények üzemeltetése 
A RADIOAKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSÉNEK BIZTONSÁGA 
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK 
Üzemi sugárvédelem 
Baleset-elhárítási felkészülés 

…………………………………………………………………………………………… 
45/2022. (XII. 20.) BM rendelet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok működésével össze-
függő egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Hatályos: 2023. 01. 01 
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Többek között módosítja a 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletet az iskola-egészségügyi ellátásról - régi 
újként felvéve 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 
4. § (1) *  Az iskola-egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, egyéb szakorvosi, körzeti védőnői, 
gyermekjóléti szolgálatok, pedagógiai szakszolgálatok, logopédus, gyógytornász és pszichológus, 
valamint - népegészségügyi feladatkörükben - a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi 
kerületi) hivatalai (a továbbiakban: járási hivatal) a gyermekek és tanulók egészségvédelme érdeké-
ben együttműködnek, és az e feladat ellátásához szükséges adatokról egymást tájékoztatják. 

1. számú melléklet a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelethez *  
Az iskolaorvosi rendelő minimális alapfelszerelése 
 
2. számú melléklet a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelethez *  
A nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok 
 
3. számú melléklet a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelethez *  
A nevelési-oktatási intézmény védőnője által önállóan ellátandó feladatok 
 
4. számú melléklet a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelethez 
Az iskolafogászati tevékenységet ellátó fogorvos feladatai 
 
5. számú melléklet a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelethez 
Az iskolafogászati tevékenységet végző fogászati asszisztens feladatai 

 

 

Többek között módosítja a 51/1997. (XII. 18.) NM rendeletet a kötelező egészségbiztosítás kereté-
ben igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi 
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról - régi újként felvéve 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r. Hatályos: 2023. 01. 01 

Életkorhoz kötött szűrővizsgálatok 
5. § (1) Amennyiben 
a) a biztosított valamely betegségének kórismézése céljából végzett vizsgálat, vagy 
b) külön jogszabály rendelkezése alapján e rendelet hatálya alá nem tartozó szűrővizsgálat, vagy 
c) valamely munkára vagy tevékenység végzésére való alkalmasság megállapítása céljából végzett 

vizsgálat 
a konkrét vizsgálat céljától eltérő más megbetegedés szűrésére is alkalmas, a kórismézést az adott 
vizsgálattal feltárható valamennyi megbetegedés tekintetében el kell végezni. 

Egyéni kockázati tényezőkön alapuló szűrővizsgálatok 

1. számú melléklet az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelethez *  

Életkorhoz kötött szűrővizsgálatok 

2. számú melléklet az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelethez *  

1. 21 éves korban a felnőttkori alapstátusz meghatározása  
2. 21-40 év között * 
3. 40-64 éves kor között * 
4. 65 éves kor felett *  

3. számú melléklet az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelethez *  

Népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok 
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Többek között módosítja a 19/1998. (VI. 3.) NM rendeletet a betegszállításról - régi újként felvéve 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 
3. § (1) Betegszállítási tevékenység végzésére annak a szervezetnek adható engedély, amely rendel-

kezik az 1. számú mellékletben foglalt személyi és tárgyi feltételekkel. 

(3) A betegszállítási tevékenységre jogosító működési engedély alapján nem végezhető közúti közle-
kedési szolgáltatás. 

5. § (1) Ülőbeteg-szállító kocsival az a beteg szállítható, aki 

(5) Amennyiben a betegszállítást végző szervezet az adott időben nem rendelkezik valamennyi szállí-
tási feladatának teljesítéséhez szükséges kapacitással, elsősorban a sürgősebb szállítási feladatokat 
kell teljesíteni. Ez esetben a szállítás késedelmes megkezdésének várható időpontjáról a megrendelő 

orvost és/vagy a beteget értesíteni kell. 

8. § *  (1) Minden működési engedéllyel rendelkező betegszállítási tevékenységet végző szervezet 
elérhetőségét (telefonos és elektronikus elérhetőség) be kell jelenteni az OMSZ-nak. 

(2) Amennyiben tömeges baleset vagy katasztrófa indokolja, az OMSZ Irányító Csoportja az (1) be-
kezdés szerinti betegszállítási tevékenységet végző szervezetek aktív betegszállító gépjárműveit ri-
asztja. A riasztott szervezet köteles az OMSZ riasztása szerinti helyszínre kivonulni és a 
kárhelyparancsnok utasításai szerint eljárni. 

 

Két azonos vagy szomszédos vármegyében telephellyel rendelkező szolgáltató közösen is alkalmaz-
hatja ugyanazt a tartalék betegszállító gépjárművet. Magasabb szintű ellátásra szolgáló gépjármű 

alacsonyabb szintű ellátásra szolgáló gépjárművel ebben az esetben sem helyettesíthető, továbbá a 
két szolgáltató aktív betegszállító járműveinek együttes száma alapján elvárt minimális tartalék gép-

jármű darabszámnak is teljesülnie kell. 

 
Többek között módosítja a 28/2000. (X. 11.) EüM rendeletet a tűzvédelem és a műszaki mentés 
egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól - régi újként felvéve 
 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r. Hatályos: 2023. 01. 01 

 
2. § Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője (a továbbiakban: vezető) gondoskodik: 
a) a Tv.-ben meghatározott esetben az intézmény tűzvédelmi szabályzatának (a továbbiakban: 

Szabályzat) és tűzriadó tervének elkészítéséről, naprakész állapotban tartásáról, az azokban foglalt 
rendelkezések betartásáról, szükség szerinti gyakoroltatásáról; 
4. §  (3) *  Ha az egészségügyi szolgáltató a tűzeset következtében nem tud maradéktalanul eleget 
tenni területi, illetve szakmai ellátási kötelezettségének, erről a népegészségügyi feladatkörében eljáró 
fővárosi és vármegyei kormányhivatalt is haladéktalanul értesítenie kell. 

 
 
Többek között módosítja a 62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendeletet az élelmiszer eredetű megbetege-
dések esetén követendő eljárásról - régi újként felvéve 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 
3. § (1) Bejelentést köteles tenni élelmiszer eredetű megbetegedésről, illetve ennek gyanújáról 
(2) *  A bejelentést az élelmiszer eredetű megbetegedés vagy annak gyanúja észlelését követően ha-
ladéktalanul - telefonon, faxon, e-mail útján vagy személyesen - a megbetegedés, illetve annak gya-
núja észlelésének helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és várme-
gyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához (a továbbiakban: járási hivatal) kell megtenni. 
Munkaidőn kívül a bejelentést a megbetegedés, illetve annak gyanúja észlelésének helye szerint ille-
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tékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalhoz (a továbbiak-
ban: kormányhivatal) kell megtenni. 
6. § (4) *  Ha a megbetegedés előidézésében külföldről származó élelmiszer a gyanús, a járási hivatal 
a kormányhivatal egyidejű tájékoztatása mellett értesíti a Pest Vármegyei Kormányhivatalt, a NÉBIH-
et, az országos tisztifőorvost, valamint a belföldi forgalmazó székhelye szerint illetékes kormányhiva-
talt. Az esemény kivizsgálását, az összefoglaló jelentés és a nyilvántartó lap elkészítését a forgalma-
zás helye szerint illetékes kormányhivatal szakmai irányításával kell végezni. 

7. § *  (1) *  Ha a járási hivatal a kivizsgálás során megállapítja, hogy az élelmiszer eredetű megbe-
tegedés, a gyanús élelmiszer előállítása, forgalomba hozatala vagy a beteg tartózkodási, illetve lakhe-
lye más járási hivatal illetékességi területét is érinti, akkor a történtekről és a szükségesnek tartott 
intézkedésről az érintett járási hivatalt haladéktalanul értesítenie kell. 

(2) *  Amennyiben a kivizsgálás során felmerül annak gyanúja, hogy a megbetegedés élelmiszer 
üzemi előállítására vagy állati eredetű nyers élelmiszerre vezethető vissza, úgy a járási hivatal erről 
haladéktalanul értesíti az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljá-
ró fővárosi és vármegyei kormányhivatalt. 
8. §(7) *  A (6) bekezdés szerinti esetekről az országos tisztifőorvos a gyors vészjelző rendszer kereté-
ben értesíti a NÉBIH-et és a Pest Vármegyei Kormányhivatalt. 

1. számú melléklet a 62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelethez *  

Élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés bejelentő lap 

6. számú melléklet a 62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelethez *  

Élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés nyilvántartó lap 
 

Többek között módosítja a 7/2004. (XI. 23.) EüM rendeletet a gyógyászati segédeszközök forgal-
mazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről - régi újként felvéve 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 
1. § E rendelet hatálya - az e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt gyógyászati segédeszközök 
kivételével - kiterjed minden gyógyászati segédeszközt forgalmazó, javító, kölcsönző, valamint az 
eszköz kiszolgáltatását is végző, egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszközt gyártó 
tevékenységet végzőre (a továbbiakban együtt: forgalmazó). Az e rendelet hatálya alá tartozó gyó-
gyászati segédeszközök forgalmazása, javítása és kölcsönzése egészségügyi szolgáltatásnak minő-
sül. 
3. § (9) a) *  a szaküzlet honlapjának címét e tevékenység megkezdésekor írásban bejelenti a fővárosi 
és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivata-
lának (a továbbiakban: járási hivatal), 
(6) *  Amennyiben a gyógyászati segédeszköz javítása a szaküzletben történik, a forgalmazónak az 
ügyfélfogadásra alkalmas résztől elkülönített műhellyel kell rendelkeznie. 

6. § (1) Ha a szaküzletben egyidejűleg új, illetve használt eszközöket is forgalmaznak, illetve köl-
csönzési tevékenységet is végeznek, az új eszközöktől a használt eszközöket, illetve a kölcsönzésre 
szánt eszközöket az eladásra szánt eszközöktől elkülönítetten kell tárolni. 

(2) Gyógyászati segédeszköz kölcsönbe adása és használt gyógyászati segédeszköz forgalmazá-
sa esetében a forgalmazónak biztosítania kell 

a) a higiénés szabályok betartását, a korábbi kölcsönzés után visszaérkezett gyógyászati segéd-
eszköznek az újbóli kölcsönbe adása előtti fertőtlenítését, annak dokumentálását és a gyógyászati 
segédeszközön való feltüntetését,  

2. számú melléklet a 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelethez 

I. Gyógyászati segédeszközt forgalmazó szaküzlet 

II. Egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszköz gyártó általi forgalmazása ese-
tén 

1. *  Tárgyi feltételek: 
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Egyedi gyártó műhely esetén a közútról, illetve egészségügyi intézményben működő gyártónál vég-
tagprotézis, járógép, fűzőkészítés esetén az intézmény közlekedési útvonaláról a mozgássérültek által 
is akadálymentesen megközelíthető, a méretvétel, próba és átadás célját szolgáló, mosdóval, WC-vel 

ellátott, a műhelytől elkülönített, összességében legalább 25 m2 területű térséggel kell rendelkezni. 
 
 
Többek között módosítja a 32/2007. (VI. 27.) EüM rendeletet a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartóz-
kodásával összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről - régi újként felvéve 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r. Hatályos: 2023. 01. 01 

1. § (1) E rendelet 1. melléklete határozza meg azokat a közegészséget veszélyeztető betegsége-
ket és a kórokozó hordozó állapotokat, amelyeket a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelke-
ző személy és a harmadik országbeli állampolgár (a továbbiakban együtt: külföldi) magyarországi 
beutazásának és tartózkodásának engedélyezése, illetve a közegészségügyi okból történő kiutasítá-
sára történő javaslattétel során figyelembe kell venni. 

(2) *  A külföldi személy magyarországi lakóhelye, illetve szálláshelye vagy tartózkodási helye sze-
rint illetékes, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal a 2. mel-
léklet szerint értesíti a Menekültügyi és Bevándorlási Hivatalnak a külföldi személy magyarországi 
lakóhelye, illetve szálláshelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes regionális igazgatóságát a kül-
földi személy 1. melléklet szerinti betegségéről vagy kórokozó hordozó állapotáról. 

1. melléklet a 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelethez 
A közegészséget veszélyeztető betegségek és kórokozó hordozó állapotok 
- tuberkulózis (tbc), 
- HIV-fertőzés, 
- luesz, 
- hastífusz és paratífusz baktériumhordozó állapot, 
- hepatitis B. 

 
 
Többek között módosítja a 27/2020. (VII. 17.) BM rendelet az iskolaőrökről - régi újként felvéve 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r. Hatályos: 2023. 01. 01 

 
1. § A rendelet hatálya kiterjed: 
a) az iskolaőri munkakörbe jelentkező személyre (a továbbiakban: jelentkező), 
b) az iskolaőrökre, valamint 
c) *  a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: munkáltató). 

 
2. Az egészségügyi, pszichológiai alkalmasság, valamint a fizikai állóképesség követelményei-
nek közös szabályai 
 
14. § *  A pszichológiai alkalmassági vizsgálatot a jelentkező által megpályázott iskolaőri álláshely sze-
rint illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, iskolaőr esetén a munkáltató személyi állo-
mányának pszichológiai alapellátását végző pszichológus (a továbbiakban: pszichológus) végzi. 
 
4. A fizikai állóképesség vizsgálata 
 
6. § A fizikai állóképesség felmérését a jelentkező által megpályázott iskolaőri álláshely szerint illeté-
kes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, illetve iskolaőr esetén a munkáltató személyi állomá-
nyának  
 
5. A pszichológiai alkalmasság vizsgálata 
 
14. § *  A pszichológiai alkalmassági vizsgálatot a jelentkező által megpályázott iskolaőri álláshely sze-
rint illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, iskolaőr esetén a munkáltató személyi állo-
mányának pszichológiai alapellátását végző pszichológus (a továbbiakban: pszichológus) végzi. 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház 
létrehozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról 

 
Megjelent: MK 203/2022 (XII. 09.) Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
Többek között módosítja a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletet az egészségügyi szolgáltatás gya-
korlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról - régi újként 
felvéve 
 
Megjelent: MK 203/2022 (XII. 09.) Módosítja: 41/2022. (XII. 9.) BM r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 

Egészségügyi tevékenységet végző személy alkalmassági vizsgálata 
A működési engedély 

Alkalmazott orvos részvétele alapellátást végző egészségügyi szolgáltatás nyújtása során *  
Szabadfoglalkozású jogviszony hatósági nyilvántartásba vétele * 

Átmeneti működési engedély 
Működési engedély módosítása a szolgáltatónál bekövetkezett változás miatt 

A működési engedély módosítása a minimumfeltételek változása miatt 
Működési engedély módosítás az egészségügyi szakellátási kapacitások és ellátási területek 

változása miatt  
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának ellenőrzése 

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ellenőrzést és hatósági eljárást 
a) alapellátást vagy önálló járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a járá-

si hivatal, rendvédelmi szervek által működtetett alapellátást vagy önálló járóbeteg-szakellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltatók esetében a Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat, 

b) fekvőbeteg-szakellátást, egynapos sebészeti ellátást, dializáló tevékenységet végző egészség-
ügyi szolgáltatók esetében a népegészségügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhiva-
tal, 

c) ha járványügyi helyzet indokolttá teszi, az országos tisztifőorvos az a) és b) pontban felsorolt ha-
tóságokkal együttműködésben 
végzi, illetve folytatja le. 

(4) Az egészségügyi szolgáltatók felügyeletét a lakosság körében is előforduló, nem specifikus jár-
ványok esetén a járási hivatal látja el 

a) a halmozottan előforduló fertőzésekre vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésének, 
b) a halmozottan előforduló fertőzések kivizsgálásának, a járványok megelőzésének és felszámolá-

sának, a szükséges járványügyi intézkedések megtételének és végrehajtásának 
tekintetében. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést 
a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben háromévente legalább egy alkalommal, 
b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben évente legalább egy alkalommal 

végzi a hatóság, és szükség esetén intézkedik, vagy szakmai javaslatot tesz a szükséges intézkedé-
sek megtételére. 

Az egészségügyi szolgáltató tevékenységének szüneteltetése 
A működési engedély visszavonása 

A bejelentési kötelezettség elmulasztásának, illetőleg a jogosulatlan egészségügyi szolgáltatás 
nyújtásának jogkövetkezményei 

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

56/2022. (XII. 27.) AM rendelet az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról 
szóló 56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosí-
tásával összefüggő módosításáról - régi újként felvéve 
 
Megjelent: MK 215/2022 (XII. 27.) Hatályos: 2023. 01. 01. 
 

4. § (1) A hulladékká vált és a 3. § szerint nem hasznosítható élelmiszerek megsemmisítésének 
módjai: 

a) égetés,  *  
b) települési hulladéklerakó helyeken - a szükséges hatástalanító kezelést követően - való elhelye-

zés, 
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c) folyékony, nagy víztartalmú hulladékok szennyvízkezelő telepen való kezelése. 
(2) *  A hulladékká vált élelmiszer takarmányozási célra történő hasznosításáról a vármegyei kor-

mányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala dönt. A 
megsemmisítés módja vonatkozásában az elrendelő hatóság a népegészségügyi hatáskörben eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatal véleményét is kikéri. 

6. § *  Az élelmiszerek megsemmisítését - feladatuk, hatáskörük és illetékességük figyelem-
bevételével - a következő hatóságok kezdeményezhetik, illetve rendelhetik el: 

a) a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal, 
b) a fogyasztóvédelmi hatóság, 
c) *  az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kor-

mányhivatal, 
d) *  a vármegyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben 

eljáró járási hivatala, 
e) *  a vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatala, 
f) *  a borászati hatáskörben eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal, 

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

4/2022. (XII. 27.) EM rendelet a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vétel-
hez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól 
szóló 95/2013. (X. 14.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról - régi újként felvéve 
 
Megjelent: MK 217/2022 (XII. 27.) Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
1. § (1) *  A hulladékról szóló törvény (a továbbiakban: Ht.) és a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendelet alapján folytatott 
- engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött - tevékenységekre vonatkozóan a környezethasz-
nálónak a Ht.-ben a tárgyévre megállapított felügyeleti díjat egy összegben kell átutalási megbízással 

teljesítenie a környezetvédelmi hatóság részére, a környezetvédelmi hatóság illetékességi területe 
szerinti vármegyei kormányhivatal kincstárnál vezetett, 1. mellékletben meghatározott előirányzat-

felhasználási számlájára. 

 
 
Változások 
 
41/2022. (XII. 9.) BM rendelet egyes védelmi és biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos 
belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 203/2022 (XII. 09.) Hatályos: 2022. 10. 03. 
 
 
Többek között módosítja a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendeletet az árvíz- és a belvízvédekezésről 
 
Megjelent: MK 203/2022 (XII. 09.) Módosítja: 41/2022. (XII. 9.) BM r. Hatályos: 2022. 12. 10. 
 
 
3. § (6) Belvízvédekezési tervet védelmi szakaszonként, vízitársulatok esetében a védelmi szakaszo-
kat érintő működési területre, önkormányzatok esetében a védelmi szakaszokat érintő közigazgatási 
területre vonatkozóan kell készíteni. A terv tartalma: *  
b) *  áttekintő helyszínrajz, amely feltünteti a vízgyűjtő terület, a belvízvédelmi szakasz és öblözetek, 
valamint a belvízvédekezésre kötelezett közigazgatási vagy működési területének határát, a települé-
seket és azok közigazgatási határát, vármegyehatárt, országhatárt, a vízitársulatok működési terüle-
tének határát, a szakasz főcsatornáit, a torkolati és közbenső szivattyútelepeket, a kijelölt belvíztáro-
zókat, vízrendszerek közötti átvezetéseket, a különcélú vezetékes hírközlő hálózatot, az utakat és a 
vasutakat; 
3/B. § *  (1) b) *  az áttekintő helyszínrajz, amely feltünteti a vízhiánykezelő körzet és az öntözőrend-
szerek hatásterületének területi határát, a településeket, a vármegyehatárt, az országhatárt, a körzet 
főcsatornáit és főbb csatornáit, a torkolati, vízkivételi és közbenső szivattyútelepeket, a víztározókat, a 
vízrendszerek közötti átvezetéseket, az utakat és a vasutakat; 
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(2) A körzeti vízhiány elleni védekezési tervek mellett a VIZIG a működési területére általános vízhiány 
elleni védekezési tervet is készít. A vízhiány elleni védekezési terv tartalma: 
c) *  a helyszínrajz, amely feltünteti a vízhiánykezelő körzet és az öntözőrendszerek hatásterületének 
területi határát, a településeket, a vármegyehatárt, az országhatárt, a körzet főcsatornáit és főbb csa-
tornáit, a torkolati, vízkivételi és közbenső szivattyútelepeket, a víztározókat, a vízrendszerek közötti 
átvezetéseket, az utakat és a vasutakat. 
 
 
Többek között módosítja az 50/2011. (XII. 20.) BM rendeletet a bejelentésköteles tűzvédelmi 
szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól 
Megjelent: MK 203/2022 (XII. 09.) Módosítja: 41/2022. (XII. 9.) BM r. Hatályos: 2022. 12. 10. 
 

1. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez *  

A nyilvántartási szám kiadásának szabályai 

  A tűzvédelmi hatóságok számozása  

 01 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 02 Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 03 Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 04 Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 05 Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 06 Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 07 Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 08 Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 09 Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 10 Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 11 Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 12 Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 13 Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 14 Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 16 Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 17 Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 18 Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 19 Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 20 Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
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Többek között módosítja az 55/2013. (X. 2.) BM rendelet az egyes építményszerkezetek 
tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségének a tűz elleni védekezésről, a műszaki 
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 13. § (4) bekezdés e) pontja szerinti 
igazolásának eseteiről és módjáról 
 
Megjelent: MK 203/2022 (XII. 09.) Módosítja: 41/2022. (XII. 9.) BM r. Hatályos: 2022. 12. 10. 
 
 
e) az e törvény 47. § (2) bekezdés 26. pontja alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott 
esetben a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nyilatkozata. 
14. § *  (1) *  
(2) A tűzvizsgálati eljárás során tartandó szemle a tűz keletkezési okának egyértelmű megállapítása 
és a bizonyítékok megsemmisülésének megelőzése érdekében haladéktalanul megtartható. 
(3) *  Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen, hogy a tűz mely, a tűzvizsgálati eljárás lefolyta-
tására jogosult tűzvédelmi hatóság illetékességi területén keletkezett, vagy a tűz több vármegye terü-
letére is kiterjed, a tűzvizsgálat lefolytatására jogosult szervet a közös felügyeleti szerv vezetője jelöli 
ki. 
46. § (1) *  A központi katasztrófavédelmi szerv és szervei, valamint a tűzoltó szakiskolák használatá-
ban lévő ingatlanok és ingóságok állami tulajdont képeznek. 
(5) A tűzoltóság vonatkozásában központi gazdálkodás körébe tartoznak: 
e) *  az országos és a vármegyei kiképzőbázisok működtetésével kapcsolatos költségvetési előirány-
zatok. 
46/C. § *  (1) *  
(2) *  A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet kialakítása kapcsán 2012. január 1-től az önállóan 
működő hivatásos tűzoltóságok költségvetési előirányzatokkal, kincstári számlával nem rendelkeznek, 
kincstári és elemi költségvetést, továbbá elemi költségvetési beszámolót nem készítenek. A működési 
és fenntartatási előirányzataikat a területileg illetékes vármegyei hivatásos katasztrófavédelmi szervek 
költségvetése tartalmazza. 
  
 
Többek között módosítja a 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendeletet az egészségügyi intézmények 
egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi 
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 203/2022 (XII. 09.) Módosítja: 41/2022. (XII. 9.) BM r. Hatályos: 2022. 12. 10. 
 
1. §  (2) *  Az egészségügyi szolgáltatónak az 1. mellékletben megjelölt részterveket tartalmazó Tervet 
kell készítenie. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 3., 6., 7., 14. és 15. sorában szereplő részterveket 
csak azon egészségügyi szolgáltatóknak kell elkészíteniük, amelyeket a népegészségügyi feladatkör-
ében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal) az 
elkészítés szükségességéről tájékoztat. 
2. § (1) A Terv elkészítéséről, naprakész állapotban tartásáról, valamint a végrehajtásában érintett 
személyekkel való megismertetéséről a terv készítésére kötelezett egészségügyi szolgáltató vezetője 
(a továbbiakban: a tervezésért felelős személy) gondoskodik. A tervezésért felelős személy a terv 
elkészítésére és felülvizsgálatára az érintett szakterületek képviselőiből munkacsoportot hozhat létre. 
(2) *  A Tervet előzetesen egyeztetni kell a helyi védelmi bizottsággal és a területi védelmi bizottsággal, 
továbbá mindazokkal a szervekkel, amelyek közreműködése a Terv végrehajtásához szükséges. A 
területi védelmi bizottsággal történő előzetes egyeztetést a vármegyei kormányhivatal koordinálja. 
(3) *  A tervezésért felelős személy a Terv elkészítése érdekében 
c) *  meghatározza az egészségügyi szolgáltató és a telepített gyógyintézet közötti kapcsolattartás és 
információcsere rendjét, amelyet - a Terv külön függelékeként - megküld a vármegyei kormányhivatal 
részére. 
(4) *  A Tervet a tervezésért felelős személy megküldi a vármegyei kormányhivatalnak jóváhagyás 
céljából. A vármegyei kormányhivatal a Tervet szükség esetén visszaküldi átdolgozásra a tervezésért 
felelős személynek, valamint a jóváhagyást megelőzően ellenjegyezteti a Tervet a területi védelmi 
bizottság elnökével. A Tervet a megküldéstől számított 90 napon belül jóvá kell hagyni; ha e határidőn 
belül nincs ellenjegyzésre, illetve jóváhagyásra alkalmas Terv, a vármegyei kormányhivatal maga adja 
ki a területi védelmi bizottság elnöke által ellenjegyzett Tervet. 
(10) *  Ha a Terv készítésére kötelezett egészségügyi szolgáltató a (6), (8) és (9) bekezdésben meg-
határozott határidőre nem tesz eleget kötelezettségének, a vármegyei kormányhivatal a határidő letel-
tét követően határozatban rendeli el a Terv elkészítését, és erről egyidejűleg az egészségügyi szolgál-
tató fenntartóját és az egészségügyért felelős minisztert értesíti. 
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(11) *  A vármegyei kormányhivatal a jóváhagyott terveket az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról 
szóló Korm. rendeletben meghatározott vármegyei részterv mellékleteként, illetve a (3) bekezdés sze-
rinti igényeket a vármegyei résztervekkel egyidejűleg az országos tisztifőorvos útján megküldi az 
egészségügyért felelős miniszternek. 
2. Kitelepítési terv 
2.4. *  A Kitelepítési tervet előzetesen egyeztetni kell a helyi és a területi védelmi bizottsággal. A jóvá-
hagyott tervet a betegszállítási feladatok tervezhetősége érdekében meg kell küldeni az Országos 
Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) vármegyei szervezete részére. 
2.5.5. *  az életveszélyes esetek kivételével a betegfelvételi zárlat elrendelését, annak rendszerét, és 
erről a mentőszolgálat és a népegészségügyi feladatkörében eljáró vármegyei kormányhivatal értesí-
tésének rendszerét, 
3. Kimenekítési terv 
3.3. *  A Kimenekítési tervet előzetesen egyeztetni kell a helyi és a területi védelmi bizottsággal. A 
jóváhagyott tervet a betegszállítási feladatok tervezhetősége érdekében meg kell küldeni az OMSZ 
vármegyei szervezete részére. 
3.4.3. *  az életveszélyes esetek kivételével a betegfelvételi zárlat elrendelésének és erről a vármegyei 
kormányhivatal értesítésének rendjét, módját, 
7. Többletfeladatok ellátásának terve béke és különleges jogrendi időszak idején 
7.2. *  A rendkívüli esemény, egészségügyi válsághelyzet, katasztrófa következtében tömegesen je-
lentkező sérültek ellátását minden, akut ellátást végző egészségügyi szolgáltatónak terveznie kell. A 
vármegyei kormányhivatal általi a szakmai átprofilírozásra való felkészülés során figyelembe kell venni 
a régióban lévő ismert jelentősebb veszélyforrásokat is. 
7.3.10. *  a betegfelvétel korlátozására vonatkozó rendet (a vármegyei kormányhivatal rendelkezése 
esetén); 
8. Az intézményben keletkezett károk, illetve a működést akadályozó körülmények között az ellátás 
fenntartásának terve 
8.2.4. *  egyes, az adott helyzetben nélkülözhető szakmai profilok szüneteltetését és erről a vármegyei 
kormányhivatal tájékoztatását, 
9. Egészségügyi és egyéb anyagbiztosítási terv 
9.2.2. *  szűkített választékú gyógyszerkészlet használatának bevezetését az Állami Egészségügyi 
Tartaléknak (a továbbiakban: ÁEüT) a vármegyei kormányhivatalnál és az ÁEüT kezelőjénél rendelke-
zésre álló gyógyszernormájának figyelembevételével, amelyet a fekvőbeteg-ellátó szolgáltató köteles 
az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló EMMI rendeletben előírt mi-
nőségmegóvó csere igénybevételével kialakítani, 
12.1. A Kommunikációs terv tartalmazza: 
12.1.4. *  a vármegyei kormányhivatallal, a mentőszolgálattal, a katasztrófavédelem területi és helyi 
szerveivel, a terület, régió társintézeteivel és a médiával való kapcsolattartás felelősét, 
12.1.5. egyszerűsített dokumentáció és betegnyilvántartás kidolgozását, valamint 
12.1.6. a hozzátartozók tájékoztatásának módját és felelősét a betegek felvételéről, áthelyezéséről, 
elhalálozásáról. 
13.1. *  A Veszélyelhárítási tervhez kapcsolódó feladatellátási terv célja, hogy biztosítsa a vármegyei, 
illetve Országos Veszélyelhárítási Tervekben meghatározott egészségügyi feladatok végrehajtását. 
 
 
Többek között módosítja a 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendeletet az egészségügyi intézmények 
egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi 
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 203/2022 (XII. 09.) Módosítja: 41/2022. (XII. 9.) BM r. Hatályos: 2022. 12. 10. 
 
1. §  (2) *  Az egészségügyi szolgáltatónak az 1. mellékletben megjelölt részterveket tartalmazó Tervet 
kell készítenie. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 3., 6., 7., 14. és 15. sorában szereplő részterveket 
csak azon egészségügyi szolgáltatóknak kell elkészíteniük, amelyeket a népegészségügyi feladatkör-
ében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal) az 
elkészítés szükségességéről tájékoztat. 
2. § (1) A Terv elkészítéséről, naprakész állapotban tartásáról, valamint a végrehajtásában érintett 
személyekkel való megismertetéséről a terv készítésére kötelezett egészségügyi szolgáltató vezetője 
(a továbbiakban: a tervezésért felelős személy) gondoskodik. A tervezésért felelős személy a terv 
elkészítésére és felülvizsgálatára az érintett szakterületek képviselőiből munkacsoportot hozhat létre. 
(2) *  A Tervet előzetesen egyeztetni kell a helyi védelmi bizottsággal és a területi védelmi bizottsággal, 
továbbá mindazokkal a szervekkel, amelyek közreműködése a Terv végrehajtásához szükséges. A 
területi védelmi bizottsággal történő előzetes egyeztetést a vármegyei kormányhivatal koordinálja. 
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(3) *  A tervezésért felelős személy a Terv elkészítése érdekében 
c) *  meghatározza az egészségügyi szolgáltató és a telepített gyógyintézet közötti kapcsolattartás és 
információcsere rendjét, amelyet - a Terv külön függelékeként - megküld a vármegyei kormányhivatal 
részére. 
(4) *  A Tervet a tervezésért felelős személy megküldi a vármegyei kormányhivatalnak jóváhagyás 
céljából. A vármegyei kormányhivatal a Tervet szükség esetén visszaküldi átdolgozásra a tervezésért 
felelős személynek, valamint a jóváhagyást megelőzően ellenjegyezteti a Tervet a területi védelmi 
bizottság elnökével. A Tervet a megküldéstől számított 90 napon belül jóvá kell hagyni; ha e határidőn 
belül nincs ellenjegyzésre, illetve jóváhagyásra alkalmas Terv, a vármegyei kormányhivatal maga adja 
ki a területi védelmi bizottság elnöke által ellenjegyzett Tervet. 
(10) *  Ha a Terv készítésére kötelezett egészségügyi szolgáltató a (6), (8) és (9) bekezdésben meg-
határozott határidőre nem tesz eleget kötelezettségének, a vármegyei kormányhivatal a határidő letel-
tét követően határozatban rendeli el a Terv elkészítését, és erről egyidejűleg az egészségügyi szolgál-
tató fenntartóját és az egészségügyért felelős minisztert értesíti. 
(11) *  A vármegyei kormányhivatal a jóváhagyott terveket az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról 
szóló Korm. rendeletben meghatározott vármegyei részterv mellékleteként, illetve a (3) bekezdés sze-
rinti igényeket a vármegyei résztervekkel egyidejűleg az országos tisztifőorvos útján megküldi az 
egészségügyért felelős miniszternek. 
2. Kitelepítési terv 
2.4. *  A Kitelepítési tervet előzetesen egyeztetni kell a helyi és a területi védelmi bizottsággal. A jóvá-
hagyott tervet a betegszállítási feladatok tervezhetősége érdekében meg kell küldeni az Országos 
Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) vármegyei szervezete részére. 
2.5.5. *  az életveszélyes esetek kivételével a betegfelvételi zárlat elrendelését, annak rendszerét, és 
erről a mentőszolgálat és a népegészségügyi feladatkörében eljáró vármegyei kormányhivatal értesí-
tésének rendszerét, 
3. Kimenekítési terv 
3.3. *  A Kimenekítési tervet előzetesen egyeztetni kell a helyi és a területi védelmi bizottsággal. A 
jóváhagyott tervet a betegszállítási feladatok tervezhetősége érdekében meg kell küldeni az OMSZ 
vármegyei szervezete részére. 
3.4.3. *  az életveszélyes esetek kivételével a betegfelvételi zárlat elrendelésének és erről a vármegyei 
kormányhivatal értesítésének rendjét, módját, 
7. Többletfeladatok ellátásának terve béke és különleges jogrendi időszak idején 
7.2. *  A rendkívüli esemény, egészségügyi válsághelyzet, katasztrófa következtében tömegesen je-
lentkező sérültek ellátását minden, akut ellátást végző egészségügyi szolgáltatónak terveznie kell. A 
vármegyei kormányhivatal általi a szakmai átprofilírozásra való felkészülés során figyelembe kell venni 
a régióban lévő ismert jelentősebb veszélyforrásokat is. 
7.3.10. *  a betegfelvétel korlátozására vonatkozó rendet (a vármegyei kormányhivatal rendelkezése 
esetén); 
8. Az intézményben keletkezett károk, illetve a működést akadályozó körülmények között az ellátás 
fenntartásának terve 
8.2.4. *  egyes, az adott helyzetben nélkülözhető szakmai profilok szüneteltetését és erről a vármegyei 
kormányhivatal tájékoztatását, 
9. Egészségügyi és egyéb anyagbiztosítási terv 
9.2.2. *  szűkített választékú gyógyszerkészlet használatának bevezetését az Állami Egészségügyi 
Tartaléknak (a továbbiakban: ÁEüT) a vármegyei kormányhivatalnál és az ÁEüT kezelőjénél rendelke-
zésre álló gyógyszernormájának figyelembevételével, amelyet a fekvőbeteg-ellátó szolgáltató köteles 
az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló EMMI rendeletben előírt mi-
nőségmegóvó csere igénybevételével kialakítani, 
12.1. A Kommunikációs terv tartalmazza: 
12.1.4. *  a vármegyei kormányhivatallal, a mentőszolgálattal, a katasztrófavédelem területi és helyi 
szerveivel, a terület, régió társintézeteivel és a médiával való kapcsolattartás felelősét, 
12.1.5. egyszerűsített dokumentáció és betegnyilvántartás kidolgozását, valamint 
12.1.6. a hozzátartozók tájékoztatásának módját és felelősét a betegek felvételéről, áthelyezéséről, 
elhalálozásáról. 
13.1. *  A Veszélyelhárítási tervhez kapcsolódó feladatellátási terv célja, hogy biztosítsa a vármegyei, 
illetve Országos Veszélyelhárítási Tervekben meghatározott egészségügyi feladatok végrehajtását. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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41/2022. (XII. 9.) BM rendelet egyes védelmi és biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos 
belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 203/2022 (XII. 09.) Hatályos: 2022. 10. 03. 
 
 
Többek között módosítja a 16/2013. (V. 9.) BM rendelet a belügyminiszter feladatkörét érintő ága-
zati honvédelmi feladatokról  
 
Megjelent: MK 203/2022 (XII. 09.) Módosítja: 41/2022. (XII. 9.) BM r. Hatályos: 2022. 12. 10. 
 
2. A honvédelmi intézkedési terv 
3. § (1) A rendvédelmi szerv vezetője által felterjesztett honvédelmi intézkedési tervet a belügyminisz-
ter hagyja jóvá. 
(2) *  A honvédelmi intézkedési terv tartalmazza a rendvédelmi szerv fegyveres összeütközés, vala-
mint különleges jogrend bevezetésének időszakára vonatkozó, a honvédelmi feladatok ellátását rend-
kívüli körülmények között is biztosító, a személyi és anyagi erőforrásokra is kiterjedő működési szabá-
lyait. 
(3) A honvédelmi intézkedési terv a rendvédelmi szerv sajátosságainak megfelelő - a működési szabá-
lyokról rendelkező - szöveges részből, valamint - a személyi és anyagi erőforrásokat bemutató - mel-
lékletekből áll. 
5. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek 
6. § A hivatásos katasztrófavédelmi szervek honvédelmi feladataik teljesítése során 
a) végzik a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknek, a polgári védelmi szervezeteknek, a közbizton-
sági referenseknek és a mentőalakulatok tagjainak a honvédelmi feladatok végrehajtására történő 
felkészítését, valamint részt vesznek azok tevékenységének koordinálásában, 
b) részt vesznek a légiriasztás előkészítésében és annak végrehajtásában, 
c) közreműködnek az elsötétítési rendszabályok bevezetésének alkalmazásában, 
d) részt vesznek a menekültek elhelyezésében, 
e) *  közreműködnek a lakosság túléléséhez szükséges nélkülözhetetlen létesítmények működőké-
pességének fenntartásában, készenlétbe helyezésének feladataiban, 
f) részt vesznek a hadműveleti területről kimenekített lakosság regisztrálásában, 
g) *  a honvédelmi intézkedési terv alapján végzik a polgári védelmi szervezetek létrehozásával, moz-
gósításával, alkalmazásával kapcsolatos tervezési, szervezési feladatokat, valamint végzik a polgári 
védelmi szervezetek irányítását, továbbá 
h) *  az éves költségvetési tervezéssel együtt éves készletképzési tervet készítenek. 
II/A. FEJEZET *  
A POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK HONVÉDELMI FELADATAI ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS 
KÉSZLETKÉPZÉS SZABÁLYAI *  
8/A. § *  (1) A polgári védelmi szervezeteket úgy kell létrehozni, hogy a fegyveres összeütközések 
időszakában alkalmasak legyenek a lakosság életének megóvására, az életben maradás feltételeinek 
biztosítására, a speciális polgári védelmi feladatok végrehajtására. 
(2) A polgári védelmi szervezetek létszámát a fegyveres összeütközések időszakában az ország fegy-
veres védelmi tervével összhangban - a település lakosságszámának függvényében - ki kell egészíte-
ni 
a) 250 000 lakos felett legalább 7000 fővel, 
b) 100 001-250 000 lakos esetén legalább 750 fővel, 
c) 50 001-100 000 lakos esetén legalább 500 fővel, 
d) 10 001-50 000 lakos esetén legalább 300 fővel, 
e) 2001-10 000 lakos esetén legalább 60 fővel. 
8/B. § *  (1) *  A hivatásos katasztrófavédelmi szerv a fegyveres összeütközés idejére a honvédelemről 
és a Magyar Honvédségről szóló törvényben meghatározott polgári védelmi feladatok végrehajtása 
érdekében valamennyi - települési, járási, vármegyei vagy fővárosi szintű - közigazgatási egység ré-
szére általános polgári védelmi tervet, továbbá valamennyi polgári védelmi szervezet részére mozgó-
sítási tervet készít. 
(2) *  Az általános polgári védelmi tervek elkészítése során biztosítani kell, hogy azok összhangban 
legyenek a veszélyelhárítási tervekkel, valamint a területi védelmi bizottságok honvédelmi intézkedési 
terveivel. 
(3) A polgári védelmi szervezet mozgósítási készenléti ideje lehet 
a) gyors készenlétű (12 órán belül), 
b) rövid készenlétű (24 órán belül) vagy 
c) hosszú készenlétű (72 órán belül). 
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8/D. § *  (1) A belügyminiszter irányítása, felügyelete, alapítói vagy tulajdonosi joggyakorlása alatt álló 
egészségügyi ágazathoz tartozó intézmények a Belügyminisztérium honvédelmi feladatok végrehajtá-
sának koordinálására kijelölt hivatali egységén keresztül vesznek részt a honvédelmi feladatok végre-
hajtásában, 
(9) *  Az egészségügyi szolgáltató vezetője a fővárosi és vármegyei, illetve az országos tervezési fela-
datok érdekében, a belügyminiszter által meghatározottak szerint adatot szolgáltat - különös tekintettel 
az ágyszámra, műtéti kapacitásra, egészségügyi szakdolgozói állományra, a felhasznált orvostechni-
kai eszközökre és gyógyszerekre vonatkozóan -, valamint jelzi az ezzel kapcsolatos többletigényeit. 
II/C. FEJEZET *  
A KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT HONVÉDELMI FELADATAI *  
8/F. § *  A belügyminiszter a fegyveres összeütközés időszakára, valamint különleges jogrend 
idejére történő felkészülés érdekében terveket készít elő 
a) a köznevelési intézmények működésével, működtetésével kapcsolatban, a nevelési év, a 
tanítási év, az iskolai felvételi eljárás és beiratkozás, valamint az érettségi vizsga fegyveres 
összeütközés időszakában, valamint különleges jogrend idején való megvalósítása vonatkozá-
sában, 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

514/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővá-
rosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi állam-
igazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról 

Megjelent: MK 205/2022 (XII. 13.) Hatályos: 2022. 12. 14. 
 
1. A kormányhivatal és a járási hivatal szakmai irányításának szabályai 
1. § (1) *  A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a további-
akban: kormányhivatal) népegészségügyi feladatköreivel összefüggésben az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvé-

nyességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter) gyakorolja. A miniszter hatáskörei gyakorlásához szükséges döntések szakmai előké-

szítésében az országos tisztifőorvos közreműködik. 
3. § (1) *  Budapest Főváros Kormányhivatala a népegészségügyi feladatait Budapest és Pest várme-

gye területére kiterjedő illetékességgel látja el. 
7. A közigazgatási hatósági eljárásokban vizsgálandó szakkérdések köre és közreműködő 

szakhatóságok kijelölése 
16. § (1) *  
(2) *  A fürdővíz használatának engedélyezésére irányuló eljárásban hozott határozatot a fürdővíz 

helye szerint illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell. 

(3) *  
(4) *  
(5) *  A fürdőhely kijelölésére irányuló eljárásban hozott határozatot a fürdőhely helye szerint illeté-

kes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal is közölni kell. 

(6) *  
(7) *  A gyógyhellyé nyilvánítással kapcsolatos eljárásban a földtani környezet és az ásványvagyon 

védelme szakkérdését a gyógyhely helye szerint illetékes bányafelügyeleti hatáskörében eljáró vár-
megyei kormányhivatal vizsgálja. 

(8)-(12) *  
1. melléklet a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez *  

Különös illetékességi rendelkezések 
1. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 45. § (1) bekezdésében és 47. § (1) bekezdé-

sében foglalt, a kormányhivatal hatáskörébe tartozó feladatokat 
1.1. *  a Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest és Pest vármegyére, 
1.2. *  a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

és Hajdú-Bihar vármegyére, 
1.3. *  a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nóg-

rád vármegyére, 
1.4. *  a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád 

vármegyére, 
1.5. *  a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Baranya, Fejér, Somogy és Tolna vármegyére, 
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1.6. *  a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron, Komárom-
Esztergom, Vas, Veszprém és Zala vármegyére 
kiterjedő illetékességgel látja el. 

 
2. melléklet a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 

1. A népegészségügyi feladatokat ellátó járási hivatalok illetékességi területe 

A B  

1. *  BARANYA VÁRMEGYE 
  

22. *  BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE  

42. *  BÉKÉS VÁRMEGYE 

58. *  BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE 

123. *  CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYE 

137. *  FEJÉR VÁRMEGYE 

152. *  GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE 

168. *  HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE 

189. *  HEVES VÁRMEGYE 

203. *  JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE 

221. *  KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE 

234. *  NÓGRÁD VÁRMEGYE 

245. *  PEST VÁRMEGYE 

280. *  SOMOGY VÁRMEGYE 

297. *  SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE 

319. *  TOLNA VÁRMEGYE 

332. *  VAS VÁRMEGYE 

346. *  VESZPRÉM VÁRMEGYE 

365. *  ZALA VÁRMEGYE 

2. *  A sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok illetékessége 

 
A B  

1. A sugáregészségügyi feladatokat 
ellátó kormányhivatalok 

A sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatal-
ok illetékességi területe 

 

2. *  Budapest Főváros Kormányhi- Budapest és Pest vármegye  
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vatala 

3. *  Tolna Megyei Kormányhivatal Baranya, Somogy, Tolna és Fejér vármegye  

4. *  Borsod-Abaúj-Zemplén Várme-
gyei Kormányhivatal 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves vármegye  

5. *  Csongrád-Csanád Vármegyei 
Kormányhivatal 

Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegye  

6. *  Győr-Moson-Sopron Vármegyei 
Kormányhivatal 

Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Komárom-Esztergom 
és Veszprém vármegye 

 

7. *  Hajdú-Bihar Vármegyei Kor-
mányhivatal 

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-
Szatmár-Bereg vármegye  

 

523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet az Építési és Közlekedési Minisztérium tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok feladatainak 
integrációjával kapcsolatos további intézkedésekről és egyes kormányrendeletek 
módosításáról 
 
Megjelent: MK 207/2022 (XII. 15.) Hatályos: 2023. 01 01. 
 

Többek között módosítja az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 207/2022 (XII. 15.) Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
53. § *  (1) Az 52. §-ban meghatározott víziközmű térképi nyilvántartás adatállományával kapcsolatos 
adatfeldolgozási feladatokat a Hivatal látja el. 
(2) *  Az 52. §-ban meghatározott víziközmű térképi nyilvántartás üzemeltetését az állami 
beruházásokért felelős miniszter látja el. 
54. § *  (1) *  Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis (a továbbiakban: IKVA Adatbázis) 
üzemeltetését az állami beruházásokért felelős miniszter látja el. 
(2) *  A Hivatal és az állami beruházásokért felelős miniszter az adatbázisok közötti adatszolgáltatás 
módját, az átvett adatok körét és az adatátvétel szabályait együttműködési megállapodásban rögzíti. 
31. Víziközmű-törzshálózatba történő bekötés egyéb szabályai 
76. § (1) A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok bekötését külön-külön bekötő 
vezetékekkel kell megvalósítani. 
(5) *  Ha a víziközmű-törzshálózat a szomszédos magántulajdonban álló ingatlan mentén fekszik, a 
bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával - az ingatlantulajdonosok 
megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján - a szomszédos ingatlan igénybevételével is 
elvégezhető. A szerződésnek tartalmaznia kell a víziközmű elhelyezésével, az ingatlan használatával 
kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szerződést és a szolgalom-alapítás iránti 
ingatlan-nyilvántartási kérelemnek az ingatlanügyi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei 
kormányhivatal által érkeztetett szolgalom-alapítás iránti ingatlan-nyilvántartási kérelem másolatát az 
igénybejelentéshez kell csatolni. 
(6) *  Az (5) bekezdésben meghatározott megállapodás hiányában - ha a szomszédos ingatlant érintő 
bekötővezeték megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, 
vagy lényegesen nem akadályozza - a fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: 
kormányhivatal) a szomszédos ingatlanra az uralkodó telek tulajdonosa kérelmére vízvezetési és 
szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat. 
 

Többek között módosítja a 431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet a vasútnak nem minősülő egyéb 
kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárá-
sok lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosítá-
sáról 
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Megjelent: MK 207/2022 (XII. 15.) Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
 
 
Többek között módosítja a 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletet az állami magasépítési 
beruházásokról 
 
Megjelent: MK 207/2022 (XII. 15.) Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
 
1. § *  A Kormány Beruházási Ügynökségként az Építési és Közlekedési Minisztériumot jelöli ki. 
2. A Beruházási Ügynökség feladatai az állami magasépítési beruházások megvalósítása során 

 

Többek között módosítja a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és 
kezeléséről 
 
Megjelent: MK 207/2022 (XII. 15.) Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r Hatályos: 20212. 12. 16. 
 
10. § *  (1) Az intézkedési terv tervezetét (a továbbiakban: intézkedési tervjavaslat) a fő közleke-
dési létesítmény kötelezettje véleményezésre megküldi 
a) a közlekedésért felelős miniszter, 
b) a területi környezetvédelmi hatóság, 
c) *  
d) *  
e) *  a vármegyei főépítész és 
f) az érintett települési önkormányzat képviselő-testülete 
részére. 

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

525/2022. (XII. 16.) Korm. rendeletaz épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról  
 
Megjelent: MK 208/2022 (XII. 16.) Hatályos: 2022. 12 17. 
 
2. § E törvény alkalmazásában: 

16. * Önkormányzati (települési, a fővárosban fővárosi és kerületi, térségi, vármegyei) főépítész: a 
helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás területfejlesztési és területrendezési, településfej-
lesztési és településrendezési, településkép-védelmi tárgyú döntéseit előkészítő személy. 

6/A. § (3) *  A települési önkormányzat (fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzat) az építés-
ügyi feladatát a helyi rendeletei megalkotásával és a kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá 
a települési (fővárosban a fővárosi és a kerületi), a térségi vagy a vármegyei - a főépítészi tevékeny-
ségről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti - önkormányzati főépítész közreműködésével látja 
el. 

13. § (5) *  A 33/A. § (1) bekezdése szerinti építési tevékenység esetén a helyi építési szabályzatban 
meghatározott (2) és (3) bekezdés szerinti minimális tartalmi követelményeket és a rendeltetési egy-
ségek számát kell csak figyelembe venni. 

27. § *  (1) *  Ha a helyi építési szabályzat szerint - a településrészen fekvő ingatlanok megfelelő meg-
közelítése, illetve használatának elősegítése érdekében - kiszolgáló és lakóút (a továbbiakban: kiszol-
gáló út) létesítése, bővítése vagy szabályozása szükséges, és a megvalósítás a kiszolgáló út, vala-
mint a környező építmény, telek rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében az adott telkek 
igénybevételével indokolt, vagy a más telken történő megvalósítás a tulajdonban nagyobb sérelemmel 
járna, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal a teleknek kiszolgáló út céljára szükséges részét a 
telek fekvése szerinti települési önkormányzat javára igénybe veheti és lejegyezheti. 
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30. § (7) *  A kártalanítási igény a vagyoni hátrány keletkezésekor válik esedékessé. Ez az időpont a 
helyi építési szabályzat, szabályozási terv hatálybalépésének, illetőleg az e törvény 20. § (4) bekezdé-
sében foglaltak szerinti tilalmat, korlátozást elrendelő határozat véglegessé válásának a napja. A kár-
talanítás a felek megállapodásának tárgya. A főváros esetében a megállapodás megkötésére irányuló 
kérelmet a fővárosi önkormányzatnak a területileg illetékes kerületi önkormányzathoz, a területileg 
illetékes kerületi önkormányzatnak a fővárosi önkormányzathoz nyolc napon belül írásban továbbítani 
kell. Ebben az esetben úgy kell tekinteni, mintha a kérelmező a kérelmét mindkét önkormányzathoz 
beadta volna. Ha a szerződő felek között - a kérelem benyújtásától számított egy éven belül - nem jön 
létre megállapodás, akkor kártalanítási eljárást kell lefolytatni, amelyet a fővárosi és vármegyei kor-
mányhivatal folytat le a kisajátítási kártalanítás szabályai szerint, az e törvényben meghatározott elté-
résekkel. 

59. § *  (1) Az adatkezelő - e törvényben és más jogszabályokban foglaltak szerint - gondoskodik a 
jogszerű adatkezelés feltételeiről, a személyes adatok elkülönített kezeléséről, továbbá a Nyilvántartás 
adataihoz való hozzáférés korlátozásával az illetéktelen adatfelhasználás megelőzéséről. c) *  a tele-
pülési önkormányzat, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, a szakmai kamara és a (4) bekezdés 
szerinti egyéb szervek és személyek, a jogszabályokban meghatározott építésügyi feladatuk ellátásá-
hoz szükséges mértékű hozzáférési jogosultságuk szerint korlátozottan, 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
2022. évi LIX. törvény egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő 
törvények módosításáról 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Hatályos: 2022. 12.20. 
 
 
Többek között módosítja a 1997. évi CLIV. törvényt az egészségügyről 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 2022. évi LIX. tv. Hatályos: 2022. 12. 20. 
 

74/A. § *  (1) Az országos tisztifőorvos tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben vagy más, e 
törvény szerinti egészségügyi válsághelyzet esetén kötelezően elvégzendő szűrővizsgálatokat ren-
delhet el a menedékjogról szóló törvény szerinti elismerés iránti kérelmet benyújtó személyek (a to-

vábbiakban: elismerést kérő személy) számára. 
(5) *  A szűrővizsgálat eredményét a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi fela-

datkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala közli a menekültügyi hatósággal. 
(6) *  A fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (főváro-

si kerületi) hivatala az e törvény szerinti egészségügyi válsághelyzet, vagy az egészségügyi válság-
helyzetre vonatkozó szabályok alkalmazása esetén az illetékes rendőrkapitányságnál kezdeményez-
heti az egészségügyi szolgáltatók fokozottabb őrzéséről való intézkedést. 

148. § *  (1) A Térségi Egészségügyi Tanács (a továbbiakban: Tanács) az egészségügyi szakellátás 
fejlesztéséről szóló törvényben meghatározott egészségügyi térségben az egészségpolitika kialakítá-

sában közreműködő szerv. 
(3) A Tanács tagja 
a) *  az adott térség vármegyei önkormányzatainak egy-egy képviselője, valamint a fővárosi térség 

esetében a fővárosi önkormányzat egy képviselője, 
b) *  az adott térségben működő fővárosi és vármegyei kormányhivatal egy-egy népegészségügyi 

feladatokért felelős képviselője, 
c) azon minisztériumok egy-egy képviselője, amelyek fenntartói valamely, a térség területén műkö-

dő egészségügyi szolgáltatónak, 
d) *  a térségben található járásokban levő önkormányzatok vármegyénként egy képviselője, továb-

bá a fővárosban az egészségügyi térségben érintett fővárosi kerületek önkormányzatainak egy közös 
képviselője, 

 
151/B. § *  (1) *  Az állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézmények fenntartója és 
irányítója a Kormány által kijelölt miniszter azzal, hogy az egyes fenntartói jogokat és irányítói hatás-
köröket a 154/A. § szerinti egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv és az irányító várme-

gyei intézmények közreműködésével gyakorolja. 
 

152/B. § *  A járásra, illetve a fővárosban a fővárosi kerületre vonatkozóan - azon járásokban, ahol 
működik egészségfejlesztési iroda, az egészségfejlesztési irodák bevonásával - a járásszékhely város 
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önkormányzata a területileg érintett települési önkormányzatokkal vagy azok társulásaival egészség-
tervet [a továbbiakban: járási (fővárosi kerületi) egészségterv] dolgoz ki, illetve gondoskodik az abban 
foglaltak megvalósításáról, amelynek során együttműködik a fővárosi és vármegyei kormányhivatal 
járási (fővárosi kerületi) hivatalával, az alapellátást és a szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók-
kal, valamint az egyéb érintett ágazatok szereplőivel. 

153. § (1) A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében 
a) *  gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, ennek körében a köz-

területek tisztán tartásáról, a közterületről összegyűjtött települési hulladék kezeléséről, 
 

155. § (3) *  A 151/B. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi intézmények esetében 
 

b) *  a Kormány által kijelölt miniszter jogkörébe tartozik az egészségügyi szolgáltatás irányításáért 
felelős szerv vezetőjének javaslatára a vármegyeszékhelyen, illetve megyei jogú városban székhellyel 
rendelkező, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény (a továbbiakban: vármegyei in-

tézmény) vezetője tekintetében vezetői megbízás adása és a vezetői megbízás visszavonása. 
 

(6) *  A vármegyei intézmény tekintetében az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv 
vezetője gyakorolja: *  

 
(8) *  A vármegyei intézmény vezetője felett az alapvető és az egyéb munkáltatói jogokat - a (3) bekez-
dés b) pontja szerinti kivétellel - az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője gya-

korolja. 
 

229. §(3) *  Egészségügyi válsághelyzetben - a Magyar Honvédség, a honvédelmi szervek, a rendvé-
delmi szervek egészségügyi szolgáltatóinál dolgozók kivételével - bármely egészségügyi dolgozó - ide 

nem értve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 83. §-ában meghatározott szakképzési 
munkaszerződéssel foglalkoztatott tanulót és képzésben részt vevő személyt - más egészségügyi 

tevékenység ellátására alapellátást, járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egés-
zségügyi intézménybe vagy időszakosan működő gyógyintézetbe kirendelhető. Az egészségügyi dol-

gozó kirendeléséről az egészségügyi államigazgatási szerv, több vármegye érintettsége esetén a 
232/B. § (1) bekezdésében meghatározott Operatív Törzs vagy a Kormány rendeletében kijelölt más 

szerv dönt. 
 

(4) *  Ha az egészségügyi válsághelyzet több vármegyét érint, a Kormány határozhat arról, hogy a 
Magyar Honvédség, a honvédelmi szervek, a rendvédelmi szervek egészségügyi szolgáltatóinál dol-

gozók a (3) bekezdés szerinti eljárásban kirendelhetők. 
 

232/C. § *  (1) A katasztrófavédelemről szóló törvény szerinti katasztrófaveszély esetén az egészség-
ügyi feladatatok biztosítása érdekében a fővárosi és vármegyei kormányhivatal egészségügyi ve-

szélyhelyzetet hirdethet és *  
 
 
Többek között módosítja a 2013. évi LXXVII. törvényt a felnőttképzésről 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 2022. évi LIX. tv. Hatályos: 2022. 12. 20. 
 

2. § *  E törvény alkalmazásában: 
10a. *  tanulmányi rendszer: a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti szakgimnáziumok és szak-
iskolák a szakképzésről szóló törvény szerinti szakképző intézmények, a nemzeti felsőoktatásról szóló 
törvény szerinti felsőoktatásai intézmények, valamint e törvény szerinti felnőttképzők által jogszerűen 
használt olyan oktatási, informatikai rendszer, amely a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe (a 
továbbiakban: FAR) elektronikusan - az adatok elektronikus feldolgozására alkalmas módon - teljesít 

adatszolgáltatásokat, 
 

12. *  zárt rendszerű elektronikus távoktatás: a képzés olyan formája, amelyben az elméleti képzési 
ismeretanyag oktatása digitális tananyaggal, videótartalom-kezelővel, továbbá az oktató és hallgató 
együttműködése az informatikai hálózaton (internet, intranet) keresztül zárt rendszerű távoktatási kép-
zésmenedzsment-rendszerrel valósul meg, amely során az oktató, az oktatásszervező és a képzés-
ben részt vevő hallgató vagy személy közös kommunikációs eszköze a számítógép és az informatikai 
hálózat, továbbá a zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment-rendszer és a tanulmányi rend-
szer, 
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13. *  zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer: a képzésben részt vevő személy 
képzését tervező, szervező és ellenőrző, a képzéshez szükséges digitális tananyagot, videótartalom-
kezelő által biztosított tartalmat, valamint kiegészítő ismeretanyagot a képzési program szerint számá-
ra eljuttató, webböngészőben megjelenítő, minősített és tanúsított zárt informatikai rendszer, amely a 
képzésszervezésen túl adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti, értékeli, valamint a tanulmányi 
rendszer számára közvetíti a képzésben részt vevő személy képzési programban rögzített előrehala-
dását, ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit, tevékenységét, végrehajtja - a képzésben 
részt vevő személy teljesítményének értékelése alapján - a képzési program szerint lehetséges navi-
gációs kéréseit, továbbá biztosítja az oktató, az oktatásszervező és a képzésben részt vevő személy 
interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló, teljes értékű együttműködését. 

 
10. §(1) *c) *  a képzésben részt vevő személlyel a 12/A-13/B. § szerint felnőttképzési szerződést 

kell kötnie, a képzés elvégzésének igazolására tanúsítványt kell kiállítania,, valamint gondoskodnia 
kell a személyes adatok 21. §-ban foglaltaknak megfelelő kezeléséről, 

d) *  a 14. § szerinti minőségirányítási rendszert és annak részeként ügyfélszolgálati, panaszkezelé-
si és oktatói minősítési rendszert kell működtetnie és gondoskodnia kell a minőségirányítási rendszer 
külső értékeléséről, 

e) *  eleget kell tennie a 17. §-ban meghatározott tájékoztatási kötelezettségének, továbbá hirdeté-
seinek és tájékoztatóinak meg kell felelnie a 17/A. §-ban foglaltaknak, 

 
17/A. § *  A felnőttképző 
a) hirdetéseiben és tájékoztatóiban nem használhat olyan elnevezést a képzéseire, amely 
aa) megegyezik bármely, a szakképzésről szóló törvény szerinti szakma, részszakma vagy szak-

képesítés elnevezésével, a 2/A. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott engedély alapján végzett 
részszakmára felkészítő szakmai oktatás vagy szakmai képzés kivételével, 

ab) megegyezik bármely olyan képzés elnevezésével, amelyet kizárólag a szakképzésről szóló tör-
vény szerinti szakképző intézmény, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási in-
tézmény vagy a 2. § 5a. pontjában meghatározott jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés 
esetén az érintett jogszabályban meghatározott felnőttképző szervezhet, 

b) hirdetései és írásbeli vagy szóbeli tájékoztatói nem tartalmazhatnak utalást az a) pontban meg-
határozott képzéseken megszerezhető végzettségre vagy a képzés elvégzésével betölthető tevé-
kenységre, munkakörre. 
 
 
 
Többek között módosítja a 2019. évi LXXX. törvényt a szakképzésről 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 2022. évi LIX. tv. Hatályos: 2023. 03. 01. 
 

99. § [Az ágazati készségtanács] 
(1) Az egyes gazdasági ágazatok gazdálkodó szervezeteinek a szakképzés tartalmi szerkezetének 

folyamatos fejlesztését és korszerűsítését, a munkaerő-piaci igények és a képzési kínálat összehan-
golását szolgáló szakmai javaslatait az ágazati készségtanácsok képviselik. 

(2) Az ágazati készségtanács folyamatosan figyelemmel kíséri a saját ágazatában a szakképzési 
szerkezet fejlesztését, a gazdasági, munkaerő-piaci, technikai-technológiai folyamatokat, és ennek 
alapján 

a) *  szakvéleményt ad a felnőttképzésért felelős miniszter számára a szakmai képzés programkö-
vetelményének nyilvántartásba vételével összefüggésben, 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2022. évi LX. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények 
módosításáról 
 

Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Hatályos: 2023. 01.01. 
 
 
Többek között módosítja a 2012. évi II. törvényt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 2022. évi LX. tv. Hatályos: 2023. 01.01 
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40. § (1) A szabálysértési eljárás lefolytatására az eljárás alá vont személy lakóhelye szerinti szabály-

sértési hatóság illetékes 
(5) *  Ha vitás, hogy több szabálysértési hatóság közül melyik köteles eljárni, a hatáskörrel, illeté-

kességgel rendelkező szabálysértési hatóságot 
a) *  rendőrkapitányság esetén a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, Nemzeti Adó- és Vám-

hivatal területi szerve esetén a Központi Irányítás, 
40/A. § *  A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vezetője az illetékességi területén a szabálysér-
tési eljárásban kiszabott pénzbírság és helyszíni bírság végrehajtása iránti eljárásra illetékes szabály-

sértési hatóság helyett más szabálysértési hatóság illetékességét is megállapíthatja. 

37. Az ügyész kizárása 

50. § (1) Ügyészként nem járhat el, aki az ügyben, mint a szabálysértési hatóság tagja vagy mint 
bíró járt el, illetve ezek hozzátartozója. 

(2) Ha az ügyész a kizárási okot nem maga jelentette be, a bejelentés elintézéséig eljárhat az ügy-
ben. 

(3) *  A kizárás indokoltságáról a helyi ügyészségi ügyész esetében a helyi vezető ügyész, a helyi 
vezető ügyész és a vármegyei főügyészségi ügyész esetében a vármegyei főügyész dönt. Ha helyt ad 
a kizárási bejelentésnek, kijelöli a továbbiakban eljáró ügyészt is. 

 
52. § (1) Eljárás alá vont személy az, akivel szemben szabálysértési eljárás folyik. 

 
(4) *  Az eljárás alá vont személy köteles a lakcímét, értesítési címét, tényleges tartózkodási helyét, 

kézbesítési címét, telefonos elérhetőségét, elektronikus levelezési címét vagy más elektronikus elér-
hetőségét, valamint ezek megváltozását − a változást követő három munkanapon belül - a szabálysér-

tés miatt eljáró bírósággal vagy szabálysértési hatósággal közölni. 
 

82/A. § *  (1) A közvetítői eljárás célja, hogy a szabálysértés következményeinek jóvátételét és az eljá-
rás alá vont személy jövőbeni jogkövető magatartását elősegítse. A közvetítői eljárásban arra kell 
törekedni, hogy az eljárás alá vont személy és a sértett között a közvetítői eljárás céljának elérését 

elősegítő megállapodás jöjjön létre. 
(4) *  A szabálysértési hatóság vagy a bíróság az eljárás alá vont személy vagy a sértett indítványára a 
szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés, a XXVII. és XXVIII. Fejezetben meghatározott 

szabálysértések, valamint a fiatalkorú által elkövetett szabálysértés miatt indult eljárást 45 napi időtar-
tamra felfüggeszti és az ügyet közvetítői eljárásra utalja,  

 
89. § (1) A szabálysértési hatóság, illetve a bíróság hivatalos iratának az érintett személy részére 

történő átadása (kézbesítés) 
 

(3) *  A postai úton kézbesítendő iratot szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni 
a) a kézbesítés megkísérlésének napján, ha a címzett vagy a postai küldemények átvételére jog-

szabály szerint meghatalmazott személy az átvételét megtagadja, 
b) a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon, ha a kézbesítés azért 

volt eredménytelen, mert a címzett vagy helyette a jogszabály szerint átvételre jogosult más személy 
az iratot nem vette át, ezért az „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, vagy 

c) a kézbesítés megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon, ha a kézbesítés azért volt 
eredménytelen, mert az irat a címzett értesítési címéről, tényleges tartózkodási helyéről, és lakcíméről 
„a cím nem azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött” vagy „kézbesítés akadályozott” jelzéssel 
érkezett vissza. 

139. § (1) *  A büntetésként kiszabott szabálysértési elzárást és az egyéb büntetés helyébe lépő 
szabálysértési elzárást is - az e törvényben meghatározott kivétellel - büntetés-végrehajtási intézetben 
kell végrehajtani. 

(1d) *  A szabálysértési elzárást a szabálysértési őrizetet foganatosító rendőrség székhelye szerinti 
rendőrségi fogdában lehet végrehajtani, ha az elkövető a rendőrség őrizetében van, és a 9. § (3) be-
kezdése szerinti beszámítást követően a szabálysértési elzárás hátralévő tartama a tíz napot nem 
haladja meg. 

(1e) *  Az (1b) bekezdés szerint megkezdett szabálysértési elzárást a rendőrségi fogdán lehet vég-
rehajtani, ha a szabálysértési elzárás hátralévő tartama a büntetés-végrehajtási intézetbe történő be-
fogadáskor kevesebb lenne, mint tíz nap. 
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Többek között módosítja a 2012. évi C. törvényt a Büntető Törvénykönyvről 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 2022. évi LX. tv. Hatályos: 2023. 01.01 
 

45. §  (8) *  A bíróság a feltételes szabadságot megszünteti, ha az elítéltet 
a) az életfogytig tartó szabadságvesztésből történő feltételes szabadságra bocsátás alatt, vagy 
b) az életfogytig tartó szabadságvesztésből történő feltételes szabadságra bocsátás alatt elkövetett 

bűncselekmény miatt 
ismételten életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésre ítélik. 

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

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

 
185. § (1) Aki sportteljesítmény fokozása céljából tiltott teljesítményfokozó szert 

 
(6) *  E § alkalmazásában tiltott teljesítményfokozó szer: minden olyan szer, amely hatóanyagára tekin-

tettel az anabolikus szerek, peptid hormonok, növekedési faktorok és rokonvegyületeik, hormon 
antagonisták és modulátorok közé tartozik, és nevesítve szerepel a sportbeli dopping elleni nemzetkö-

zi egyezményt vagy annak módosítását kihirdető kormányrendeletben. 
 

185/A. § *  (1) Aki (2) *  Ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt az egészségügyért 
felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 2. mellékletében a pszichotróp anyagok 3. 

vagy 4. jegyzékén szereplő pszichotróp anyag tartalmú gyógyszerre, illetve a bejelentési kötelezettség 
megsértésével, engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve ilyen gyógyszer hatóanyagára kö-

vetik el, a büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés. 
 

187. § (1) *  Aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen 

Jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatása *  

353/A. § *  (1) Aki közreműködik abban, hogy más személy a hatósági eljárást érdemben befolyáso-
ló körülményre nézve valótlan tartalmú nyilatkozattal vagy a valós tény elhallgatásával Magyarorszá-
gon menekültügyi vagy más, tartózkodási jogcím megszerzését lehetővé tevő eljárást kezdeményez-
zen, illetve ilyen eljárásban a hatósági eljárást érdemben befolyásoló körülményre nézve valótlan tar-
talmú nyilatkozatot tegyen vagy a valós tényt elhallgassa, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul 
meg, vétség miatt elzárással büntetendő. 

(2) Egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az (1) bekezdésben meghatározott bűncse-
lekmény szervezője. 

(3) A (2) bekezdés szerint büntetendő, aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt 
a) vagyoni haszonszerzés végett, vagy 
b) több személynek segítséget nyújtva 

követi el. 
(4) A (2) bekezdés szerint büntetendő, aki az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti bűncselekmény elkö-

vetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat. 
(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott bűncselekmények miatt mindaddig, amíg az az alapügy, 

amelyben a bűncselekményeket elkövették, nem fejeződik be, büntetőeljárás csak az alapügyben 
eljáró hatóság feljelentése alapján indítható. Az ilyen feljelentés esetét kivéve az (1)-(4) bekezdésben 
meghatározott bűncselekmények büntethetőségének elévülése az alapügy befejezésének napján 
kezdődik. 

(6) Nem büntethető az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetője, ha 
a) a valóság feltárása estén a hatósági eljárás alanya önmagát vagy hozzátartozóját bűncselek-

mény elkövetésével vádolná, vagy 
b) a bűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti és az 

elkövetés körülményeit feltárja. 
(7) A büntetés korlátlanul enyhíthető − különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető − a (2)-(4) 

bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetőjével szemben, ha a bűncselekményt, mielőtt az 
a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti és az elkövetés körülményeit feltárja. 
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33. *  új pszichoaktív anyag: az egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rende-
lete 3. mellékletében meghatározott anyag; 

(5) *  A 184-184/C. § alkalmazásában az új pszichoaktív anyag csekély mennyiségű, ha annak tiszta 
hatóanyag-tartalma az egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 3. 
mellékletében szereplő jegyzék 

a) 1. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 0,5 gramm, 
b) 2. pontja szerinti vegyületcsoport esetében az 1,5 gramm, 
c) 3. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 2 gramm, 
d) 4. pontja szerinti vegyületcsoport esetében az 1 gramm, 
e) 5. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 0,1 gramm, 
f) 6. pontja szerinti anyagok esetében a 2 gramm 

mennyiséget nem haladja meg. 
 
 
Többek között módosítja a 1997. évi CLV. törvényt a fogyasztóvédelemről 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 2022. évi LX. tv. Hatályos: 2023. 01.01 
 
17/B. § *  (1) A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás, valamint a külön törvényben meg-
határozott egyéb vállalkozás a fogyasztói panaszok intézésére, a fogyasztók tájékoztatására köteles 
ügyfélszolgálat működtetéséről gondoskodni oly módon, hogy az - törvény eltérő rendelkezése hiá-

nyában - az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben kerüljön kialakításra. 

(2) Az ügyfélszolgálat működési rendjét, félfogadási idejét a vállalkozás úgy köteles megállapítani, 
illetve működésének feltételeiről oly módon köteles gondoskodni, hogy az ügyfélszolgálat megközelí-
tése, az ahhoz való hozzáférés - az ellátott fogyasztók számára és földrajzi eloszlására figyelemmel - 

ne járjon aránytalan nehézségekkel a fogyasztókra nézve. Ennek keretében a vállalkozás köteles 
biztosítani legalább azt, hogy 

e) *  amennyiben országos hálózattal rendelkezik, minden vármegyeszékhelyen ügyfélszolgálatot mű-
ködtessen. 

17/D. § *  (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó, a kis- 
és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás 

köteles fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztatni. 

(4) *  Az (1) bekezdésben meghatározott vállalkozás legalább egy fogyasztóvédelmi referenst köte-
les foglalkoztatni minden olyan vármegyében és a fővárosban, ahol *  

a) székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kiskereskedelmi tevékenységet folytat, továbbá 
b) közszolgáltatási tevékenységet folytató, valamint törvény alapján ügyfélszolgálat működtetésére 

kötelezett vállalkozás esetén ügyfélszolgálattal rendelkezik. 
18. §  (2) *  A békéltető testület a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: 

kamara) által működtetett szakmailag független testület. 

20. §  (5) *  A békéltető testület illetékességi területe a testületet működtető kamara szerinti vármegyé-
re (fővárosra) terjed ki. 

45/C. § *  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a fogyasztóvédelmi hatóság részére a 45/A. § (2) bekez-
dés szerinti feladatainak ellátása érdekében a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig adatot szolgál-
tat 

a) a vállalkozások részére tárgyhónapban kiadott, továbbá 
b) - a vállalkozások tárgyhavi adatszolgáltatása alapján - a vállalkozás által a fogyasztók részére 

átadott 
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerinti, az 
adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás egyszeri aktiválásához szüksé-
ges adattörlő kódok darabszámáról a vállalkozás elnevezésének, székhelyének és adószámának 
megadásával. 

i. Fogyasztóvédelmi alapismeretek: h) *  a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által 
működtetett békéltető testület eljárásának szabályai,  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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2022. évi LXIV. törvény egyes bányászati és gazdasági tárgyú törvények módosításáról 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Hatályos: 2023. 01.01. 
 
 
Többek között módosítja a 1993. évi XLVIII. törvényt a bányászatról 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 2022. évi LIV. tv. Hatályos: 2023. 01.01 
 

3. §  (1a) *  Az ásványi nyersanyag a kitermeléssel 

b) *  katasztrófaveszély vagy az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő-
en más célra történő felhasználás, hasznosítás vagy értékesítés esetén a vármegyei, fővárosi védelmi 
bizottság határozata szerint kitermelésre jogosult 
személy tulajdonába kerül. 
6/A. § (3) *  Ha a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv az elővásárlási jogot nem gyakorolja, 
vagy hatvan napon belül nem nyilatkozik, a bányászati jogot átvevő a bányászati jog átruházásához 

történő hozzájárulás iránti kérelmet benyújthatja a bányafelügyelethez. 

18. §  (3) *  A bányászati koncessziós tevékenység gyakorlása jogának (1) bekezdés szerinti átruházá-
sa esetén koncessziós pályázatot nem kell kiírni. 

20/A. § *  (1) A hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog esetén, a szénhidrogénre megálla-
pított bányatelekkel rendelkező bányavállalkozó, ha átlátható szervezetnek minősül és ezt igazolja, 

szerződéskötési díj megfizetése mellett kérelmezheti a Hatóságnál, hogy az általa mezőnként fizeten-
dő bányajáradék mértékét szerződésben (e § alkalmazásában a továbbiakban: szerződés) határozzák 

meg. A kérelem alapján szerződéskötési kötelezettség nem áll fenn. 

A szénhidrogén-kutatás, -feltárás és -kitermelés engedélyezésének sajátos szabályai *  

29. § (3) *  A bányavállalkozók az (1) bekezdés szerinti esetben a szénhidrogén-lelőhely feltárását, 
kitermelését úgy is végezhetik, hogy az egyik bányavállalkozó jogosultságában álló területről történik 
meg a szénhidrogén kitermelése (e § alkalmazásában a továbbiakban: tényleges kitermelés). A bá-
nyavállalkozók az együttes művelési tervet ebben az esetben is elkészítik és a bányászati tevékeny-
séget önálló műszaki üzemi terv alapján végzik. Az a bányavállalkozó, amelynek területén tényleges 

kitermelést nem végeznek, ezt a tényt a műszaki üzemi tervben ismerteti. 

31. § *  (1) *  A bányafelügyelet engedélye vagy bejelentés szükséges *  

(5) *  Az építésügyi hatósági vagy az építésfelügyeleti hatósági jogkörben eljáró bányafelügyelet vég-
leges döntése ellen a közlésétől számított tizenöt napon belül lehet közigazgatási pert indítani. 

Biztonsági övezet és védőpillér 

32. § (2) *  A bányászati tevékenység hatásától a lakótelepülést, a felszíni vagy föld alatti egyéb lé-
tesítményt, a vízkészletet, a folyó-, illetőleg állóvizet, műemléki ingatlant, régészeti, védett természeti 
területet szükség esetén védőpillér (határpillér, védőidom) kijelölésével kell megóvni. A védőpillért a 
tevékenység folytatása során veszélyeztetni nem lehet. A bányafelügyelet a védőpillér lefejtését vagy 
meggyengítését engedélyezheti, ha annak rendeltetése megszűnt, vagy ha a biztonsági és védelmi 
követelmények más módon is kielégíthetők. 

(3) *  A biztonsági övezeten belül tilos, illetve korlátozás alá esik olyan anyagot, épületet vagy léte-
sítményt - e törvény hatálya alá tartozó kivételével - elhelyezni, olyan növényzetet (fát) ültetni, illetve 
olyan tevékenységet folytatni, amely a vezeték biztonságát, az életet, a testi épséget vagy a vagyon-
biztonságot veszélyezteti. A tilalmakat és a korlátozások részletes szabályait e törvény végrehajtására 
kiadott jogszabály állapítja meg. A biztonsági övezet csökkenthető, ha annak műszaki feltételei fen-
nállnak. 

 
38. § *  (1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles tűrni, hogy a bányavállalkozó vagy a 

földtani kutatásra jogosult az ingatlanon megfigyeléseket, méréseket végezzen, jeleket helyezzen el. A 
bányavállalkozó, valamint a földtani kutatásra jogosult e tevékenységével és az ingatlan rendeltetés-
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szerű használatának ideiglenes akadályozásával vagy zavarásával okozott károkat a bányakárokra 
vonatkozó szabályok szerint téríti meg. 

(24) Ha a bányászati célú kisajátítás feltételei állami tulajdonban álló ingatlan tekintetében állnak fenn, 
akkor az ingatlan tekintetében szolgalomalapítási eljárást kell lefolytatni a bányavállalkozó kérelmére 

attól függetlenül, hogy a bányászati célú igénybevétel az ingatlan rendeltetésszerű használatát kizárja. 

38/A. § (5) *  Előmunkálati jog, vezetékjog, valamint használati jog az engedélyesnek az ingatlan tulaj-
donosával kötött megállapodása alapján keletkezik. Ha a használattal érintett ingatlan közös tulajdon-
ban áll, a megállapodáshoz a tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján számított többségi hozzájáru-
lása szükséges. Megállapodás hiányában az előmunkálati jogot, a vezetékjogot, valamint a használati 

jogot a bányafelügyelet engedélyezi. 

43/C. § *  (1) A bányafelügyelet eljárása során az ügyintézési határidő 

d) *  a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv igénybejelentése esetén 55 nap, 
e) *  a 38. § szerinti szolgalom alapítási eljárás esetén 75 nap. 

 
 
Többek között módosítja a 1999. évi XLII. törvényt a nemdohányzók védelméről és a dohányter-
mékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 2022. évi LIV. tv. Hatályos: 2023. 02.01 
 

1. § E törvény alkalmazásában 

n) *  dohányzási célú gyógynövénytermék: növény-, gyógynövény- vagy gyümölcsalapú termék, 
amely nem tartalmaz dohányt és hevítéssel, vagy égési folyamat során fogyasztható; 

 
Többek között módosítja a 2012. évi CXXXIV. törvényt a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorí-
tásáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 2022. évi LIV. tv. Hatályos: 2023. 02.01 
 

1. § *  (1) *  Magyarországon kizárólag e törvény betartásával folytatható 
a) dohánytermék, 
b) cigarettahüvely és cigarettapapír, 
c) dohánylevél töltő, 
d) elektronikus cigaretta, 
e) utántöltő flakon, patron, nikotinmentes utántöltő flakon, 
f) dohányzást imitáló elektronikus eszköz, 
g) dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék, 
h) az új dohánytermék-kategóriák kiegészítő termékeinek, valamint 
i) a dohányzási célú gyógynövénytermék 

kiskereskedelme. 
11. § *  (1) *  Ha e törvény kivételt nem tesz, a dohánytermék-kiskereskedelem, továbbá az 1. § (1) 
bekezdés b)-i) pontjában felsorolt termékek kiskereskedelme kizárólag dohányboltban folytatható. 

(4) *  A (2) és (3) bekezdésben meghatározott esetben a dohánytermékek értékesítési helyén az 1. § 
(1) bekezdés b)-i) pontjában felsorolt termékek kiskereskedelme is folytatható, továbbá a (2) bekez-
désben meghatározott esetben a Hatóság elnökének a kizárólag dohányboltban forgalmazható ter-

mékeken kívül dohányboltban forgalmazható termékekről és nyújtható szolgáltatásokról szóló rendele-
te szerinti termékek is forgalmazhatóak és szolgáltatások is nyújthatóak. 

15/D. § (6) *  A (2)-(5) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a dohányter-
mék-nagykereskedő, vagy más személy az általa gyártott, vagy forgalmazott, az 1. § (1) bekezdés d)-
i) pontjában felsorolt termék(ek), vagy termékcsoport(ok) kedvezőbb (így különösen nagyobb felüle-

ten, vagy kiemeléssel történő) megjelenítését kívánja a dohányboltban. 
15/G. § *  Az új dohánytermék-kategóriák, valamint az 1. § (1) bekezdés d)-i) pontjában meghatározott 
termékek forgalmazására, illetve e termékek bemutatására és ismertetésére jogszabály - az 1. § (2) 

bekezdésére figyelemmel − a 15/C. és 15/D. §-ban foglaltaktól eltérő szabályokat állapíthat meg. 
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22. § (1) *  A Hatóság az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytató személyt a (2)-(3) be-
kezdésben foglaltak szerinti esetekben az ott írt mértékű bírság megfizetésére kötelezi. 

(2) *  A bírság összege a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet végző személlyel szemben 
30 ezer forinttól 10 millió forintig terjedhet, ha a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet végző 
személy 

a) az engedélyben vagy a kijelölési okiratban foglaltaktól eltér, továbbá, ha az 1. § (1) bekezdésé-
ben felsorolt termékek üzletszerű értékesítésére vonatkozó vagy a Hatóság elnökének a kizárólag 
dohányboltban forgalmazható termékeken kívül dohányboltban forgalmazható termékekről és nyújtha-
tó szolgáltatásokról szóló rendelete szerinti jogszabályi rendelkezéseket megsérti, 

b) az állammal szembeni kötelezettségét nem teljesíti, 
c) a számára előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségnek nem tesz eleget vagy hamis 

adatot közöl, vagy 
d) a fiatalkorúak különös védelmére vonatkozó, a 16. §-ban foglalt szabályokat megsérti. 
(3) *  A jogosulatlan dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységet folyató személyt a Hatóság 
a) természetes személy esetében 1 millió forinttól 50 millió forintig, 
b) gazdasági társaság esetében - ideértve az egyéni vállalkozót is - 5 millió forinttól 500 millió forin-

tig 
terjedő bírsággal sújtja. *  

23. § (3) *  Ha a dohánytermék-nagykereskedő, illetve más személy közvetve vagy közvetlenül e 
törvény által tiltott ajándékot, árengedményt vagy juttatást nyújt a dohánytermék-kiskereskedőnek 
vagy rá tekintettel másnak, az ajándékot, árengedményt, illetve juttatást nyújtót, továbbá azt, akinek 
érdekében ezen előnyök bármelyikét nyújtják, a Hatóság 30 ezer forinttól 

a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó, 100 millió fo-
rintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támo-
gatásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében a vállalkozás éves nettó árbevé-
telének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig, illetve a fogyasztók széles körének testi épségét, 
egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt 
okozó jogsértés esetén legfeljebb 2 milliárd forintig, 

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében 500 ezer forintig, illetve a fogyasztók 
széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles kö-
rének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-
áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 5 millió forintig 
terjedő bírsággal sújtja. 
(2) Ha a dohánytermék-kiskereskedő a dohányterméket nem az e törvényben előírt módon szerzi be, 

akkor őt a Hatóság 5 milliótól 500 millió forintig terjedő bírsággal sújtja. 
 

 
Többek között módosítja a 2021. évi XXXII. törvényt a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 
Hatóságáról 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 2022. évi LIV. tv. Hatályos: 2023. 01.01 
 

1. § (1) A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság) 
e) *  az elektronikus információs rendszerek védelméhez szükséges poszt-kvantumtitkosítás alkal-

mazást nyújtó szervezetek nyilvántartásba vételével, 
f) *  az elektronikus információs rendszerek védelméhez szükséges poszt-kvantumtitkosítás alkal-

mazást nyújtó szervezetek információbiztonsági tanúsítását végző szervezetek (a továbbiakban: tanú-
sító szervezet) nyilvántartásba vételével, valamint, 

g) *  a szerkezetátalakítási szakértők hatósági nyilvántartásainak vezetésével, a bíróság általi kijelö-
lésük és hivatalból történő kirendelésük során alkalmazott, a Hatóság által működtetett elektronikus, 
véletlenszerű kiválasztás elvét alkalmazó informatikai rendszer fejlesztésével és működtetésével, 
egyes tevékenységeik szabályozásával, a tevékenységük feletti hatósági felügyelet és hatósági elle-
nőrzés gyakorlásával és szabályozásával 
kapcsolatos feladatokat ellátó, önálló szabályozó szerv, amely csak jogszabálynak van alárendelve. 
(1b) *  A Hatóság a hulladékgazdálkodási kártalanítással összefüggő hatósági feladatokat ellátó szerv. 

3. § (1) *  A Hatóság látja el d) *  a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény, 
e) *  a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.), és, 
f) *  a szerkezetátalakításról szóló törvény 

és az e törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok hatálya alá tartozó szervezetek, sze-
mélyek ezen jogszabályok szerinti tevékenységének felügyeletét, valamint az e jogszabályokban 
meghatározott, a Hatóság feladat és hatáskörébe tartozó feladatokat. 
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(7) *  A Hatóság látja el a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/H. § (2) és (5) bekezdésé-
ben meghatározott hulladékgazdálkodási kártalanítással összefüggő hatósági feladatokat. 

12. § (1) A Hatóság elnöke és elnökhelyettese nem lehet 
a) *  köztársasági elnök, miniszterelnök, a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai igazgatója, kor-

mánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszterelnöki megbízott, miniszteri biztos, államtitkár, közigazga-
tási államtitkár, helyettes államtitkár, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, polgármester, alpol-
gármester, vármegyei közgyűlés elnöke és alelnöke, országgyűlési képviselő, az Európai Parlament 
tagja, 

b) *  helyi vagy vármegyei önkormányzati képviselő, kormánytisztviselő, állami tisztviselő, más kü-
lönleges jogállású szerv foglalkoztatottja, párt országos vagy területi szervezetének tisztségviselője 
vagy politikai párttal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személy, 

20. § (2) A Hatóság bevételét képezi 
h) *  a távszerencsejáték-szervezési díj, valamint 
i) *  az egyéb bevételek. 
36/B. § *  (1) Az 1. § (1) bekezdés g) pontja és a 13. § x) pontja 
a) a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló, 2008. október 22-i 

2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, 
b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvnek, 
c) a megelőző szerkezetátalakítási keretekről, az adósság alóli mentesítésről és az eltiltásokról, va-

lamint a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és adósság alóli mentesítési eljárások hatékonysá-
gának növelését célzó intézkedésekről, és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról szóló (Szerke-
zetátalakítási és fizetésképtelenségi irányelv), 2019. június 20-i (EU) 2019/1023 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek, 

d) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 2003/361/EK bi-
zottsági ajánlásban foglaltaknak 
való megfelelést szolgálja. 

(2) Az 1. § (1) bekezdés g) pontja és a 13. § x) pontja a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. 
május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendel-
kezéseket állapít meg. 
 
 
Többek között módosítja a 2021. évi XCIII. törvényt a védelmi és biztonsági tevékenységek ösz-
szehangolásáról 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 2022. évi LIV. tv. Hatályos: 2023. 01.01 
 

5. § E törvény alkalmazásában 

11. *  területi védelmi bizottság: a főváros és a vármegyék területére kiterjedő illetékességgel, e tör-
vényben meghatározottak szerint létesített, a Kormány irányítása alatt álló, testületi szervként működő 

területi közigazgatási szerv; 

10. § (1) Mentes a polgári védelmi kötelezettség alól, aki 

e) *  az alkotmánybíró és az Alkotmánybíróság Hivatalának foglalkoztatottja, a bíró, az ügyész, a köz-
jegyző, a bírósági végrehajtó, 

15. § (1) A szolgáltatások igénybevételéről feladatkörét érintően dönthet 
a) *  az ország egész területére vagy annak több vármegyét érintő részére rendeletben a Kormány, 

vagy a Kormány felhatalmazása alapján az adott tevékenységért felelős miniszter, 
25. § (4) *  A védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt vevő szervek a Védelemgazdasági 

Alapterv figyelembevételével a szervezetüket érintő részfeladatok meghatározása és ellátása érdeké-
ben védelemgazdasági tervet készítenek. A védelemgazdasági tervet a védelmi és biztonsági felada-
tok ellátásban részt vevő szerv vezetője - kormányrendeletben meghatározott szerv egyetértése ese-

tén - hagyja jóvá. 

37. § (1) *  A kártalanításra jogosult a felmerült kár megtérítésére vonatkozó igényét a székhelye 
vagy lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes, ingatlan igénybevételét 
is magában foglaló igénybevétel esetében az ingatlan fekvése szerint illetékes járási kormányhivatal-
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nál terjesztheti elő, amely azt a kárigény megalapozottságára vonatkozó véleményével ellátva 15 na-
pon belül felterjeszti a fővárosi, vármegyei kormányhivatalhoz. 

(2) *  A kártalanítási eljárás lefolytatására és a kártalanítás összegének megállapítására - a 39. § 
szerinti kivétellel - a fővárosi, vármegyei kormányhivatal jogosult. A fővárosi, vármegyei kormányhiva-
tal a kárigény benyújtását követő 3 napon belül, 15 napos határidő tűzésével felhívja az igénybe vevő 
szervet, hogy nyilatkozzon a kárigény megalapozottságáról. 

(3) *  A fővárosi, vármegyei kormányhivatal a kárigény benyújtásától számított 60 napon belül dönt. 
41. § (1) *  Ha az összehangolt védelmi tevékenység meghosszabbítása miatt, vagy más okból az 

igénybe vevő szerv az igénybevétel tárgyát képező ingatlant a törvényben meghatározott határidőig 
nem szolgáltatta vissza a jogosultnak, továbbá ha az eredeti állapot helyreállítása nem lehetséges 

vagy aránytalan költséggel jár, vagy az ingatlan rendeltetésszerű használata az igénybevétellel össze-
függésben jelentős mértékben romlik, a tulajdonos ezen az alapon kérelmezheti a fővárosi, vármegyei 

kormányhivatalnál, hogy az igénybe vevő szervet kötelezze az ingatlan állam nevében és az állam 
javára való kisajátításra vonatkozó kérelem benyújtására. 

52. § A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve 

c) *  a Kormány erre irányuló döntése esetén, az eseménykezelés érdekében nemzeti eseménykezelő 
központot működtet, amelynek fő feladata az összkormányzati válságkezelés, illetve a különleges 

jogrendi feladatellátás szakmai koordinációja és összehangolása felkészülési időszakban, valamint 
védelmi és biztonsági esemény idején, 

53. § (1) A területi védelmi bizottságok irányítását a Kormány - az ágazati védekezési és felkészü-
lési feladatok irányítását ide nem értve - a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve útján látja 
el. 

(2) *  A területi védelmi bizottság elnöke a fővárosi, vármegyei főispán, általános elnökhelyettese a 
fővárosi, vármegyei kormányhivatal főigazgatója. Szakmai elnökhelyettesek - a védelmi és biztonsági 
igazgatás központi szervének vezetője egyetértésével - a katasztrófák elleni védekezés tekintetében a 
hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője, honvédelmi feladatok tekintetében a 
honvédelemért felelős miniszter által kijelölt, a Honvédség tényleges állományának tiszti állománycso-
portba tartozó tagja. 

(3) A területi védelmi bizottság tagja az elnökön és az elnökhelyetteseken kívül 
a) *  a vármegyei közgyűlés elnöke - a fővárosban a főpolgármester - vagy az általa helyettesítésre 

kijelölt személy, 
(5) *  A területi védelmi bizottság költségeinek fedezetét a fővárosi, vármegyei kormányhivatal részére 
az egyes védelmi és biztonsági feladatokra biztosított költségvetési összegből, céltámogatásból, az 
illetékességi területhez tartozó településekre háruló védelmi és biztonsági feladatok és a lakosság 

létszámának arányában meghatározott állami támogatásból kell biztosítani. 

54. §  (2) A területi védelmi bizottság a védelmi és biztonsági tevékenysége keretében 
a) irányítja a helyi védelmi bizottságokat, 
b) *  összehangolja a főpolgármester, a vármegyei közgyűlés elnöke és a polgármesterek helyi vé-

delmi bizottságok védelmi és biztonsági igazgatási feladataiban együttműködő szervezetek tevékeny-
ségét, 

(3) A területi védelmi bizottság a védelmi és biztonsági tevékenységre való felkészülés keretében 
a) *  irányítja a helyi védelmi bizottságok és összehangolja főpolgármester, a vármegyei közgyűlés 

elnöke és a polgármesterek védelmi és biztonsági felkészítését, 
d) *  gondoskodik a közigazgatási szervekkel, a védelmi és biztonsági szervezetekkel és a civil 

szervezetekkel, valamint más vármegyékkel és a fővárossal történő együttműködés, kölcsönös segít-
ségnyújtás feltételeinek és rendjének biztosításáról, 

e) *  felelős a polgári védelmi kötelezettségen alapuló területi polgári védelmi szervezetek létrehozá-
sáért, valamint a területi veszélyelhárítási terv elkészítéséért, 

VIII. FEJEZET *  

A VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYSZEGÉS 
MEGÁLLAPÍTÁSA  

70. § *  (1) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve, a területi védelmi bizottság elnöke, 
elnökhelyettese, a helyi védelmi bizottság elnöke, a polgármester, valamint az e törvény alapján vé-
delmi és biztonsági igazgatási feladatokat ellátó ágazati igazgatási szervek vezetője kezdeményezése 
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alapján a fővárosi, vármegyei kormányhivatal - ha törvény súlyosabb jogkövetkezmény alkalmazását 
nem rendeli - közigazgatási hatósági eljárást folytat le azzal a természetes személlyel, jogi személlyel, 
jogi személyiséggel nem rendelkező jogalannyal szemben, aki 

a) az e törvényben meghatározott polgári védelmi, valamint gazdasági és anyagi szolgáltatási köte-
lezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti, 

b) a nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésével összefüggő kötelezettségének 
nem tesz eleget, vagy 

c) az összehangolt védelmi tevékenységgel összefüggésben e törvény alapján bevezetett szabá-
lyokat megszegi. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás legkésőbb a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül 
indítható meg. 

(3) A fővárosi, vármegyei kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti eljárásban, kormányrendeletben 
meghatározottak szerint védelmi és biztonsági bírságot szabhat ki. 

(4) A fővárosi, vármegyei kormányhivatal a védelmi és biztonsági bírság összegét kormányrende-
letben meghatározottak szerint mérsékelheti vagy korlátlanul enyhítheti, megfizetésére részletfizetést 
engedélyezhet. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet a kereskedelemmel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Hatályos: 2022. 12. 27. 
 
 
Többek között módosítja a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletet a kereskedelmi tevékenységek 
végzésének feltételeiről 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 531/2022. (XII. 19.) Korm. r. Hatályos: 2022. 12. 27 
 
2/A. § *  (1) *  A fővárosi és vármegyei kormányhivatal e rendelet alapján ellátott feladatköreinek gya-
korlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában 
meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket és a felügyeleti 
jogkört - szakmai irányító miniszterként - a kereskedelemért felelős miniszter gyakorolja. 

6. § aa) *  állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmény ha-
tóanyagainak forgalmazása vonatkozásában az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatás-
körben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak, 

ab) *  állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén a fővárosi és vármegyei kormányhivatal 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalának (a továbbiak-
ban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal), növényvédő 
szer és hatóanyagai forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és 
vármegyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormány-
hivatal); 
(2b) *  Az üzleten kívüli kereskedelem keretében a termék forgalmazása céljából a vásárlónak szerve-
zett utazást vagy rendezvényt a kereskedő köteles - az utazás vagy rendezvény helyének és időpont-
jának megjelölésével - legkésőbb tizenöt nappal megelőzően az 1. melléklet 4. pontja szerinti adattar-
talommal a jegyző részére bejelenteni. A jegyző a bejelentés másolatát soron kívül, de legkésőbb a 
bejelentés beérkezését követő három napon belül elektronikus úton megküldi az utazás vagy a ren-
dezvény helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kor-
mányhivatalnak. 

1. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez *  

A) A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés adattartalma 

3.3. *  üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 
a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész vármegyére vagy az 
ország egészére kiterjed - a vármegye, illetve az országos jelleg megjelölése, 
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2. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez 

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 

A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

5.3. *  üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 
a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész vármegyére vagy az 
ország egészére kiterjed - a vármegye, illetve az országos jelleg megjelölése, 

 
Többek között módosítja a 6/2013. (I. 18.) Korm. rendeletet a piacfelügyeleti tevékenység részle-
tes szabályairól 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 531/2022. (XII. 19.) Korm. r. Hatályos: 2022. 12. 27 
 

2. § (1) *  E rendelet értelmében piacfelügyeleti hatóság: 
a) *  az országos tisztifőorvos, 
b) *  a népegészségügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal, 
c) *  a közlekedési, fogyasztóvédelmi, munkavédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei 

kormányhivatal, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében 
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, 

e) *  a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal, 
(4) *  Az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, vala-

mint szórakoztatási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet szerinti berende-
zések és létesítmények piacfelügyeleti ellenőrzésével kapcsolatos eljárásokban a Kormány piacfelü-
gyeleti hatóságként a fővárosi és vármegyei kormányhivatalt jelöli ki. 

(5) *  Az (EU) 2019/1009 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontja szerinti uniós ter-
mésnövelő anyag (a továbbiakban: uniós termésnövelő anyag) piacfelügyeleti ellenőrzésével kapcso-
latos eljárásokban a Kormány piacfelügyeleti hatóságként a NÉBIH-et és a növény- és talajvédelmi 
hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatalt jelöli ki. 

6/D. § (2) *  A játszótéri eszköz időszakos ellenőrzéséről készített jegyzőkönyv egy példányát a kije-
lölt szervezet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott, 
területileg illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal részére az ellenőrzést követő 15 napon belül 
köteles megküldeni, egy példányt pedig az üzemeltető részére átadni. 

(3) *  Az üzemeltető a játszótér és játszótéri eszköz létesítését, telepítését és ezek állapotával kap-
csolatos változásokat 30 napon belül bejelenti a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kor-
mányrendeletben meghatározott, területileg illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak a ját-
szótéri eszközök biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet mellékletében meghatározott, a nyilván-
tartási adatlap tartalmi követelményeinek megfelelő adattartalommal. 

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

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

c) *  uniós termésnövelő anyag esetében a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei 
kormányhivatalt, 
 
 
Többek között módosítja a 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelö-
léséről 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 531/2022. (XII. 19.) Korm. r. Hatályos: 2022. 12. 27 
 

1. § *  Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány - a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kap-
csolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével - közigazgatási hatósági ügyekben 

a) *  a fővárosi és vármegyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal), 
b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi fő-

igazgatóság), 
c) *  a Pest Vármegyei Kormányhivatalt, 
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3. §  (3) A Kormány 

f) *  az (EU) 2018/302 rendeletben 
foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a Pest Vármegyei Kormányhivatalt jelöli ki. *  

(10) *  A Pest Vármegyei Kormányhivatal a fogyasztó kérésére lábbeli- és textiltermékekkel kapcso-
latos minőségi kifogással összefüggő igény érvényesítéséhez díjazás ellenében szakvéleményt ad ki. 

4. § (1) A közigazgatási hatósági döntés Fgytv. szerinti közzétételével kapcsolatos feladatokat az a 
szerv végzi, amely az adott döntést hozta. 

(2) *  A közigazgatási hatósági döntés elleni közigazgatási per esetén az erre vonatkozó bírósági 
döntés Fgytv. szerinti közzétételével kapcsolatos feladatokat a Pest Vármegyei Kormányhivatal végzi. 

(3) *  A fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal által megkötendő hatósági szerződés 
érvényességéhez a Pest Vármegyei Kormányhivatal hozzájárulása szükséges. A hatósági szerződés 
közzétételét az a szerv végzi, amely az adott szerződést megkötötte. 
2. A miniszter feladatai a fogyasztóvédelmi hatóság tevékenységével összefüggésben 

5. § (1) *  A fővárosi és vármegyei kormányhivataloknak a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti fela-
datainak, valamint a termékek biztonságosságának és megfelelőségének ellenőrzésével összefüggő, 
jogszabályban meghatározott feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szak-
szerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja. 

(2) A miniszter 
a) *  a több fővárosi és vármegyei kormányhivatal illetékességi területét vagy a fogyasztók széles 

körét érintően eseti vizsgálatokat rendelhet el; 
b) *  a fővárosi és vármegyei kormányhivatalt vezető főispánt a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti 

feladatköréhez kapcsolódóan - a fővárosi és vármegyei kormányhivatal közigazgatási hatósági eljárá-
sa kivételével - konkrét feladat elvégzésére, mulasztás pótlására utasíthatja; 

c) *  évente beszámoltatja, továbbá döntése szerint beszámoltathatja a fővárosi és vármegyei kor-
mányhivatalt vezető főispánt a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatkörébe tartozó tevékenysé-
géről. 

e) *  koordinálja a fővárosi és vármegyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti fela-
datköréhez kapcsolódó nemzetközi kapcsolatokat; 

f) *  végzi, illetve végezteti a feladatainak és a kormányhivatal fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti 
feladatkörének ellátásához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, ennek érdekében működteti az 
Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriumot, valamint a Mechanikai és Villamos Laboratóriumot; 

g) *  gondoskodik a fővárosi és vármegyei kormányhivatal kormánytisztviselőinek szakmai tovább-
képzéséről; 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
40/2022. (XII. 19.) SZTFH rendelet egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 
feladatkörét érintő rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
 
Többek között módosítja a 18/2021. (X. 29.) SZTFH rendeletet a dohánytermék-kiskereskedelmi 
tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 40/2022. (XII. 19.) SZTFH r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 
2. § (5) *  A kérelmező az engedély iránti kérelemhez csatolja: 
c) *  a dohánybolt vagy elkülönített hely olyan alaprajzát, amely ábrázolja a helyiség beosztását, feltün-
teti a falak, ablakok, ajtók helyét, a beépített részeket, és ha a bejárat közterületre nyílik, akkor jelöli 
annak nevé 
4. § (1) *  A (3) bekezdésben foglaltak kivételével dohányboltot nem lehet nyitni másik, már működő 
dohánybolttól számított 200 méteres távolságon belül. 
6. § *  (1) *  A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység szüneteltetése a dohánytermék-
kiskereskedő vagy a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására külön feljogosított sze-
mély számára a koncessziós jogosultságának vagy a kijelölésének időtartama alatt összesen legfel-
jebb 12 hónapos időtartamra engedélyezhető. A szüneteltetés alkalmanként nem haladhatja meg a 6 
hónapos időtartamot. 
7. §  (4) *  A dohánybolt alaprajzának a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzése helyének 
módosításával nem járó változása - így különösen a bejárat áthelyezése - esetén a változás bejelen-
téséhez az engedély jogosultja a 2. § (5) bekezdés c) pontja szerinti alaprajzot csatolja. 
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Többek között módosítja a 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendeletet a bányafelügyelet hatáskörébe tar-
tozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 40/2022. (XII. 19.) SZTFH r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 

1. § *  A rendelet hatálya az 1. mellékletben felsorolt sajátos építmény (a továbbiakban: sajátos épít-
mény) építésügyi hatósági eljárására és az annak lefolytatásához szükséges műszaki dokumentáció 

tartalmi követelményeire, valamint a sajátos építmény építésügyi hatósági ellenőrzésére és kötelezési 
eljárásaira terjed ki. 

3. § A rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenység végzéséhez 

a) *  az 1. mellékletben felsorolt sajátos építmények tekintetében a bányafelügyelet engedélye, 
6. § (3) *  Nem kell az építési jogosultságot igazolni 

a) ha az e rendelet hatálya alá tartozó sajátos építményt a Bt. 38. § (10) bekezdése vagy a Bt. 
38/A. § (5a) bekezdése szerinti közterületen helyezik el, valamint 

b) az 1. melléklet 2. pont 2.2. és 2.3. alpontja szerinti építmények építése esetében. 
(4) *  A (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az építtető idegen ingatlant az építés céljára akkor 

vehet igénybe, ha az ingatlan igénybevételére vonatkozó jogosultsággal rendelkezik. 
10. §(4) *  A végleges használatbavételi vagy fennmaradási engedély határozatlan ideig hatályos. A 

használatbavételi engedély hatályát veszti, ha a sajátos építmény bontását megkezdik. 

11. § *  Építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység esetében a) az építési tevékeny-
ség megkezdését annak megtörténte előtt 8 nappal és b) a 7. mellékletben meghatározott adat válto-

zását 8 napon belül be kell jelenteni a bányafelügyeletnek, továbbá az építési tevékenység során 
elektronikus építési naplót kell vezetni. 

3. melléklet a 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelethez 

A bányafelügyelet engedélye nélkül, bejelentés alapján végezhető építési tevékenységek 

1. *  A 33. § (1) bekezdése alapján bejelentéshez kötött építési tevékenységek 

2. *  A 34. § alapján összevont bejelentéshez kötött építési tevékenység: 
2.1. Gázelosztó-vezeték belterületen, zárkerti ingatlanokon és 250 méteres hosszig külterületen tör-

ténő építése. 
2.2. Üzemelő gázelosztó vezetékhez kapcsolódó új, egy külterületi ingatlan gázellátását biztosító 

leágazás építése. 
 
 
Többek között módosítja a 13/2022. (I. 28.) SZTFH rendeletet a bányászati hulladékok kezeléséről 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 40/2022. (XII. 19.) SZTFH r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 
6a. *  hulladék birtokosa: a bányászati hulladék termelője vagy az a természetes vagy jogi sze-
mély, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek a hulladék a birtokában van; 
3. § (4) *  Az üzemeltetőt terhelő kötelezettségek teljesítése üzemeltető hiányában a hulladék bir-
tokosát terhelik. 
(12) *  A külső vészhelyzeti tervről annak elkészítése során a fővárosi és vármegyei kormányhiva-
tal népegészségügyi feladatkörében eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala, illetve a 
környezetvédelmi hatóság, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi ható-
sági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendelet szerinti vármegyei, fővárosi 
katasztrófavédelmi igazgatóság, a tűzvédelmi hatóság, a mentőszolgálat, a rendőrség, valamint 
az üzemeltető véleményt nyilvánít. 
(14) *  A külső vészhelyzeti tervet a vármegyei védelmi bizottság elnöke hagyja jóvá. A jóváhagyott 
külső védelmi tervet a BM OKF területi szerve megküldi a (12) bekezdésben felsorolt szervezetek 
részére. 
 
 
Többek között módosítja a 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendeletet a bányászatról szóló 1993. évi 
XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól 
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Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 40/2022. (XII. 19.) SZTFH r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 
 
2. § (1) Az előkutatás bejelentés tartalmazza: 
(11) *  A bejelentő az előkutatás bejelentését a bejelentés megtételét követő 30 napon belül vissza-
vonhatja. A visszavonást a bányafelügyelet tudomásul veszi. 

5. § (1) *  A nyílt területre vonatkozó kutatási engedély iránti kérelem tartalmazza 
a) a kutatási terület közigazgatási megjelölését az érintett települések megnevezésével, az EOV 

rendszer szerinti koordinátákkal történő lehatárolását, a kutatás mélységi lehatárolását (a kutatási 
terület alap- és fedőlapját), szilárd ásványi nyersanyag esetében a kért kutatási területtel lefedett in-
gatlanok helyrajzi számát, 

b) a kutatni tervezett ásványi nyersanyagnak az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia 
fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló kormányrendelet 1. 
mellékletében meghatározott csoport szerinti megnevezését és 

c) a Bt. 22/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti kérelem esetén a geológiai vagy termelési szempontok 
ismertetését. 
7. § (1) A kutatási műszaki üzemi terv szöveges részből és tervtérképből áll. A szöveges rész tartal-
mazza: 

g) *  a szilárd ásványi nyersanyag kutatásával összefüggésben várható károk rendezésére, a kör-
nyezet- és természetvédelmi, a tájrendezési és bányakár kötelezettségek teljesítésére szolgáló bizto-
síték nagyságát alátámasztó költségtervet és a biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatot, 

h) *  a kutatás során kitermelni kívánt ásványi nyersanyag mennyiségét és a kitermelés indokát és 
i) *  a tervezett próbatermeltetés ismertetését, annak tervezett időtartamára is kiterjedően. 

1. § (1) A kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat - az általános közigazgatási rend-
tartásról szóló törvényben előírtakon túl – tartalmazza 

c) *  a tájrendezési feladatokat és azok elvégzésének ütemezését, 
d) a 7. § (1) bekezdés g) pontja szerinti biztosítékkal kapcsolatos rendelkezést. *  
e) *  a kutatás során kitermelésre engedélyezett ásványi nyersanyag fajtáját és mennyiségét, to-
vábbá a próbatermelés engedélyezésével kapcsolatos rendelkezéseket. 

11. § (3a) *  A kutatás során nyert, felhasznált, valamint a korábbi adatokból felhasznált adatokat 
egységes digitális és térinformatikai adatbázisba kell szervezni olyan részletességgel és formában, 
hogy azokból a következtetések utólagosan is reprodukálhatók legyenek. 

(4) *  A bányafelügyelet a kutatási zárójelentés elfogadása iránti kérelmet elutasítja, ha 
a) a kutatási zárójelentést földtani szakértő nem jegyezte ellen, 
b) a kutatási zárójelentés nem elégíti ki a (2) bekezdésben foglaltakat, és nem csatolták a (3) be-

kezdésben előírt mellékleteket, 
c) a bányavállalkozó a kutatási műszaki üzemi tervben jóváhagyott kutatási feladatokat nem vagy 

nem teljes mértékben hajtotta végre, és emiatt a megkutatott ásványi nyersanyag mennyiségi és mi-
nőségi jellemzői nem állapíthatóak meg a kutatási terület egésze tekintetében, vagy 

d) a bányafelügyelet a kutatási zárójelentést megalapozatlannak ítéli. 
. 20. §(5) *  A bányafelügyelet az anyagmérleg humuszos feltalajra vonatkozó adatait június 30-ig 
megküldi a talajvédelmi hatóságnak. 
24. §(3) *  Ugyanarra a területre részben vagy egészben egymást fedő vagy magában foglaló szilárd 
ásványi nyersanyagra vonatkozó bányatelkeket nem lehet megállapítani. Szilárd ásványi 
nyersanyagra megállapított külfejtéses bányatelek alatti és feletti térrészre nem lehet szilárd ásványi 
nyersanyagra vonatkozó külfejtéses bányatelket megállapítani. 

27. § (3) *  A kérelem tartalmazza 
a) a meghosszabbítás időtartamának megjelölését és indokát, 
b) az üzemszerű kitermelés megkezdése elmulasztásának indokát, ha ennek pénzügyi okai voltak, 

akkor a pénzügyi okok részletes bemutatását, 
c) az üzemszerű kitermelés megkezdése érdekében tett intézkedéseket vagy az intézkedések el-

maradásának - a b) pont szerinti okon kívüli - okát és 
d) az üzemszerű kitermelés megkezdése érdekében megtenni tervezett intézkedéseket. 

(4) A bányafelügyelet a meghosszabbítás iránti kérelmet elutasítja, ha 
c) a bányavállalkozónak az üzemszerű kitermelés megkezdésének elmulasztása felróható, 
d) *  a (3) bekezdés d) pontja szerinti intézkedések nem alkalmasak az üzemszerű kitermelés meg-

kezdésére. 
28. § (8) *  Eredménytelen pályázat esetében a pályázatot a bányafelügyelet az eredménytelenség 
megállapításától számított hat hónapon belül egy alkalommal ismételten meghirdeti. 
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29. § (1) A műszaki üzemi terv a bányaüzem tervezett bányászati tevékenységét határozza meg. A 
terv szöveges részből és tervtérképből áll. 

(2) *  A bányaüzemi kutatásra, feltárásra, kitermelésre, és meddőhányó hasznosítására vonatkozó 
műszaki üzemi terv szöveges része tartalmazza 
(3) *  A (2) bekezdés l) pontja szerinti minimális kitermelési mennyiség nem lehet kevesebb, mint az 
engedélyezni kért legnagyobb éves kitermelési mennyiség 20%-a. 
(4a) *  Ha a bányavállalkozó több haszonanyag kitermelésére is jogosult, a minimális kitermelési 
mennyiség bármelyik haszonanyag kitermelésével teljesíthető. 

(5) *  Kitermelésre vonatkozó műszaki üzemi terv mélyművelés, vagy kőolaj- és földgázbányászat 
esetében legfeljebb 5 év, míg külfejtések esetében legfeljebb 15 év időtartamra hagyható jóvá. Ha a 
bányavállalkozó a kitermelésre engedélyezett területet a tervidőszakban nem teljes mértékben vette 
igénybe, a jóváhagyó határozat teljesítési határideje legfeljebb egy alkalommal az eredetileg engedé-
lyezett teljesítési idő felével meghosszabbítható. 

(6) *  A műszaki üzemi tervet a bányavállalkozó évente felülvizsgálja, és megváltozott viszonyok 
esetén a műszaki üzemi terv módosítását kérelmezi. Nem kell a műszaki üzemi tervet módosítani, ha 
a 29. § (2) bekezdés c) pontja és j) pont jc) alpontja szerinti létesítmények tekintetében történik a mó-
dosulás. 
35. §(3) *  A bányafelügyelet által engedélyezett létesítmény felhagyását, és lebontását - ha ahhoz 
hatósági engedélyre nincs szükség - a munkálatok megkezdése előtt legalább 15 nappal be kell 
jelenteni a bányafelügyeletnek. A robbantóanyag-raktár felhagyását be kell jelenteni a vármegyei 
rendőr-főkapitányságnak is. Ha a bányafelügyelet az említett időtartam alatt intézkedést nem tesz, a 
felhagyás, lebontás végrehajtható. 
36. § (1) *  A védőpillért a bányavállalkozó kérelmére, vagy hatóság kezdeményezésére a 
bányafelügyelet jelöli ki, törli, engedélyezi módosítását, részleges vagy teljes lefejtését. 

37. § (2) A biztonsági övezeten belül tilos 
a) *  - a 38. §-ban foglaltak és a bányászati létesítmény, valamint a szállító- és elosztóvezeték álla-

gát, üzemeltetését, karbantartását és hibaelhárítását nem akadályozó kerítés építése kivételével - az 
építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése, 
f) *  a bányászati létesítmény, valamint a szállító- és elosztóvezeték állagát, üzemeltetését, 
karbantartását és hibaelhárítását akadályozó anyagok elhelyezése, 

(3) a) *  a bányászati létesítmény és a vezeték épségét veszélyeztető vagy az üzemeltetést, karban-
tartást és hibaelhárítást akadályozó növény ültetése, 

b) *  a bányászati létesítmény és a vezeték épségét veszélyeztető vagy az üzemeltetést, karbantar-
tást és hibaelhárítást akadályozó szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése, 

(7) *  A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbí-
zottja rendszeresen ellenőrzi, és azok megsértése esetén a biztonsági övezettel érintett ingatlan tulaj-
donosát, kezelőjét vagy használóját határidő tűzésével felszólítja a jogsértő állapot megszüntetésére 
és az eredeti állapot helyreállítására. Ha a határidő eredménytelenül telik el, az üzemeltető vagy meg-
bízottja ezt haladéktalanul bejelenti a bányafelügyeletnek a szükséges hatósági intézkedések megté-
tele érdekében. Ha biztonsági okokból azonnali intézkedés megtétele szükséges, az üzemeltető vagy 
megbízottja közvetlenül intézkedhet a jogsértő állapot megszüntetése iránt, amit az ingatlan tulajdo-
nosa, kezelőjét vagy használója tűrni köteles. 

(7a) *  A bányafelügyelet a biztonsági övezet megsértőjét határidő tűzésével kötelezi a jogsértő álla-
pot megszüntetésére. 

(7) Az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének - át nem hárítható felelősséggel - gondos-
kodnia kell 

a) *  a kivitelezési munka megkezdése előtt - az üzemeltető szakmai felügyelete mellett - a keresz-
tezett létesítmény nyomvonala és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, továbbá a (6) bekezdés 
szerinti tilalmak betartásáról,, 
(8) *  A (7) bekezdés a) pontja szerinti kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. Az üzemeletető 
a kijelölés megtörténtét írásban rögzíti, a kijelöléssel érintett keresztezett létesítmény beazonosítására 
alkalmas módon. A kijelölés úgy is teljesíthető, hogy a fővállalkozó kivitelező a kijelölést az 
üzemeltetőtől megrendeli. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező 
viseli. 
(10) Az üzemeltető a (9) bekezdés szerinti bejelentést a rongálásról történő tudomásszerzést követő 
három munkanapon belül teszi meg. A bejelentés tartalmazza * 
40. § (1) *  A 29. § (1) bekezdése szerinti műszaki üzemi tervben a tájrendezési feladatokat a 
tájrendezési előtervben foglaltakkal és a bányatelek megállapítása tárgyában hozott határozat 
előírásaival összhangban kell megtervezni. Ha a tájrendezési előtervben foglalt koncepció részben 
vagy egészben bármely körülmény megváltozása következtében már nem valósítható meg, a 
bányavállalkozó köteles a tájrendezési előterv módosítását kérelmezni, amelyre a 29. § (1) bekezdése 
vagy a bánya bezárására kidolgozott műszaki üzemi terv jóváhagyása keretében kerülhet sor. 
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41. §(5a) *  Zálogként olyan dolog vagy ingatlan ajánlható fel, amelynek értéke legalább a biztosíték 
összegének kétszeresét eléri. 

(5b) *  Ha a bányavállalkozó által felajánlott zálogtárgy értékét nem igazságügyi szakértő határozta 
meg, a bányafelügyelet igazságügyi szakértőt rendel ki a zálogtárgy értékének meghatározására. 

42. §(2) A bánya bezárására (megszüntetésére), a mező felhagyására készített műszaki üzemi 
tervnek tartalmaznia kell 

a) *  a bányabezárás, mezőfelhagyás környezetre gyakorolt hatásának vizsgálatát, kivéve, ha a bá-
nyászati tevékenység végzése tekintetében rendelkezésre áll olyan hatályos környezetvédelmi (mű-
ködési) engedély, egységes környezethasználati engedély, amely rendelkezik a bánya bezárásáról, 
mező felhagyásáról, 
(8a) *  Ha a bányafelügyelet a Bt. 30. § (5) bekezdése alapján kötelezte a bányavállalkozót a bánya 
bezárására, a bánya bezárására vonatkozó műszaki üzemi tervben csak a végállapoti rézsűk és a 
bányatalp kialakításához szükséges ásványi nyersanyag kitermelés engedélyezhető. 
 
 
Többek között módosítja a 21/2022. (I. 31.) SZTFH rendeletet a bányafelügyelet hatáskörébe tar-
tozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és 
vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 40/2022. (XII. 19.) SZTFH r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 
c) *  a vármegyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság 
részére a súlyos üzemzavar vagy a súlyos baleset bekövetkezésétől vagy az arról való tudomás-
szerzéstől számított 2 órán belül szóban, és a következő munkanapon - az addig megismert té-
nyek és körülmények közlésével együtt - írásban teszi meg. 
 
 
Többek között módosítja a 28/2022. (I. 31.) SZTFH rendeletet a polgári felhasználású robbanó-
anyagok forgalmazásáról és felügyeletéről 
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 40/2022. (XII. 19.) SZTFH r. Hatályos: 2023. 01. 01 

5. § (1) *  A robbanóanyag-felhasználás tervezett időpontját - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a 
bányafelügyeletnek, a felhasználás helye szerint illetékes vármegyei rendőr-főkapitányságnak és kör-
nyezetvédelmi hatóságnak, továbbá épület vagy építmény robbantása esetén a hivatásos katasztrófa-
védelmi szerv területi szervének a 3. melléklet szerinti adattartalommal a robbantás előtt legalább 72 
órával korábban be kell jelenteni. A bejelentéshez a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a honlapján 
formanyomtatványt tesz közzé. 

(2) *  Nem kell bejelenteni a mélyműveléses bányában tervezett robbanóanyag-felhasználást, to-
vábbá - a vármegyei rendőr-főkapitányság részére - a külszíni művelésű bányában tervezett robbanó-
anyag-felhasználást. 

7. § (1) A polgári robbantási tevékenység és a robbanóanyag-forgalmazás folytatásával kapcsola-
tos adatok nyilvántartása érdekében az engedélyező hatóság 

a) az engedélyt a tevékenység megkezdése előtt öt nappal, 
b) az engedélyt visszavonó határozatot nyolc napon belül 

elektronikus dokumentum formájában megküldi az általános rendőrségi feladatok ellátására létreho-
zott szerv központi szervének, valamint az illetékes vármegyei vagy fővárosi rendőr-
főkapitányságnak. *  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
43/2022. (XII. 19.) BM rendelet az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott hivatásos állomány 
alkalmasságvizsgálatáról, valamint egészségügyi és pszichológiai ellátásáról  
 
Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
Többek között módosítja az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendeletet egyes rendvé-
delmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, köz-
alkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve ke-
resőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról 
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Megjelent: MK 209/2022 (XII. 19.) Módosítja: 43/2022. (XII. 19.) BM r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed: 
b) *  a szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonása, a szolgálati-, munkabalesetek (betegségek) minősíté-
se, a megváltozott egészségi állapotúak hivatásos szolgálatra való alkalmasságának felülvizsgálata, a 
hivatásos állomány tagját megillető egészségügyi alapellátás tekintetében a polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatok hivatásos állományú tagjaira; 

2) *  A rendelet hatálya kiterjed az egészségügyi alapellátás tekintetében: 
a) *  a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok közalkalmazottaira, köztisztviselőire és kormánytisztvi-

selőire; 
b) *  a hivatásos, a rendvédelmi alkalmazotti, a közalkalmazotti, a köztisztviselői vagy a kormány-

tisztviselői állományból nyugállományba helyezettekre, valamint szolgálati járandóságra jogosultakra. 

44. § *  (1) A FÜV bizottság az Országos Rendőr-főkapitányság felülvizsgáló egységének szerveze-
tében működik. 

(2) *  A FÜV bizottság 3 tagból áll. A FÜV bizottság összetételét a rendvédelmi szerveket irányító 
miniszter az orvos-szakmai követelmények figyelembevételével állapítja meg. 

(3) *  Az a rendvédelmi szerveket irányító miniszter az I. fokú FÜV bizottság elnökét és 1 tagját a fe-
lülvizsgáló egység, illetve a rendvédelmi szervek alkalmassági és felülvizsgálatra kijelölt főorvosi állo-
mányából, 1 tagját az érintett rendvédelmi szerv által jelölt orvosok közül eseti jelleggel jelöli ki. Az I. 
fokú FÜV bizottság bázisán működő II. fokú FÜV bizottság elnöke a BM EKO vezetője, tagjai a felül-
vizsgáló egység, valamint a rendvédelmi szervek alkalmassági és felülvizsgálatra kijelölt főorvosi ál-
lományából eseti jelleggel kerülnek kijelölésre. A FÜV bizottság munkájába konzultációs joggal - a 
FÜV eljárás alapját képező betegségre figyelemmel - pszichológus bevonható, véleménye a FÜV 
bizottságot nem köti. 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
2022. évi LXX. törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint a 
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
Többek között módosítja a 2007. évi LXXXVI. törvényt a villamos energiáról 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 2022. évi LXX. tör Hatályos: 2023. 01. 01 
 
47. § (1a) *  A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes tör-
vényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. 
törvény (a továbbiakban: Tkmtv.) szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz csatlakozott 
villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató köteles a felhasználó vagy a fizető adatai 
változásának felhasználó általi bejelentését az adatváltozás-kezelési szolgáltatás keretében, bizton-
ságos kézbesítési szolgáltatás útján is fogadni és kezelni. Ha a felhasználó hálózathasználati szerző-
dését a villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató a 63. § (1) bekezdésének megfele-
lően megbízottként kezeli, akkor a felhasználó változott adatait továbbítja az érintett hálózati engedé-
lyesnek. 
(1b) * Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználó rendelkezése alapján átadja a 
villamosenergia-kereskedőnek, illetve egyetemes szolgáltatónak a Tkmtv. 15. § (2) bekezdés a) pontja, 
b) pont bc)-be) alpontja, valamint 16. § (2) bekezdése szerinti adatokat. 
(1c) *  A villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató a felhasználónak az adatváltozás-
kezelési szolgáltatásra történő regisztrációja során a Tkmtv. 15. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) 
alpontja alapján, az adatváltozás-kezelési szolgáltatótól átvett adatait az adatok átvételét követő 60 
napon belül összeveti az általa nyilvántartott, a felhasználóra, illetve a fizetőre vonatkozó adatokkal, 
és eltérés esetén gondoskodik azoknak az átvett adatok szerinti tartalommal történő helyesbítéséről. 
53. § *  (1) *  A szervezett villamosenergia-piacon 
a) a felhasználó, valamint az elosztó hálózati veszteség pótlásához szükséges beszerzések tekinteté-
ben az elosztó vételre irányuló, 
b) a termelő, valamint a 32. § (3) bekezdésében foglaltak esetén az elosztó eladásra irányuló, és 
c) a villamosenergia-kereskedő, az aggregátor, az energiaközösség, a rendszerszintű szolgáltatások 
és az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mérlegköre kiegyenlítésének biztosítása vonatko-
zásában, a 13. § (6) bekezdés b) pontja szerinti villamos energia vonatkozásában, a szűkületkezelési 
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eljárásokban történő együttműködés keretében, valamint az átviteli hálózati veszteség pótlásához 
kapcsolódóan az átviteli rendszerirányító, vagy a szervezett villamosenergia-piac által működtetett 
napon belüli piacon a termelő vételre és eladásra irányuló 
ügyleteket köthet, amennyiben megfelel a szervezett villamosenergia-piaci szabályzatban előírt felté-
teleknek, továbbá a szervezett villamosenergia-piaci engedélyessel a kereskedésben történő részvé-
telre, az ügyletek elszámolására pedig szükség esetén az elszámolást végző szervezettel szerződést 
kötött. 
 
Többek között módosítja a 2008. évi XL. törvényt a földgázellátásról 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 2022. évi LXX. tör Hatályos: 2023. 01. 01 
 
2. § E törvény alkalmazásában: 22a. *  Föld alatti gáztároló: az (EU) 2017/1938 európai parla-
menti és tanácsi rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti föld alatti gáztároló. 
45a. *  Korai előrejelzési szint: a (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott válságszint. 
52e. *  Riasztási szint: a (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (1) bekezdés 
b) pontjában meghatározott válságszint. 
70a. *  Vészhelyzeti szint: a (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (1) bekez-
dés c) pontjában meghatározott válságszint. 
77. *  Uniós riasztás: az (EU) 2022/1369 tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontja szerinti riasztás. 
III/B. Fejezet *  
ENERGETIKAI INNOVÁCIÓK TÁMOGATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK *  
Energetikai szabályozási tesztkörnyezet *  
63. §  
(6) *  A földgázelosztó köteles az ügyfélszolgálatok működtetésére telefonos és elektronikus eléréssel, 
valamint az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben azzal, hogy állandó ügyfélszolgálati irodát kell 
létesítenie a működési engedélyében meghatározott működési területén található minden vármegye-
székhelyen és megyei jogú városban vagy - ha működési területén ilyen város nincs - a legtöbb fel-
használóval rendelkező településen. 
63/B. § (6) *  A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes 
törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Tkmtv.) szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz csatlakozott föld-
gázkereskedő, illetve egyetemes szolgáltató köteles a felhasználó vagy a fizető adatai változásának 
felhasználó általi bejelentését az adatváltozás-kezelési szolgáltatás keretében, biztonságos kézbesí-
tési szolgáltatás útján is fogadni és kezelni. Ha a felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését a 
földgázkereskedő, illetve egyetemes szolgáltató a 28/A. § (4) bekezdésének megfelelően megbízott-
ként kezeli, akkor a felhasználó változott adatait továbbítja az érintett földgázelosztónak. 
(7) *  Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználó rendelkezése alapján átadja a földgázkeres-
kedőnek, illetve egyetemes szolgáltatónak a Tkmtv. 15. § (2) bekezdés a) pontja, b) pont bc)-be) al-
pontja, valamint 16. § (2) bekezdése szerinti adatokat. 
(8) *  A földgázkereskedő, illetve egyetemes szolgáltató a felhasználónak az adatváltozás-kezelési 
szolgáltatásra történő regisztrációja során a Tkmtv. 15. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja 
alapján, az adatváltozás-kezelési szolgáltatótól átvett adatait az adatok átvételét követő 60 napon 
belül összeveti az általa nyilvántartott, a felhasználóra, illetve a fizetőre vonatkozó adatokkal, és elté-
rés esetén gondoskodik azoknak az átvett adatok szerinti tartalommal történő helyesbítéséről. 
95/A. § *  (1) *  A Hivatal minden év március 1-jéig honlapján közzéteszi a (EU) 2017/1938 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott esetekhez tartozó-
an a védett felhasználók és a szolidaritási alapon védett felhasználók földgázfelhasználását. 
Földgázellátási válsághelyzet, tárolói feltöltési ütemterv, korlátozás *  
132. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg 
33. *  a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló, valamint a korlátozásra vonatkozó részle-
tes rendelkezéseket, a védett felhasználók nyilvántartásának szabályait, a korlátozási kategóriákat, a 
besorolás szabályait, valamint a korlátozható felhasználókra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, 
továbbá a szolidaritási intézkedés végrehajtásának részletszabályait, a védett felhasználók ellátásbiz-
tonságát szolgáló ellátási előírások részletszabályait, és a (EU) 2017/1938 európai parlamenti és ta-
nácsi rendelet 14. cikk (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott a földgáz-kereskedelmi forrás-
szerződésekre és kapcsolódó szerződésekre vonatkozó adatszolgáltatást, *  
132/A. §2. *  az uniós riasztás kihirdetése esetén a gázfogyasztás csökkentésére vonatkozó intézke-
déseket. 
133/A. § 13. *  a válsághelyzeti monitoringrendszer működésének részletszabályait, a (EU) 2017/1938 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott esetekhez 
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tartozó felkészülés mértékét, valamint a védett felhasználók és a szolidaritási alapon védett felhaszná-
lók földgáz felhasználása meghatározásának módját, 
14. *  összehangolt védelmi tevékenység elrendelése esetén a földgázipari vállalkozás e törvényben, 
a végrehajtására kiadott kormányrendeletben és a Hivatal elnöke által kiadott rendeletben, határozat-
ban foglalt, a földgázipari tevékenységből származó egyes kötelezettségei alóli mentesítése - ideértve 
a más földgázipari vállalkozás jogának korlátozását is - szabályait, 
15. *  a megújuló energiaforrásból, továbbá földgáz minőségű, biomasszából és egyéb nem bányá-
szati forrásból származó gázokból származó energia eredetét igazoló származási garanciára, annak 
kiadására, nyilvántartására, átruházására, az ilyen módon termelt gázból származó energiát értékesítő 
termelők beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségére, valamint a számlatulajdonosok adatainak 
közzétételére vonatkozó részletes szabályokat, 
16. *  az energetikai szabályozási tesztkörnyezet által támogatott célokat, a kérelem benyújtására 
jogosultak körét, a kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályokat, a kérelem elbírálásával kapcsola-
tos részletes szabályokat, az engedélyezhető eltérések részletes tartalmát, az energetikai szabályo-
zási tesztkörnyezet résztvevőinek jogait és kötelezettségeit, az energetikai innovációs teljesítmények 
alkalmazásával kapcsolatos felelősségi kérdéseket, az energetikai szabályozási tesztkörnyezetben 
való részvétel meghosszabbításának feltételeit és a kötelezettségek megszegésével kapcsolatos jog-
következmények részletes szabályait, 
17. * a hazai föld alatti gáztárolókra vonatkozó feltöltési célértéket. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2022. évi LXXI. törvény az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
 
Többek között módosítja a 1996. évi CXVI. törvényt az atomenergiáról 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 2022. évi LXXI. tör Hatályos: 2023. 01. 01 
 

6/G. § *  (1) Az elnök és az elnökhelyettes nem lehet 
a) *  köztársasági elnök, a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai igazgatója, államtitkár, közigaz-

gatási államtitkár, helyettes államtitkár, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, polgármester, alpol-
gármester, vármegyei közgyűlés elnöke és alelnöke, országgyűlési képviselő, az Európai Parlament 
tagja, 

b) *  helyi vagy vármegyei önkormányzati képviselő, kormánytisztviselő, párt országos vagy területi 
szervezetének tisztségviselője vagy politikai párttal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló sze-
mély, 
19/C. § *  (1) *  A Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamara (a továbbiakban: BPMK) a szakértői 
tevékenység gyakorlására jogosító engedélyezési eljárásban közreműködő elsőfokú minősítő bizott-
ságot hoz létre. A minősítő bizottság feladata annak megállapítása, hogy a kérelmező szakmai gya-
korlata megfelelő-e a szakértői tevékenység folytatásához. 

2. melléklet az 1996. évi CXVI. törvényhez *  

Az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
45/2022. (XII. 20.) BM rendelet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok működésével össze-
függő egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Hatályos: 2023. 01. 01 
 
 
Többek között módosítja a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r Hatályos: 2023. 01. 01 
 
3. §(6) Belvízvédekezési tervet védelmi szakaszonként, vízitársulatok esetében a védelmi szakaszo-
kat érintő működési területre, önkormányzatok esetében a védelmi szakaszokat érintő közigazgatási 
területre vonatkozóan kell készíteni. A terv tartalma: 
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b) *  áttekintő helyszínrajz, amely feltünteti a vízgyűjtő terület, a belvízvédelmi szakasz és öblözetek, 
valamint a belvízvédekezésre kötelezett közigazgatási vagy működési területének határát, a települé-
seket és azok közigazgatási határát, vármegyehatárt, országhatárt, a vízitársulatok működési terüle-
tének határát, a szakasz főcsatornáit, a torkolati és közbenső szivattyútelepeket, a kijelölt belvíztáro-
zókat, vízrendszerek közötti átvezetéseket, a különcélú vezetékes hírközlő hálózatot, az utakat és a 
vasutakat; 
3/B. § (1) b) * az áttekintő helyszínrajz, amely feltünteti a vízhiánykezelő körzet és az öntözőrendsze-
rek hatásterületének területi határát, a településeket, a vármegyehatárt, az országhatárt, a körzet fő-
csatornáit és főbb csatornáit, a torkolati, vízkivételi és közbenső szivattyútelepeket, a víztározókat, a 
vízrendszerek közötti átvezetéseket, az utakat és a vasutakat; 
(2) A körzeti vízhiány elleni védekezési tervek mellett a VIZIG a működési területére általános vízhiány 
elleni védekezési tervet is készít. A vízhiány elleni védekezési terv tartalma: 
c) *  a helyszínrajz, amely feltünteti a vízhiánykezelő körzet és az öntözőrendszerek hatásterületének 
területi határát, a településeket, a vármegyehatárt, az országhatárt, a körzet főcsatornáit és főbb csa-
tornáit, a torkolati, vízkivételi és közbenső szivattyútelepeket, a víztározókat, a vízrendszerek közötti 
átvezetéseket, az utakat és a vasutakat 
 
 
Többek között módosítja a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletet a fertőző betegségek és a járványok 
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r Hatályos: 2023. 01. 01 
 
 
1. § (1) *  A fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló helyi egészségügyi hatósági 

tevékenység a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a 
továbbiakban: kormányhivatal) és a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi fela-
datkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) hatáskörébe 
tartozik. 
Hepatitis B (Hepatitis B vírus által okozott heveny májgyulladás) 
B típusú akut hepatitis, BNO10: B16 

2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: A megbetegedések halmo-
zott előfordulása esetén a járási népegészségügyi intézet vagy a vármegyei kormányhivatal elrendel-
heti a klinikai minták járványügyi feladatok ellátására kijelölt területileg illetékes mikrobiológiai labora-
tóriumba történő beküldését. A járványügyi tipizáló vizsgálatok a referencia laboratóriumban történnek. 
2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: 

A megbetegedések halmozott előfordulása esetén a járási hivatal vagy a vármegyei kormányhi-
vatal elrendelheti a klinikai minták járványügyi feladatok ellátására kijelölt területileg illetékes mik-
robiológiai laboratóriumba történő beküldését. A járványügyi tipizáló vizsgálatok a referencia la-
boratóriumban történnek. 

3. számú melléklet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez *  

Fertőtlenítés 

2. *  A folyamatos fertőtlenítést a beteg otthonában többnyire a beteg egyik családtagja (ápolója) 
végzi a kezelőorvos útmutatása szerint és ellenőrzése mellett. Az erre a célra alkalmas fertőtlenítősze-
reket az illetékes járási hivatal vagy a kormányhivatal díjmentesen bocsátja rendelkezésre. 

Indokolt esetben az illetékes járási vagy vármegyei tisztiorvos (a továbbiakban: tisztiorvos) határo-
zattal intézkedik a folyamatos fertőtlenítés elrendeléséről, végrehajtásának módjáról és ellenőrzéséről. 
 
 
Többek között módosítja a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletet a veszélyes anyagokkal és a veszé-
lyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r Hatályos: 2023. 01. 01 
 
8. §(3) *  Az ETTSZ a nyilvántartásában szereplő veszélyes anyagokra és veszélyes keverékekre vo-
natkozó megkeresésre felvilágosítást ad 
b) *  a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal és járási (fővárosi 
kerületi) hivatala részére; 
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(10) *  A mérgezési esetbejelentések teljesítését a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegés-
zségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) elle-
nőrzi. 
12. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez *  

Mérgezési eset bejelentőlap 

13. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez *  

Veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység és abban bekövet-
kezett változás járási hivatalnak történő elektronikus bejelentése *  

 

Többek között módosítja a 8/2002. (III. 12.) EüM rendeletet az egészségügyi ágazat radiológiai 
mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r Hatályos: 2023. 01. 01 
 

1. § (1) *  Az egészségügyi ágazat környezeti sugár-egészségügyi mérőhálózati feladatait a nép-
egészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: 
vármegyei kormányhivatal) szervezeti keretében működő Egészségügyi Radiológiai Mérő és 

Adatszolgáltató Hálózat (a továbbiakban: ERMAH) látja el. 
2. § *  (1) *  Az ERMAH feladatait a vármegyei kormányhivatalok környezeti sugár-
egészségügyi laboratóriumai (a továbbiakban: ERMAH laboratóriumok), továbbá a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) szervezeti keretében működő ERMAH In-
formációs Központ (a továbbiakban: ERMAH IK) útján látja el. 
(2) *  Az ERMAH szakmai módszertani irányítását az NNK végzi. 
(3) *  Az ERMAH működésének szabályait a sugár-egészségügyi feladatokra illetékességgel 
rendelkező vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatában kell megha-
tározni. 

3. §(4) *  A vizsgálati program évközi módosítását az érintett vármegyei kormányhivatal az NNK részé-
re megküldendő - a költséghatásokra is kiterjedő - előterjesztésben kezdeményezheti. A vizsgálati 

program módosítását az országos tisztifőorvos - tizenöt napon belül - hagyja jóvá. 
 
 
Többek között módosítja a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletet az egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r Hatályos: 2023. 01. 01 

 
1. § *  E rendelet hatálya kiterjed a Magyarország területén 
c) *  egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező és ellenőrző egészségügyi hatóságra: az orszá-
gos tisztifőorvosra, a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalra 
és a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatalára (a továbbiakban együtt: egészségügyi hatóság). 

2. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez *  

A TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMUMFELTÉTELEK 
Fekvőbeteg szakellátás 
 
Progresszivitási szintek 

III. szint: 
Az az ellátó hely, amely bőrgyógyászati, szövődményes STD és venerológiai fekvőbeteg ellátást 

biztosít, és a hozzá csatlakozó szakambulanciákon (specializált szakrendelések) a kornak megfelelő 
hazai színvonalon, és hazai körülmények között magas szinten képes ellátni akár a legsúlyosabb bőr-
gyógyászati esetek széles skáláját. Onko-team elérhető. Egyes speciális területen a legújabb nemzet-
közi szakmai trendeknek megfelelő ellátást is képes nyújtani. 

Ezen kategórián belül a progresszivitás legfelsőbb fokát az egyetemi oktatóközpontok képezik, 
progresszív bőrgyógyászati, venerológiai, dermatoallergológiai, dermatoimmunológiai és 
dermatoonkológiai tevékenység együttes biztosítása révén. Rendelkeznek azokkal a terápiás és ki-
vizsgálási lehetőségekkel, amelyeket a III. szintű vármegyei kórházakban részben a szakszemélyzet 
hiánya miatt nem lehet teljesíteni. Biztosít speciális progresszív terápiás lehetőségeket (lézer park, 
kombinált fénykezelések, fotodinámiás kezelés), és kivizsgálásokat (minimális erythema dózis, speciá-
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lis bőrgyógyászati immunológiai tesztek, immunhisztokémiai festések, stb.). Onko-team felállítására 
képes. 
Minimum ágyszám: 15 

 
Progresszivitási szintek 
II. szint 

Fogalma: vármegyei szintnek megfelelő tevékenység igényelte intenzív betegellátási feladatok el-
látására alkalmas munkahely. 

Feltétel: minimum II. szintű csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály mellett működhet. 

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 
 

Progresszivitási szintek 
II. szint: foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely 

A foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek a fentiekben részletezett vizsgálatok közül II. fokon 
végzik a munkaköri, a szakmai alkalmassági vizsgálatokat, a foglalkozási megbetegedések gyanújával 
beutaltakkal kapcsolatos konzíliumot, az álláskeresők átképzéséhez szükséges szakmai alkalmassá-
gi, illetve a közfoglalkoztatáshoz szükséges munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatot, a megváltozott 
munkaképességű álláskeresők, valamint az alkalmi munkavállalók foglalkoztathatóságával kapcsola-
tos szakvéleményezést a munkaügyi feladatkörükben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok 
számára, valamint az egészségügyi felvilágosítási, tanácsadási, egészségfejlesztési feladatokat. 

C. Minden fekvőbeteg intézményben: részvétel az infekció kontroll tevékenységben és a kórházak 
(klinikák) antibiotikum politikájának kialakításában. 

Az infektológiai osztály mellett infektológiai ambulancia és vármegyénként egy védőoltási szak-
tanácsadó működtetése szükséges, melynek feladata a vármegyei védőoltási szaktanácsadó szolgá-
lat ellátása. 
 
II. ellátási szint: Infektológiai/fertőzőbeteg osztályok 

Feladatai: 
A védőoltások klinikai ellenőrzése, oltási tanácsadás, oltási szövődmények klinikai vizsgálata. 

Járóbeteg szakambulancia működtetése. 
Infektológiai konzílium biztosítása a területükön (kórház, város, vármegye) lévő egészségügyi szol-

gáltatók számára. 
A szakszemélyzet* jelenlétének biztosítása: 
A repülőtéren működő egészségügyi szolgáltató részéről szakorvos, és szakdolgozó folyamatos je-

lenléte. 
A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatában nevesített fela-

datok ellátására, ezen belül a folyamatos közegészségügyi és járványügyi felügyelet biztosítása és a 
szükséges hatósági intézkedések megtétele érdekében a Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kiren-
deltség (Kirendeltség) személyzete részéről a helyszínre kirendelt személyzet - népegészségügyi 
ellenőr (korábbi nevén közegészségügyi-járványügyi felügyelő) folyamatos jelenléte, továbbá 
tisztiorvos elérhetősége. 

 
Fekvőbeteg szakellátás 
Progresszivitási szintek 
II.a szint: 

Olyan vármegyei szintű traumatológiai központ, ahol központi idegrendszeri sérülést, operálan-
dó gerinc sérülést nem látnak el, polytrauma ellátást nem végeznek, multitrauma ellátást igen. 
II.b. szint: 

Olyan vármegyei szintű traumatológiai központ, amely teljeskörű polytrauma ellátást végez. 
Az akut sérült ellátáshoz 2 fő teljes munkaidejű traumatológus szakorvos folyamatos jelenléte, 24 

órán keresztül biztosítandó (min. 8 fő FTE/intézmény). 
 

Többek között módosítja a 49/2004. (VIII. 31.) BM rendeletet a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek 
hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r Hatályos: 2023. 01. 01 
 
10. § *  (1) *  A fegyvertartáshoz, illetve a házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez előírt vizsgára a 
vármegyei rendőr-főkapitányságon - Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságon - kell jelent-
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kezni, az (1a) bekezdésben meghatározott módon. A vizsgára való jelentkezésnek nem feltétele a 
lőfegyver tartására jogosító engedély kiadására irányuló kérelem előterjesztése. 

(2) *  A fegyvertartáshoz előírt vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkező 
a) köteles megjelölni azt, hogy milyen jellegű lőfegyverre vagy lőfegyverekre kíván vizsgát tenni, va-

lamint azt, hogy elméleti részvizsgát, gyakorlati részvizsgát vagy elméleti és gyakorlati részvizsgát 
kíván-e tenni, továbbá 

b) *  megjelölheti azt, hogy a vizsgát melyik vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon kívánja le-
tenni. 
(5) *  A fegyvertartáshoz, illetve a házilagos lőszerszereléshez és - újratöltéshez előírt vizsgát a jelent-
kező által megjelölt vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon vagy - a (2) bekezdés b) pontja sze-
rinti megjelölés hiányában - a jelentkezés helye szerinti vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon, 
magyar nyelven kell letenni. 

Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához, illetve a muzeális fegyver sportlövészeti célú 
használatához szükséges elméleti és jártassági követelmények *  
11/C. § 
(4) *  A vizsgát a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége által kijelölt vizsgabizottság előtt 
kell letenni. A háromtagú vizsgabizottság egy tagját a vármegyei (fővárosi) rendőrfőkapitány delegálja 
 
 
Többek között módosítja a 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendeletet a 0 Hz—300 GHz közötti frekven-
ciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egés-
zségügyi határértékeiről 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r Hatályos: 2023. 01. 01 

 
4. § (1) *  A lakosság expozíciójának várható mértékét, a vonatkoztatási határértékek betartását a 

sugár-egészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok (a továbbiakban: 
kormányhivatal) méréssel ellenőrzik a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal együttműködve, ha *  

a) számítások alapján a vonatkoztatási szint túllépése valószínűsíthető, 
b) jogszabály előírja, 
c) az elővigyázatossági elv alapján indokolt, vagy 
d) az közegészségügyi szempontból szükséges. 
 

 
Többek között módosítja a 12/2007. (III. 13.) IRM rendeletet a megkülönböztető és figyelmeztető 
jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r Hatályos: 2023. 01. 01 
 

7. §  (4) *  A megkülönböztető jelzést adó készülék használatának kezdetét és végét a sürgős 
betegszállítást végző szervek és a háziorvosi központi ügyeletek az Országos Mentőszolgálat 
kiindulás helye szerint illetékes vármegyei mentésirányítási központjába, egyéb szervek a saját 
ügyeletükre, annak hiányában, illetve a bejelentés egyéb akadálya esetén a Rendőrségnek a 

kiindulás helye szerint illetékes tevékenység-irányító központjába kötelesek haladéktalanul beje-
lenteni. 

 
Többek között módosítja a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletet az orvostechnikai eszközökről 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r Hatályos: 2023. 01. 01 
 
Egészségügyi szolgáltatók ellenőrzése 

28. § (1) *  Az egészségügyi szolgáltató működési engedélyének kiadására illetékes népegészség-
ügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, 
vagy az országos tisztifőorvos (a továbbiakban együtt: egészségügyi államigazgatási szerv) a műkö-
dési engedélyezési eljárás, valamint az egészségügyi szolgáltató rendszeres ellenőrzése során a 
rendelkezésre álló dokumentumok, jegyzőkönyvek megvizsgálásával ellenőrzi, hogy a felhasználó 
eleget tesz-e az egyes eszközök rendeltetésszerű és biztonságos teljesítőképességére vonatkozó 
követelményeknek,. 
14. melléklet a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelethez *  
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BEJELENTŐ LAP 
Nemzeti Népegészségügyi Központ számára 
a kifejezetten orvostechnikai eszközök fertőtlenítésére szánt orvostechnikai eszközök 
magyarországi forgalomba hozataláról 

 

Többek között módosítja a 20/2009. (VI. 18.) EüM rendeletet az egészségügyi ellátással összefüg-
gő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r Hatályos: 2023. 01. 01 
  

1. § E rendelet hatálya kiterjed 
a) *  a Magyarország területén működő egészségügyi szolgáltatókra és 
b) *  az országos tisztifőorvosra, valamint a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vár-

megyei kormányhivatalra és a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében 
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalára. 

(3) Az IIAB 
g) *  kapcsolatot tart az Országos Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottsággal (a továbbiakban: OIAB) 

és a Vármegyei Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottsággal (a továbbiakban: MIAB);  

Az egészségügyi hatóság feladatai 

11. § *  Az egészségügyi szolgáltató telephelye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében el-
járó fővárosi és vármegyei kormányhivatal a 9. § c) pontja szerinti éves jelentések alapján elkészíti a 
vármegyei infekciókontroll-jelentést, melyet a tárgyévet követő március 15-éig megküld az országos 
tisztifőorvos részére. A vármegyei infekciókontroll-jelentés tartalmazza a 12. § szerinti, illetékes MIAB 
éves működéséről szóló összesítést is. 

12. § *  (1) *  Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzése vármegyei és országos 
stratégiájának kidolgozása érdekében vármegyei és országos szinten Infekciókontroll és Antibiotikum 
Bizottság működik. 

(2) *  A MIAB-ot a vármegyei tisztifőorvos működteti. 
(3) *  A MIAB tanácsadó testület, amely az alakuló ülésen elfogadott ügyrend szerint működik. A 

MIAB elnöke a vármegyei tisztifőorvos, titkára a vármegyei tisztifőorvos javaslata alapján az ügyrend-
ben meghatározott személy. A MIAB tagjai az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet főigazgatója által kijelölt személy, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: 
NEAK) főigazgatója által kijelölt személy, és az infektológiai, mikrobiológiai laboratóriumi diagnoszti-
kai, és infekciókontroll tevékenység felett szakfelügyeletet gyakorló, a feladattal megbízott szakfelü-
gyelő főorvosok. 

(4) *  A MIAB feladata az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzése vármegyei 
stratégiájának, akciótervének - beleértve a vármegyei antibiotikum politikát is - kialakítása és eredmé-
nyeinek elemzése. 
 
 
Többek között módosítja a 39/2011. (XI. 15.) BM rendeletet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki men-
tési tevékenységének általános szabályairól 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r Hatályos: 2023. 01. 01 
 

34. § *  Az ügyeletes: 
a) ellátja a készenléti jellegű szolgálattal rendelkező tűzoltóság működési területén a hozzá érkező 

tűzjelzés fogadásával, a riasztással kapcsolatos, valamint a jelentési és hír-összeköttetési feladatait, 
közreműködik az adatszolgáltatás elvégzésében, 

b) *  a hozzá beérkező tűzjelzéseket haladéktalanul jelenti a vármegyei katasztrófavédelmi igazga-
tóságok, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban együtt: KI) műve-
letirányító ügyeletére, 
34/A. § *  A vármegyei műveletirányító ügyeletes: *  

g) *  tevékenységét a műveletirányítás rendje és a vármegyei főügyelet ügyrendje szerint végzi, 
h) *  végrehajtja a vármegyei főügyelet és az OKF Központi Főügyeletének utasításait a riasztások 

és jelentések végrehajtásával kapcsolatosan. 
39. § (1) *  A vonuló szer parancsnoka visszajelzést ad a vonulás közben történt akadályozó tényezők-

ről a vármegyei műveletirányító ügyeletre. 
48. § (4) *  Azokban az esetekben, amelyekben a tűzeset olyan területet érintett, ahol gyártottak, fel-

használtak vagy tároltak veszélyes anyagokat, hulladékokat - és ezen körülményekről a 
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tűzoltásvezető tudomással bír - a tűz eloltása utáni tevékenységek körében a környezeti károk hely-
színi felmérése, nyilvántartásba vétele érdekében a tűzoltásvezető értesíti a környezetvédelmi fela-

datkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalt. 
56. § (3) *  A szomszédos vármegye közigazgatási területén elhelyezkedő településeken található léte-
sítményekre készített TMMT csak az érintett település szerinti KI igazgatója egyetértésével hagyható 

jóvá. 
 
 
Többek között módosítja a 49/2011. (XII. 20.) BM rendeletet a hivatásos katasztrófavédelmi szer-
vek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r Hatályos: 2023. 01. 01 
 
20. § (5) *  Tűzoltói, polgári védelmi és katasztrófavédelmi adatok felhasználásával készített szak-
irodalmi, valamint valóságos ügyeket feldolgozó irodalmi alkotást a katasztrófavédelmi hivatásos 
állományú előzetes engedéllyel jelentethet meg. Az ilyen műveken a szerző nevén kívül a rend-
fokozatát is fel lehet tüntetni. A katasztrófavédelmi hivatásos állományú rendszeresen vagy idő-
szakosan megjelenő lapok, sajtótermékek szerkesztője vagy munkatársa csak engedéllyel lehet. 
Az engedély megadására az állományilletékes parancsnok, területi jogállású hivatásos katasztró-
favédelmi szerv állományát érintően az igazgató, a BM OKF-en szolgálatot teljesítő katasztrófa-
védelmi hivatásos állományú esetében a BM OKF főigazgatója jogosult. 

 
Többek között módosítja az 50/2011. (XII. 20.) BM rendeletet a bejelentésköteles tűzvédelmi szol-
gáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r Hatályos: 2023. 01. 01 
 
 

1. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez *  
A nyilvántartási szám kiadásának szabályai 

 
xxsorszám/y

1
-y

2
-...y

13
/zz/évszám. 

ahol: 

XX 
= 

 az adott szolgáltatási tevékenység betűjele:  

 E: tűzoltó készülék karbantartása  

 M: tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása,  

 SZ: tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés,  

 V: tűzvédelmi szakvizsgáztatás;  

 sorszám 
= 

a tűzvédelmi hatóság által az adott szolgáltatási tevékenységben vagy 
szolgáltatási ágban, foglalkozási ágban kiadott, soron következő termé-
szetes szám, (adatváltozás esetén nem módosul), 

 

 y = a szakvizsga rendelet 1. mellékletben felsorolt foglalkozási ágak, munka-
körök sorszáma. 
Csak azokat a számokat kell növekvő sorrendben feltüntetni, amelyekre a 
tevékenységet végzőt a tűzvédelmi hatóság nyilvántartásba vette. A tűzol-
tó készülék karbantartást végzők nyilvántartási számában nem tüntethető 
fel; 

 

 zz = a tűzvédelmi hatóság 1. táblázat szerinti kétjegyű száma;  

 évszám: a bejelentés éve (változás esetén a változás bejelentésének éve).  
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 1. táb-
lázat 

  

 zz A tűzvédelmi hatóságok számozása  

 01 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 02 Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 03 Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 04 Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 05 Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 06 Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 07 Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 08 Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 09 Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 10 Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 11 Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 12 Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 13 Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 14 Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 16 Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 17 Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 18 Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 19 Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 20 Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 21 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
 

 

Többek között módosítja a 62/2011. (XII. 29.) BM rendeletet a katasztrófák elleni védekezés egyes 
szabályairól 
 
 Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r Hatályos: 2023. 01. 01 
 

1. § *  A rendelet hatálya kiterjed: 
a) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF), 
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b) *  a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságokra, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságra 
(a továbbiakban együtt: igazgatóság) és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központra (a továbbiakban: 
KOK), 
 
35. § (2) *  Amennyiben a területi polgári védelmi szervezet alkalmazására a szervezése alapjául szol-
gáló közigazgatási egység határán kívül kerül sor, irányításáért és a mentési tevékenység feltételeinek 
biztosításáért azon vármegye területi védelmi bizottságának elnöke felelős, ahol a polgári védelmi 
szervezet a tevékenységet kifejti. 

4. A megalakítási hely szerinti kódszámok jegyzéke 

 

Sor- 
sz. 

A/ Az igazolvány első olda-
lára kerülő szerv megne-

vezése 

B/ Az iga-
zolvány 

hátoldalára 
kerülő 

kódszám 

C/ Szerv megnevezése  

1. KATASZTRÓFAVÉDELEM 5000. BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság 

 

2. KATASZTRÓFAVÉDELEM 5050. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

3. *  KATASZTRÓFAVÉDELEM 5100. Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

 

4. *  KATASZTRÓFAVÉDELEM 5110. Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság 

 

5. *  KATASZTRÓFAVÉDELEM 5120. Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

 

6. *  KATASZTRÓFAVÉDELEM 5130. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 

 

7. *  KATASZTRÓFAVÉDELEM 5140. Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság 

 

8. *  KATASZTRÓFAVÉDELEM 5150. Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

 

9. *  KATASZTRÓFAVÉDELEM 5160. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság 

 

10. *  KATASZTRÓFAVÉDELEM 5170. Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság 

 

11. *  KATASZTRÓFAVÉDELEM 5180. Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

 

12. *  KATASZTRÓFAVÉDELEM 5190. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 

 

13. *  KATASZTRÓFAVÉDELEM 5200. Komárom-Esztergom Vármegyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság 

 

14. *  KATASZTRÓFAVÉDELEM 5210. Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

 

15. *  KATASZTRÓFAVÉDELEM 5220. Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság 

 

16. *  KATASZTRÓFAVÉDELEM 5230. Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

 

17. *  KATASZTRÓFAVÉDELEM 5240. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
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18. *  KATASZTRÓFAVÉDELEM 5250. Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

 

19. *  KATASZTRÓFAVÉDELEM 5260. Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság 

 

20. *  KATASZTRÓFAVÉDELEM 5270. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

 

21. *  KATASZTRÓFAVÉDELEM 5280. Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság 

 

5. Az igazolvány színe: kék 

 
Többek között módosítja a 7/2012. (III. 7.) BM rendeletet a belügyminiszter irányítása alá tartozó 
szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r Hatályos: 2023. 01. 01 

 
4. § A BM sugárvédelmi ellenőrző rendszer 
a) folyamatosan figyeli, jelzi és ellenőrzi az ország területén mérhető környezeti sugárzás dózistel-

jesítményét, 
b) *  a mért sugárzási adatokat rendszeresen megküldi az Országos Környezeti Sugárvédelmi Elle-

nőrző Rendszer (a továbbiakban: OKSER) Információs Központjába (a továbbiakban: IK), 
c) ellátja a nukleáris korai előrejelzés és riasztás feladatait 

5. § (1) Az OKF ca) *  gyűjti és a Kormányzati Koordinációs Bizottság munkaszervei, valamint a fővá-
rosi és területi védelmi bizottságok részére folyamatosan továbbítja a sugárhelyzet értékelésével kap-

csolatos információkat, 
(3) A területi információs központok 
a) *  a fővárosi és vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságok illetékességi területén gyűjtik és ér-

tékelik a sugárzási adatokat, 
 

Többek között módosítja a 47/2012. (X. 4.) BM rendeletet az atomenergia alkalmazásával össze-
függő rendőrségi feladatokról 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r Hatályos: 2023. 01. 01 

 

6. Illetékesség 

8. § *  Az Atv. szerinti közbiztonsági engedély rendőrség által történő kiadására a nukleáris létesít-
mény, radioaktívhulladék-tároló székhelye (telephelye), a nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás al-
kalmazásának és tárolásának, valamint a radioaktív hulladék feldolgozásának és tárolásának helye 
vagy az atomenergia alkalmazójának székhelye (telephelye) szerinti vármegyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság illetékes. 

 
 
Többek között módosítja az 1/2014. (I. 10.) BM rendeletet a belügyminiszter irányítása alá tartozó 
rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátá-
sáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r Hatályos: 2023. 01. 01 
 
 

7. §  (2) *  Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél foglalkoztatott közegés-
zségügyi felügyelő ellátja az Országos Rendőr-főkapitányság központi, fővárosi és vármegyei szervei-
nek, kirendeltségeinek, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatás-
köréről szóló kormányrendeletben meghatározott általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 

szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szerveinek közegészségügyi feladatait. 
8. § (1) *  A Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatban közreműködők alkalmazzák a 

rendvédelmi szervek működési sajátosságainak figyelembevételével a fertőző betegségek és a járvá-
nyok megelőzése érdekében a jogszabályban előírt mindazon rendelkezéseket, amelyek a személyi 
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állomány hatékony járványvédelme, valamint járvány esetében annak mielőbbi leküzdése céljából 
szükségesek. A járványügyi intézkedések kidolgozása és végrehajtása során a Rendvédelmi Köz-

egészségügyi-Járványügyi Szolgálatban közreműködők szakmai konzultációt folytatnak a fővárosi és 
vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalával 

(a továbbiakban: járási hivatal) és a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei 
kormányhivatallal (a továbbiakban: fővárosi és vármegyei kormányhivatal). 

8/A. § *  A megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltásokat a fertőző betegségek és a járvá-
nyok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló rendelet alapján az orszá-
gos tisztifőorvos, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal vagy a járási hivatal rendeli el és biztosítja. 
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak vonatkozásában a hivatásos állo-
mány azon tagját is figyelembe kell venni és védőoltásban kell részesíteni, aki *  

c) *  a szolgálatteljesítés helyére figyelemmel olyan védőoltással megelőzhető fertőző betegség ve-
szélyének van kitéve, amely betegség halmozott előfordulását az országos tisztifőorvos, illetve a fővá-
rosi és vármegyei kormányhivatal vezető főorvosa járványveszélyes helyzetnek vagy járványnak mi-
nősítette. 

9. § (1) A rendvédelmi szerv alapellátó orvosa és a közegészségügyi-járványügyi felügyelő egés-
zségfejlesztési tevékenysége keretében szervezi és összehangolja, segíti a személyi állomány köré-
ben az egészség megőrzését, a betegségek megelőzését szolgáló programok és az egészségnevelé-
si tevékenység végrehajtását, a korszerű egészségkultúra elterjesztését. 

(2) *  A Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatban közreműködők együttműködnek 
az (1) bekezdés szerinti programok kialakításában és végrehajtásában a fővárosi és vármegyei kor-
mányhivatal egészségfejlesztési feladatokat ellátó szervezeti egységeivel. 

7. A szakmai együttműködésekre irányadó szabályok 
10. § (1) *  A Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatban közreműködők feladataik el-

látásában a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatallal, valamint 
a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatallal szakmailag együttműköd-
nek. 

(2) *  Az országos tisztifőorvos és a rendvédelmi tisztifőorvos, illetve a főispán az e rendeletben nem 
szabályozott szakmai kérdésekről együttműködési megállapodást köt. 

(3) Az együttműködési megállapodás minimális tartalmát képezik: 
 

Többek között módosítja a 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendeletet az egészségügyi intézmények 
egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi 
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r Hatályos: 2023. 01. 01 
 
1. §  (2) *  Az egészségügyi szolgáltatónak az 1. mellékletben megjelölt részterveket tartalmazó Tervet 
kell készítenie. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 3., 6., 7., 14. és 15. sorában szereplő részterveket 
csak azon egészségügyi szolgáltatóknak kell elkészíteniük, amelyeket a népegészségügyi feladatkör-
ében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal) az 
elkészítés szükségességéről tájékoztat. 

2. § (2) *  A Tervet előzetesen egyeztetni kell a helyi védelmi bizottsággal és a területi védelmi bizott-
sággal, továbbá mindazokkal a szervekkel, amelyek közreműködése a Terv végrehajtásához szüksé-
ges. A területi védelmi bizottsággal történő előzetes egyeztetést a vármegyei kormányhivatal koordi-
nálja. 

(3) *  A tervezésért felelős személy a Terv elkészítése érdekében c) *  meghatározza az egészségügyi 
szolgáltató és a telepített gyógyintézet közötti kapcsolattartás és információcsere rendjét, amelyet - a 
Terv külön függelékeként - megküld a vármegyei kormányhivatal részére. 

(4) *  A Tervet a tervezésért felelős személy megküldi a vármegyei kormányhivatalnak jóváhagyás 
céljából. A vármegyei kormányhivatal a Tervet szükség esetén visszaküldi átdolgozásra a tervezésért 
felelős személynek, valamint a jóváhagyást megelőzően ellenjegyezteti a Tervet a területi védelmi 
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bizottság elnökével. A Tervet a megküldéstől számított 90 napon belül jóvá kell hagyni; ha e határidőn 
belül nincs ellenjegyzésre, illetve jóváhagyásra alkalmas Terv, a vármegyei kormányhivatal maga adja 
ki a területi védelmi bizottság elnöke által ellenjegyzett Terve 

(10) *  Ha a Terv készítésére kötelezett egészségügyi szolgáltató a (6), (8) és (9) bekezdésben 
meghatározott határidőre nem tesz eleget kötelezettségének, a vármegyei kormányhivatal a határidő 
leteltét követően határozatban rendeli el a Terv elkészítését, és erről egyidejűleg az egészségügyi 
szolgáltató fenntartóját és az egészségügyért felelős minisztert értesíti. 

(11) *  A vármegyei kormányhivatal a jóváhagyott terveket az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról 
szóló Korm. rendeletben meghatározott vármegyei részterv mellékleteként, illetve a (3) bekezdés sze-
rinti igényeket a vármegyei résztervekkel egyidejűleg az országos tisztifőorvos útján megküldi az 
egészségügyért felelős miniszternek. 

2. Kitelepítési terv 

 
2.4. *  A Kitelepítési tervet előzetesen egyeztetni kell a helyi és a területi védelmi bizottsággal. A jóvá-
hagyott tervet a betegszállítási feladatok tervezhetősége érdekében meg kell küldeni az Országos 
Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) vármegyei szervezete részére. 

2.5.5. *  az életveszélyes esetek kivételével a betegfelvételi zárlat elrendelését, annak rendszerét, és 
erről a mentőszolgálat és a népegészségügyi feladatkörében eljáró vármegyei kormányhivatal értesí-
tésének rendszerét, 

3. Kimenekítési terv 

3.3. *  A Kimenekítési tervet előzetesen egyeztetni kell a helyi és a területi védelmi bizottsággal. A jó-
váhagyott tervet a betegszállítási feladatok tervezhetősége érdekében meg kell küldeni az OMSZ 
vármegyei szervezete részére. 

3.4.3. *  az életveszélyes esetek kivételével a betegfelvételi zárlat elrendelésének és erről a vármegyei 
kormányhivatal értesítésének rendjét, módját, 

7.2. *  A rendkívüli esemény, egészségügyi válsághelyzet, katasztrófa következtében tömegesen je-
lentkező sérültek ellátását minden, akut ellátást végző egészségügyi szolgáltatónak terveznie kell. A 
vármegyei kormányhivatal általi a szakmai átprofilírozásra való felkészülés során figyelembe kell venni 
a régióban lévő ismert jelentősebb veszélyforrásokat is. 

7.3.10. *  a betegfelvétel korlátozására vonatkozó rendet (a vármegyei kormányhivatal rendelkezése 
esetén); 

8.2. A terv tartalmazza: 

8.2.4. *  egyes, az adott helyzetben nélkülözhető szakmai profilok szüneteltetését és erről a vármegyei 
kormányhivatal tájékoztatását, 

9. Egészségügyi és egyéb anyagbiztosítási terv 

9.2.2. *  szűkített választékú gyógyszerkészlet használatának bevezetését az Állami Egészségügyi 
Tartaléknak (a továbbiakban: ÁEüT) a vármegyei kormányhivatalnál és az ÁEüT kezelőjénél rendel-
kezésre álló gyógyszernormájának figyelembevételével, amelyet a fekvőbeteg-ellátó szolgáltató köte-
les az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló EMMI rendeletben előírt 
minőségmegóvó csere igénybevételével kialakítani, 

12. Kommunikációs terv 

12.1.4. *  a vármegyei kormányhivatallal, a mentőszolgálattal, a katasztrófavédelem területi és helyi 
szerveivel, a terület, régió társintézeteivel és a médiával való kapcsolattartás felelősét, 
12.1.5. egyszerűsített dokumentáció és betegnyilvántartás kidolgozását, valamint 
12.1.6. a hozzátartozók tájékoztatásának módját és felelősét a betegek felvételéről, áthelyezéséről, 
elhalálozásáról. 
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13. Veszélyelhárítási tervhez kapcsolódó feladatellátás terve 

13.1. *  A Veszélyelhárítási tervhez kapcsolódó feladatellátási terv célja, hogy biztosítsa a várme-
gyei, illetve Országos Veszélyelhárítási Tervekben meghatározott egészségügyi feladatok végrehajtá-
sát. 

 
 
Többek között módosítja a 9/2015. (III. 25.) BM rendeletet a hivatásos katasztrófavédelmi szer-
veknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, 
valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről 
és szakmai képzéseiről 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r Hatályos: 2023. 01. 01 
 
12. §  (3) *  A tűzoltó alaptanfolyamot a KOK és a vármegyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazga-
tóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóságok) szervezik, és a tanfolyam eredmé-
nyes elvégzését követően kiadják a képzés elvégzését igazoló okiratot. 
2.1.2.8. *  az 1995 előtti legalább vármegyei szintű irányító szervezet által szervezett egyesületi 
parancsnoki tanfolyam, valamint 1995-től a 300 tanórát meghaladó képzési idejű önkéntes és 
létesítményi tűzoltóparancsnok-képző szakon megszerzett képesítés, 
2. Középszintű: 
 
2.3. *  az 1993 előtt a minisztériumok és a fővárosi, illetve a vármegyei tanácsok végrehajtó bizott-
ságai, valamint a BM TKK által szervezett kétéves levelező vagy a 2 hónapos bentlakásos tűzvé-
delmi előadói tanfolyam, 
 
 
Többek között módosítja a 19/2022. (VII. 15.) BM rendeletet a szerződéses határvadászokról 
 
Megjelent: MK 210/2022 (XII. 20.) Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r Hatályos: 2023. 01. 01 
 

1. § E rendelet hatálya kiterjed 
a) a határvadász beosztásba jelentkező személyre (a továbbiakban: jelentkező), 
b) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 

határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet] szerinti szerződéses határvadászra (a továbbiakban: határvadász), 

c) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre, valamint 
d) a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezredére, amely a jogviszonyt létesítő szerződést megkö-

tötte (a továbbiakban: munkáltató). 
 

3. § (1) *  A szerződéses jogviszony létesítését (a továbbiakban: jogviszony) a jelentkező kérelme alap-
ján induló felvételi eljárás előzi meg. A kérelmet az általános rendőrségi feladatok ellátására létreho-

zott szerv vármegyei rendőrfőkapitányságához (a továbbiakban: vármegyei rendőrfőkapitányság) vagy 
a Készenléti Rendőrséghez kell benyújtani. 

 
III. FEJEZET 

AZ EGÉSZSÉGI, PSZICHOLÓGIAI ÉS FIZIKAI ALKALMASSÁG 
8. Az alkalmasságvizsgálatot végzők 

18. Közlekedéspszichológiai vizsgálat 
19. A szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonásának szabályai 

22. A határvadász ruházati ellátása 
25. A baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésének megállapítása 

29. A fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos támogatás 
79. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, köz-

alkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, vala-
mint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítésé-
ről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendeletet a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred állományába 
tartozó határvadászra alkalmazni kell azzal, hogy a határvadász is jogosult az abban foglalt költségté-
rítésekre. 

30. Kötelező védőoltás 
80. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és 

egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 



 
 

55 

1/2014. (I. 10.) BM rendeletet a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred állományába tartozó határ-
vadászra alkalmazni kell azzal, hogy a határvadász a személyi állomány tagja. 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
557/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő be-
ruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt je-
lentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 
27.) Korm. rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 212/2022 (XII. 22.) Hatályos: 2022. 12. 23 
 

5/F. § (4) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 95. sora szerinti beruházás esetében a Kormány az 1. 
melléklet 22. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Pest Vármegyei 

Kormányhivatalt jelöli ki. 
5/J. § *  A Kormány a 2. mellékletben foglalt táblázat 100. sora szerinti beruházás esetében az 1. mel-
léklet 1. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Pest Vármegyei Kor-

mányhivatalt jelöli ki. 

2. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez 
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, valamint a kiemelt jelentősé-

gű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánok *  
……………………………………………………………………………………………………… 

10/2022. (XII. 22.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az 
elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 
18.) NMHH rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 212/2022 (XII. 22.) Hatályos: 2022. 12. 23 
 

33. § (9) *  Építési engedély iránti kérelem és ugyanezen építési engedély alapján létesített elektro-
nikus hírközlési építmény használatbavételéhez szükséges engedély iránti kérelem 

a) *  2022. június 1. napja és 2023. április 2. napja között a 9. § (2) bekezdése vagy a 9. § (3) be-
kezdése szerint nyújtható be; 

b) *  2023. április 3. napjától a 9. § (3) bekezdése szerint nyújtható be. 
(10) *  Bontási engedély iránti kérelem 2027. december 31. napjáig a 9. § (2) bekezdése alapján 

nyújtható be, ha 
a) a kérelem nem nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat bontására irányul, és 
b) a bontandó hálózat vonatozásában a Hírközlés Hálózati Nyilvántartásról szóló 21/2020. (XII. 18.) 

NMHH rendelet szerinti, a meglévő elektronikus hírközlő hálózatra, elektronikus hírközlési építményre 
és kapcsolódó eszközre vonatkozó adatszolgáltatás a kérelem benyújtásáig nem történt meg. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet  egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 213/2022 (XII. 23.) Hatályos: 2023. 01. 01 
 
Többek között módosítja a 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendeletet a vizek kártételei elleni védekezés 
szabályairól 
 
Megjelent: MK 213/2022 (XII. 23.) Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 
4. § (4) *  A katasztrófavédelemről szóló törvényben meghatározott veszélyhelyzeti feltételek fennállá-

sa esetén b) *  a területi védelmi bizottság (a továbbiakban: védelmi bizottság) elnöke, 
7. § (7) *  Ha a kialakult védelmi helyzet a VIZIG területén több vármegyét érint, a VIZIG gondoskodik 

arról, hogy az egyes védelmi bizottságokban intézkedésre jogosult képviselője legyen. 
16. § b) *  a polgármester vagy az általa kijelölt védelemvezető a helyi védelmi bizottság elnöke útján 

közvetlenül a védelmi bizottság vezetőjének, 
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Többek között módosítja a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletet a fegyverekről és lőszerekről 
 
Megjelent: MK 213/2022 (XII. 23.) Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 

4. § (1) *  A lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer (lőszerelem), a flóbert töltény, a festéklövő fegyver, 
a gáz- és riasztófegyver, a gáztöltény, a riasztótöltény, a vaktöltény, a légfegyver, a muzeális fegyver 
gyártását, a Magyarország területén történő forgalmazását, a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer 
(lőszerelem) kereskedelmi célú kivitelét, behozatalát a tevékenység helye, az ország területén történő 
átszállítását a Magyarország területére történő határátlépés helye szerint illetékes vármegyei (főváro-
si) rendőr-főkapitányság engedélyezi. 

(1a) *  Az ügyfél erre irányuló kifejezett kérelme esetén - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a 
lőfegyver gyártásának, illetve forgalmazásának engedélyezésére jogosult vármegyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság engedélyezi a lőfegyver gyártására, illetve forgalmazására feljogosított készletében 
meglévő lőfegyver hatástalanítását. 

(3) *  A 28. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a 31. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet 
számára az „A” kategóriába tartozó tűzfegyver tartását a tevékenység helye szerint illetékes várme-
gyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezi. 

(4) *  A lőfegyver és a hozzá tartozó lőszer önvédelmi vagy személy- és vagyonvédelmi célra történő 
tartását, a tárolásukra szolgáló tárolóhely üzemeltetését, az önvédelmi vagy személy- és vagyonvé-
delmi célra tartott lőfegyver hatástalanítását, a lőfegyver kiállítását, valamint a hangtompító tartását a 
kérelmező lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes vármegyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányság engedélyezi. 

(5) *  Az európai lőfegyvertartási engedély kiadása és a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer nem 
kereskedelmi célú behozatala és kivitele a (2)-(4) bekezdésben meghatározott hatóság hatáskörébe 
tartozik. 

4/A. § *  (1) Az engedélyezési eljárás során hozott elsőfokú döntés elleni fellebbezést 
a) *  a vármegyei, fővárosi rendőr-főkapitányság bírálja el, ha az elsőfokú döntést a rendőrkapitány-

ság hozta, vagy 
b) *  az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve bírálja el, ha az 

elsőfokú döntést a vármegyei, fővárosi rendőr-főkapitányság hozta. 
5/B. § (4) *  A lőtér üzemeltetésére jogosító engedély kiadására irányuló eljárásban ügyfélnek minősül 
a lőtér veszélyességi hatásterületén lévő ingatlan tulajdonosa is, valamint az is, akinek a lőtér veszé-

lyességi hatásterületén lévő ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

1. § (1) *  A fegyver 

ak) *  forgalmazási tevékenység esetén a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon letett fegyver-
forgalmazási vizsgát, 

(2) *  A fegyverforgalmazási vizsga eredményéről a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bizo-
nyítványt ad ki. A vizsgakérdéseket és szabályait a 10. számú melléklet, a vizsgabizonyítvány formáját 
és tartalmát a 11. számú melléklet tartalmazza. 

(3) *  A vizsgabizottság tagjait a vármegyei (fővárosi) rendőrfőkapitány jelöli ki, egy tagjának az (1) 
bekez-
dés a) pont aa) alpontjában, ac) alpontjában, af) alpontjában, ag) alpontjában, ah) vagy ai) alpontjába
n meghatározott képesítéssel vagy igazságügyi fegyverszakértői képesítéssel kell rendelkeznie. 
11. § *  (1) *  A fegyver gyártását, forgalmazását, a lőfegyver hatástalanítását végző, valamint a lőfegy-
ver-kiállítás lebonyolításában közreműködő személynek rendelkeznie kell a tevékenység helye szerint 
illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságnak, javítási tevékenység esetén a rendőrkapitány-

ságnak, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak az engedélyével. 
12. § *  A 4. számú mellékletben meghatározott hatósági igazolvánnyal kell ellátni 
a) a lőfegyver gyártását, valamint 
b) a forgalmazási és javítási tevékenységet közvetlenül 

végző személyeket. 
20/A. §  (4) *  A vizsgabizottság elnökét és egy megfelelő szakismerettel rendelkező tagját a lőfegyve-

rek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet vezetője, egy tagját pedig a vármegyei (budapesti) 
rendőrfőkapitány jelöli ki. 

22. § *  Lőfegyver, lőszer tartása munkavégzési célra engedélyezhető 
a) lőfegyver-kereskedő egyéni vállalkozónak, lőszerpróbára, 
b) lőtér üzemeltetésére engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozónak, a lőtér üzemeltetési enge-

délyben és a lőtérszabályzatban meghatározott lőfegyverre, 
c) igazságügyi fegyverszakértőnek feladatköréhez kapcsolódóan, 
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d) annak a személynek, akinek a foglalkozása gyakorlásához a szolgálati lőfegyver tartását törvény 
írja elő, valamint 

e) a vadon élő állat gyérítésére jogosultnak a gyérítéshez jogszerűen használható lőfegyverre és az 
ahhoz tartozó lőszerre vonatkozóan. 

23. § (3) *  Az (1) bekezdés alkalmazása során minősített sportlövő az, akinek az országos sportági 
szakszövetség által kiadott minősítése van. 

26. § (5) *  E rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálat, az 
Országgyűlési Őrség, a büntetés-végrehajtás szervezetének hivatásos és a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerződéses állományú tagja, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört 
betöltő foglalkoztatottja számára lőfegyver tartása az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti feltétel 
hiányában is engedélyezhető, ha a kérelmező a munkáltatónak a 17. számú melléklet szerinti kérelem 
megfelelő kitöltése útján vagy az elektronikus ügyintézés szabályai szerint megtett nyilatkozata alap-
ján a hivatásos, pénzügyőri, illetve a katonai szolgálatra egészségi és pszichikai vagy pszichológiai 
szempontból alkalmas. A hivatásos, pénzügyőri, illetve a katonai szolgálatra való alkalmatlanság 

megállapítása esetén a munkáltató - ha a lőfegyvertartás hatóság általi engedélyezéséről hivatalos 
tudomással bír - köteles e körülményről az engedélyt megadó hatóságot haladéktalanul írásban tájé-

koztatni. 
28. § (2) Lőfegyver, lőszer tartása az alábbi szervezeteknek engedélyezhető: *  
a) *  hosszú lőfegyverre az erdő- és vadgazdálkodással, vadászattal, vadkereskedelemmel, erdé-

szettel, természetvédelemmel foglalkozó gazdálkodó szervezet, közigazgatási szerv, egyesület, egye-
sületek vármegyei és országos szövetsége, a hivatásos és sportvadászok kamaraként működő köz-
testülete, tudományos kutatóintézet, felsőoktatási intézmény, nevelési-oktatási intézmény, ha bizonyít-
ja, hogy feladatainak ellátásához szükséges a lőfegyver, 

35/A. § (1a) *  A 30. § (1a) bekezdésében meghatározott engedély meglétét igazoló hatósági igazol-
ványt a 25. számú melléklet szerint kell kiállítani. 

37. § (3) *  Vadászlőfegyver és a hozzá tartozó lőszer átengedhető 
a) vadászatra a vadászlőfegyver tartására jogosultnak, valamint 
b) lőtéren a vadászvizsgára felkészítő és azt megelőző tanfolyam teljesítéséről szóló - a jogsza-

bályban meghatározott - igazolással rendelkező, a tizenhatodik életévét betöltött személynek. 
(3a) *  A (3) bekezdés b) pontjának az alkalmazása során nem fogadható el a vadászvizsgára felké-

szítő és azt megelőző tanfolyam teljesítéséről szóló igazolás abban az esetben, ha az tartalmazza az 
arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a kizárólag vadászíjjal, ragadozó madárral vagy magyar agárral 
vadászni kívánó személy a gyakorlati lővizsgát nem kívánja teljesíteni. 

(3b) *  A vadászvizsgára felkészítő és azt megelőző tanfolyam, illetve a vadászvizsga során hasz-
nált lőfegyvert és lőszert a lőtér üzemeltetője a lőtéren 

a) a vadászvizsgára felkészítő és azt megelőző tanfolyamon részt vevő, a tizenhatodik életévét be-
töltött személynek, valamint 

b) a vadászvizsgán vizsgázóként részt vevő személynek 
átengedheti. 
38. § (3) *  Az önvédelmi célú lőfegyver tartására engedéllyel rendelkező személy köteles évente lega-
lább egy alkalommal lőgyakorlaton részt venni, és a lőtérnapló alapján kiállított igazolást nyolc napon 

belül a lakóhelye szerint illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságnak leadni. 
43. §  (5) *  A lőfegyver-kereskedő lőszer (lőszerelem) tárolóhelyének engedélyezésére irányuló eljá-
rásban hozott döntéséről a hatóság tájékoztatja az illetékes vármegyei, fővárosi katasztrófavédelmi 

igazgatóságot. 
48. §  (3) *  Az európai lőfegyvertartási engedélybe bejegyzett egyedi jóváhagyást igénylő tűzfegyver 
és a hozzá tartozó lőszer önvédelmi célra történő behozatalát Magyarország területére a várható be-
utazás, illetve átutazás helye szerint illetékes vármegyei (fővárosi) Rendőr-főkapitányság engedélyez-
heti. A behozatali engedély abban az esetben adható ki, ha a kérelmező bizonyítja, hogy tevékenysé-
ge vagy más ok miatt élete, testi épsége - tűzfegyverrel elhárítható veszélyhelyzet fennállása miatt - 

fokozott védelmet igényel, és rendelkezik az adott tűzfegyver tárolásának e rendeletben megállapított 
feltételeivel. 

 

Többek között módosítja a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletet a tűzvédelmi hatósági feladatokat 
ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és 
balesetbiztosításáról 
 
Megjelent: MK 213/2022 (XII. 23.) Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r. Hatályos: 2023. 01. 01 
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1. § ( (2b) *  A Kormány a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér létesítményei tekintetében 
a (2) bekezdésben meghatározott ügyekben első fokú tűzvédelmi hatóságként a Fővárosi Ka-

tasztrófavédelmi Igazgatóságot jelöli ki. 

 
Többek között módosítja a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet a tűzvédelmi tervezői tevékeny-
ség folytatásának szabályairól 
 
Megjelent: MK 213/2022 (XII. 23.) Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 

2/A. § *  (1) Beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés tervezői tevékenység végzéséhez 
a) *  a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képzések létesítéséről szóló 

65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet 3. mellékletében megállapított műszaki képzési területen szerzett 
mérnöki szakképzettség; 
 
 
Többek között módosítja a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó 
berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irá-
nyuló hatósági eljárás részletes szabályairól 
 
Megjelent: MK 213/2022 (XII. 23.) Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 

2/A. § *  (1) A meglévő berendezés átalakítását, bővítését nem kell engedélyeztetni, ha 
a) *  a beépített tűzjelző berendezés eszközeinek száma a naptári évben legfeljebb összesen 

10 darabbal módosul, és a jelzési, riasztási zóna határa nem változik, 
 
 
Többek között módosítja a 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet az egyes műszaki termékek tűz-
védelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről 
 
Megjelent: MK 213/2022 (XII. 23.) Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 



 
 

59 

 
3. § (5) *  Abban az esetben, ha a kijelölés más miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenysé-
get is érint, a bizottság vezetőjének írásos megkeresése alapján az érintett minisztérium, illetve a 
szakmai irányítása alá tartozó fővárosi és vármegyei kormányhivatal képviselője szakértőként vehet 
részt a bizottság munkájában. 

 A B C D E F 

1. Közigazgatási hatósági 
eljárás 

Szakkérdés Bevonás és 
közreműködés 

feltétele 

Első fokon 
eljáró szak-

hatóság 

Másodfokon 
eljáró szak-

hatóság 

Állásfoglalás be-
szerzésének határ-

ideje 

2. *  A bányafelügyelet építés-
ügyi hatósági és építésfelü-
gyeleti hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint 
ezen létesítmények elvi 
építésének, használatbavé-
telének, fennmaradásának, 
átalakításának, megszünte-
tésének, továbbá rendelte-
tésük megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása. 

Annak elbírálása, 
hogy a létesítmény 
a kérelemben fog-
laltak szerinti vagy 
további feltételek 
melletti megvalósí-
tása esetén az ál-
lamhatár rendje 
biztosított-e, a 
határrendsértések 
és határesemények 
megelőzhetők-e. 

Az államhatártól 
számított 100 
méteren belül 
épülő létesít-
mény esetében. 

Vármegyei 
(fővárosi) 
rendőr-
főkapitányság 

- - 

5. *  A bányafelügyelet 
polgári felhasználású 
robbanóanyagok for-
galmazására, tárolá-
sára, gyártására vo-
natkozó engedélyezé-
si eljárása. 

A robbanóanyagok 
tárolására szolgáló 
építmények védel-
mének, őrzésének 
technikai eszközei, 
az őrzés-védelem 
személyi feltételei 
biztosítottak-e, a 
robbanóanyagok 
tárolási körülményei 
és az ezekről veze-
tett nyilvántartások 
megfelelőek-e. 

Minden esetben. Vármegyei 
(fővárosi) 
rendőr-
főkapitányság 

- - 

16. *  A polgári felhasználá-
sú robbanóanyagok 
forgalmazására, táro-
lására, gyártására 
vonatkozó engedélye-
zési eljárás. 

A robbanóanyagok 
tárolására szolgáló 
építmények védel-
mének, őrzésének 
technikai eszközei, 
az őrzés-védelem 
személyi feltételei 
biztosítottak-e, a 
robbanóanyagok 
tárolási körülményei 
és az ezekről veze-
tett nyilvántartások 
megfelelőek-e. 

Ha a kérelem 
polgári felhasz-
nálású robbanó-
anyagok forgal-
mazására, táro-
lására, gyártásá-
ra irányul. 

Tevékenység 
végzése sze-
rint területileg 
illetékes vár-
megyei (fővá-
rosi) 
rendőr-
főkapitányság 

- - 

30. *  A bányafelügyelet 
építésügyi hatósági és 
építésfelügyeleti ha-
táskörébe tartozó 
építményekre, vala-
mint ezen létesítmé-
nyek elvi építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, 
átalakításának, meg-
szüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárá-
sa. 

Annak vizsgálata, 
hogy a létesítmény 
a kérelemben fog-
laltak szerinti vagy 
további feltételek 
melletti megvalósí-
tása esetén az ál-
lamhatár rendje 
biztosított-e, továb-
bá, hogy a 
határrendsértések 
és határesemények 
megelőzhetők-e. 

Ha kérelem 
tárgyát képező 
bányászati léte-
sítmény az ál-
lamhatártól 
számított 100 
méteren belül 
épül. 

Vármegyei 
(fővárosi) 
rendőr-
főkapitányság 

- - 
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Többek között módosítja az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet az egyes közérdeken alapuló 
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 
 
Megjelent: MK 213/2022 (XII. 23.) Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 
3. § (2) *  Az olyan építési és használatbavételi engedélyezési eljárásokban, amelyekben a szakható-
ságként kijelölt fővárosi és vármegyei kormányhivatal jár el első fokon, eljárásában maga vizsgálja a 

szakkérdést. 

1. *  Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek 

2. melléklet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez 
Összevont telepítési eljárás 

1. A B  

2. Milyen eljárás esetén Az alábbi ágazati jogszabályi rendelkezés szerinti 
szakhatóságok  

9. *  A településrendezési terv 
egyeztetési eljárása 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadá-
sának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló kormányrendelet 9. mellékletében 
meghatározott államigazgatási szerv, a fővárosi és várme-
gyei kormányhivatal kivételével. 

 
3. melléklet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez 

Eltérő szakhatósági kijelöléssel érintett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházások 

22. *  a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum 
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 

az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet szerinti beruházás, 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 
valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet J3-ok 
és az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 214/2022 (XII. 23.) Hatályos: 2023. 01. 01 
 
 
Többek között módosítja a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet az Építésügyi Dokumentációs és 
Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 
 
Megjelent: MK 214/2022 (XII. 23.) Módosítja: 581/2022. (XII. 23.) Korm. r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 
4. § (1) *  Az 1. § (1) bekezdése szerinti dokumentumok közül 

e) *  az 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti tervtanácsi szakmai véleményt a Nyilvántartásban biztosított 
felületen, jogszabályban meghatározott határidőben az országos főépítész vagy az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal, 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
88/2022. (XII. 27.) AM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és 
felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, 
jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 
 
Megjelent: MK 215/2022 (XII. 27.) Hatályos: 2023. 01. 01. 
 

23. § (1) *  Az engedélyező hatóság engedélyezheti valamely, Magyarországon már engedélyezett 
növényvédő szernek nem minősülő termék felhasználását, az engedélyben előírt felhasználástól elté-
rő területen vagy módon, ha 
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a) az alkalmazást közérdek vagy növényvédelmi helyzet indokolja, és 
b) olyan ismeretekkel rendelkeznek, amelyek biztosítják, hogy a növényvédő szernek nem minősü-

lő termék a kérelmezett alkalmazási területeken hatásos. 
(2) *  Az eseti engedély az engedélyben meghatározott területen és legfeljebb egy vegetációs idő-

szakra korlátozott időtartamra érvényes. A kérelmet a felhasználás helye szerint illetékes növény- és 
talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatalon (a továbbiakban: vármegyei kormányhi-
vatal) keresztül kell az engedélyező hatósághoz beterjeszteni. 

27. § *  (1) *  Kizárólag harmadik országba való kivitelre szánt szaporítóanyagot az adott kultúrában 
Magyarországon nem engedélyezett növényvédő szerrel is lehet kezelni, amennyiben a kezelt szapo-
rítóanyag felhasználása a fogadó ország jogszabályainak megfelel. 

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott szaporítóanyag kezelésére irányuló szándékot tizenöt 
nappal a tervezett kezelés előtt be kell jelenteni az engedélyező hatóságnak. 

(3) *  Az (1) bekezdésben meghatározott szaporítóanyag kivitelét a kivitel megkezdése előtt hét 
nappal be kell jelenteni a kezelés és tárolás helye szerint illetékes vármegyei kormányhivatalnak. 
28. § *  (1) *  A növényvédő szerek engedélyben előírt minőségét és a címkézését a vármegyei kor-
mányhivatal rendszeresen ellenőrzi. 
32. §(3) *  A 4. § (5) bekezdése szerinti növényvédő szereket e rendeletben, illetve a külön jogszabály-
okban foglaltak szerint a vármegyei kormányhivatal ellenőrzi. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
121/2022. (XII. 27.) AM rendelet a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM 
rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 
 
Megjelent: MK 215/2022 (XII. 27.) Hatályos: 2023. 01. 01. 
 

3. § (1) Magtermesztésre kijelölt pillangósokban az aranka fajok fertőzését azok virágzásáig fel kell 
számolni. A területet a szaporításból ki kell zárni, ha a védekezés nem eredményes vagy azt határidő-
re nem végezték el. 

(2) *  Arankamaggal szennyezett vetőmag kereskedelmi forgalomba nem hozható, saját vetési célra 
fel nem használható, azt csak a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal) által meghatározott helyen lehet tisztítani. A vetőmag 
tisztítása során keletkező hulladékot, rostaaljat kizárólag a határozatban előírt módon szabad felhasz-
nálni vagy megsemmisíteni. 

(3) *  Arankamaggal szennyezett vetőmag kizárólag eredményes tisztítás után fémzárolható. A 
szennyezett, a szennyezésre gyanús, a fémzárolás nélkül forgalomba hozott vagy forgalomba hozatal-
ra szánt magtételeket és a szennyezett maggal vetett területre a vármegyei kormányhivatalnak korlá-
tozást kell elrendelni. 

5. § (4a) *  A (4) bekezdés szerinti engedély az alábbi adatokat tartalmazza: 
a) *  az engedélyt kiállító vármegyei kormányhivatal megnevezése; 

7. § *  Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő lejárta előtti kényszerbetakarítást a termelő köteles a 
vármegyei kormányhivatalnak bejelenteni. A kényszerbetakarításból származó terményt más termény-
től elkülönítetten kell tárolni, és a vármegyei kormányhivatal további intézkedéséig tilos felhasználni, 

illetve forgalomba hozni. 
15. § (4) *  A növényvédő szerrel végzett növényvédelmi munka következményeként vélelmezett méh-
elhullást a méhész az észlelést követően haladéktalanul köteles bejelenteni az elhullás helye szerint 

illetékes vármegyei kormányhivatalhoz. 
21. § (1) *  Az engedély iránti kérelem tartalmazza a jogosult képzettségét, végzettségét, a folytatni 

kívánt tevékenységet, a tevékenységgel érintett növényvédő szerek kategóriáját. 
(2) *  Az engedélyt a vármegyei kormányhivatal adja ki. 

(7) *  A vármegyei kormányhivatal az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény (a továbbiakban: Éltv.) 57. § n) pontja alapján jár el, amennyiben az engedéllyel rendelkező 

személy: *  
(7a) *  A növényvédő szer forgalmazására, vásárlására, felhasználására vagy a növényvédelmi szol-
gáltatásra vonatkozó valamely előírásnak a (7) bekezdésben fel nem sorolt módon, egy éven belül 
történő ismételt megsértése esetén a vármegyei kormányhivatal az engedéllyel rendelkezőt tovább-
képzésre kötelezi. Amennyiben az engedéllyel rendelkező egy éven belül nem tesz eleget a tovább-

képzési kötelezettségének, az engedély visszavonásra kerül. 
(10) *  A növényvédelmi szakképesítéssel rendelkező mentesül a (8) bekezdésben előírt továbbkép-

zési kötelezettség alól, ha 
a) *  a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a NÉBIH, a növény- és talajvédelmi hatáskörben 

eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Pest Vármegyei Kormányhivatal) vagy a vár-
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megyei kormányhivatal állományában növényvédelmi feladatkörben teljesít szolgálatot, és a miniszter 
által előírt rendszeres továbbképzési kötelezettségeinek eleget tesz, 
22. § (4a) *  A Növényorvosi Kamara által működtetett elektronikus vény kiállítására szolgáló informati-
kai rendszerhez a Növényorvosi Kamara közvetlen és folyamatos hozzáférést biztosít a NÉBIH, és a 

vármegyei kormányhivatalok számára. 
24. § *  A növényvédő szer kis- és nagykereskedelmi engedélyezési eljárás során, valamint a telepen-
gedély kiadása iránti engedélyezési eljárás során a vármegyei kormányhivatal szakhatósági állásfog-

lalásának kialakításához a kérelem tartalmazza *  
30. § (7) *  A 10 hektárnál nagyobb összterületen gazdálkodó termelő a rovarölő szeres kezelések-

ről - ha azt az egységes kérelem felületen alkalmazott hasznosítási kódok szerinti szántóföldi kultúrá-
ban végzi - a permetezési naplót a NÉBIH elektronikus felületén vezeti. 

(8) *  A termelő - a (7) bekezdésben foglaltak szerinti, a permetezési naplóban már rögzített adatok 
kivételével - legkésőbb minden naptári év január 31-ig feltölti a NÉBIH elektronikus felületén az előző 
évben elvégzett, (1) bekezdés szerinti növényvédő szeres kezelések adatait. 

Jelentési, tájékoztatási kötelezettség 

31. § (1) *  Növényvédő szer elvesztésének, tévesen történő felhasználásának, eltulajdonításának, 
élelmiszerbe és takarmányba keveredésének, ivóvízbe (kútba, forrásba, víztározóba), állóvízbe vagy 
vízfolyásba, illetve kezelésre nem szánt területre jutásának észlelése esetén a vármegyei kormányhi-
vatalt haladéktalanul értesíteni kell. 

(2) *  A vármegyei kormányhivatal köteles értesíteni *  
32. § (5) *  A MATE hivatalból, illetve a vármegyei kormányhivatal vagy a NÉBIH megkeresésére a 
növényvédelmi gép alkalmasságával kapcsolatban kiegészítő adatszolgáltatást kérhet, valamint a 

növényvédelmi gép vizsgálatát rendelheti el. 
35. § (9) *  A gyártási számmal nem rendelkező növényvédelmi gépeket a felülvizsgálat során egyedi 
azonosítóval kell ellátni úgy, hogy az a növényvédelmi géptől elválaszthatatlan módon kerüljön rögzí-
tésre. Az egyedi azonosító táblát a NÉBIH adja ki a felülvizsgálatára jogosultnak. Az egyedi azonosí-
tókhoz a NÉBIH közvetlen és folyamatos hozzáférést biztosít és a vármegyei kormányhivatalok szá-

mára. 
(10) *  A NÉBIH a vizsgált növényvédelmi gépekről és a felülvizsgálati eredményekről szóló adatokhoz 

folyamatos hozzáférést biztosít és a vármegyei kormányhivatalok részére. 
36. § (2) *  Ha a permetezőgép a követelményeknek nem felel meg, a vármegyei kormányhivatal a 

munkavégzést a hiba kijavításáig leállítja. 
45. § (1) *  
(2) *  A növényvédő szerek minőségének hatósági ellenőrzéséhez a vármegyei kormányhivatal és a 

NÉBIH térítésmentesen mintát vehet. 
46. § (1) A veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó jogszabályt kell alkalmazni 

d) *  a vármegyei kormányhivatal által - szükség esetén a területi környezetvédelmi hatóság szakértői 
véleménye alapján - a szennyeződéstől nem mentesíthetőnek minősített védőeszköz, munkaeszköz, 
növényvédő szer raktár, tároló elbontása során szennyeződhetett bontásanyag, illetve föld, növény, 

növényi termék, fel nem használható csávázott vetőmag, 
47. § *  A toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, kereskedelemre és forgalmazásra vonat-
kozó átmeneti intézkedésekre, és az ilyen termékek hivatásszerű használatával, beleértve a közvetí-
tők tevékenységeit is, kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapítá-
sáról szóló, 1974. június 4-i 74/556/EGK tanácsi irányelv 2. és 3. cikkében írt feltételek teljesüléséről 

az Európai Gazdasági Térség más tagállamában folytatni tervezett tevékenységhez szükséges igazo-
lást az azt kérelmező lakóhelye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal adja ki. 

48. § (4) *  A 30. § (8) bekezdése szerinti elektronikus adatszolgáltatást első alkalommal 2024. január 
31-ig kell teljesíteni a 2023. naptári év vonatkozásában. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
130/2022. (XII. 27.) AM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékek-
re vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet-
nek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 
 
Megjelent: MK 215/2022 (XII. 27.) Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
3. § (3) *  Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró vármegyei kormány-
hivatal (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal) a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbeteg-
ségek megelőzése és leküzdése során keletkezett állati eredetű melléktermékek kezelésével és ár-
talmatlanításával az e célra engedéllyel rendelkező vállalkozót kötelezhet aktív közreműködésre. 
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5. § (6) *  Ha a (4) és (5) bekezdésben említett esetekben kétség merül fel az állati eredetű mellékter-
mék kockázatmentessége szempontjából, akkor a kockázatmentességről a melléktermék keletkezési 
helye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi ha-
táskörben eljáró járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) dönt. 

6. § (2) *  Az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikk g) pontja szerinti vízi álla-
tokból származó anyagok silózására vonatkozó tevékenységet a vármegyei kormányhivatal engedé-
lyezi az üzemeltető kérelme alapján. Az engedély tartalmazza a silózás végzésének részletes szabá-
lyait. A silózás során figyelembe kell venni a 142/2011/EU bizottsági rendelet IV. melléklet IV. fejezet 
2. szakasz K. pontjának előírásait. 

8. § (1) *  Az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikke szerinti kutatási és más 
specifikus célokra, valamint az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikke szerinti 
speciális takarmányozási célokra vonatkozó enyhítések alkalmazását az üzemeltető írásbeli kérelmé-
re az állati eredetű melléktermék eltérő felhasználásának helye szerint illetékes vármegyei kormányhi-
vatal engedélyezi. Az eltérő felhasználásra vonatkozó engedélyben foglaltak betartását a járási hivatal 
ellenőrzi. A kiadott engedély a kiadástól számítva 5 évig hatályos. 

(2) *  A vármegyei kormányhivatal az (1) bekezdés szerint kiadott engedélyekről tájékoztatja a Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (a továbbiakban: NÉBIH). A NÉBIH az engedélyezett felhaszná-
lókról nyilvántartást vezet, és az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikkében 
meghatározott adatokat honlapján közzéteszi. 
9. § (5) *  A kegyeleti temető csak a vármegyei kormányhivatal engedélyével bontható meg. A kegyele-
ti temetőt csak a bezárást követő 30 év elteltével, a vármegyei kormányhivatal engedélyével lehet más 
célra hasznosítani. 

10. § (5) *  Azon állati eredetű melléktermékek, amelyek szállítása állategészségügyi vagy közegés-
zségügyi kockázattal jár, a helyszínen vagy a vármegyei kormányhivatal készenléti tervében - helyrajzi 
szám szerint - megjelölt helyen a járási hivatal engedélyével és a környezetvédelmi szempontok figye-
lembevételével elföldelhetők. 

12. § (7) *  A szállítási tevékenységre vonatkozó nyilvántartásba vételt követően a települési 
gyűjtőhelyre más településekről is beszállíthatók az (1) és (2) bekezdésben meghatározott állati 
eredetű melléktermékek. A más településekről történő beszállítás megkezdését megelőzően 
írásban tájékoztatni kell a vármegyei kormányhivatalt, valamint a járási hivatalt. 

11. Alternatív eljárások alkalmazására irányuló kérelem benyújtása 

14. § (1) *  Az állati eredetű melléktermékek és származtatott termékek ártalmatlanítására használ-
ható alternatív eljárások használatának engedélyezése az alternatív módszer tervezett felhasználásá-
nak helye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal részére megküldött kérelemmel kezdeményez-
hető. 

(2) *  A vármegyei kormányhivatal az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cik-
kének megfelelően a kérelmet a 142/2011/EU bizottsági rendelet VII. melléklete szerinti formai köve-
telmények tekintetében értékeli, majd megfelelőség esetén felülvizsgálatra megküldi a NÉBIH-nek. A 
NÉBIH a jóváhagyást követően a kérelmet megküldi az EFSA-nak, és erről az Európai Bizottságot az 
élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter útján tájékoztatja. 

 
17. § (4) *  Az üzemeltető köteles állattartó telepekre, üzemekre, településekre lebontott, a (3) bekez-
dés szerinti nyilvántartást vezetni, és azt legalább két évig megőrizni, amelyről a vármegyei kormány-
hivatal, illetve a járási hivatal az elvégzendő ellenőrzések miatt szükség esetén jelentést kérhet. 

18. § (3) *  Az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdésében felso-
rolt engedélyköteles tevékenységek esetében az üzemeltető köteles a vármegyei kormányhivatalnál 
kérelmezni a tevékenység végzésére jogosító engedély kiadását. 

b) *  a (3) bekezdésben foglalt tevékenységek esetében a telephely szerint illetékes vármegyei kor-
mányhivatalnak. 
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19. § (1) *  A 18. § szerinti hatósági nyilvántartást - a 8. § (1) bekezdésében és a 18. § (3) bekezdé-
sében foglaltak kivételével - a járási hivatal vezeti. A nyilvántartásba vételt 5 évente szükséges meg-
újítani. 

(2) *  Az üzemeltető írásbeli bejelentése alapján a járási hivatal nyilvántartásba veszi a 18. § (1) be-
kezdése szerinti üzemeltető bejelentett telephelyét, és erről az üzemeltetőt, a vármegyei kormányhiva-
talt, valamint a NÉBIH-et értesíti. 

(3) *  A vármegyei kormányhivatal nyilvántartást vezet a 8. § (1) bekezdése és a 18. § (3) bekezdé-
se szerinti tevékenységekről és a kiadott engedélyekről, valamint a nyilvántartásba vett szállítókról 
értesíti a NÉBIH-et. 

(4) *  Állati eredetű mellékterméket - a 16. § (2) és (4) bekezdése kivételével - csak az szállíthat, akit 
a telephelye, több telephellyel rendelkező szállító esetében a székhelye szerint illetékes vármegyei 
kormányhivatal az állati eredetű melléktermékek szállítására nyilvántartásba vett. A szállítási tevé-
kenység megkezdését megelőzően az üzemeltetőnek ezt a szándékát a vármegyei kormányhivatal-
nak kell bejelentenie. A nyilvántartásba vétel előfeltétele, hogy a szállításra használt járművet a járási 
hivatal előzetesen a 142/2011/EU bizottsági rendelet VIII. melléklet I. fejezetében foglaltak alapján 
engedélyezze. A járási hivatal engedélye legfeljebb három évig hatályos. A járási hivatal engedélyé-
nek megléte nem mentesít az egyéb jogszabályok által előírt engedélyek megszerzése alól. A gépjár-
mű szállítási engedélyének megújítása az üzemeltető írásbeli kérelme alapján történik. A szállítási 
tevékenység végzésére szóló nyilvántartásba vételt 5 évenként meg kell újítani. 
23. § *  A 142/2011/EU bizottsági rendelet 21. cikk 2. pontjában meghatározott, 3. kategóriába tartozó 
tej és tejtermékek takarmányozási célú felhasználására vonatkozó eltérést a vármegyei kormányhiva-
tal engedélyezheti a 142/2011/EU bizottsági rendelet X. melléklet II. fejezet 4. szakasz I. részében 
foglalt követelmények teljesülése esetén. 

25. § (4) *  A feldolgozott állati eredetű fehérjék behozatalához szükséges engedélyt az adott üzem 
telephelye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal legalább egy évre, de legfeljebb a működési 
engedély jogosultsági idejének tartamára adja meg. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
56/2022. (XII. 27.) BM rendelet a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek 
megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 
22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 216/2022 (XII. 27.) Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
1. § (1b) *  A muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító engedély feltételeként előírt 
egészségi alkalmasság vizsgálatának a célja annak a megállapítása, hogy az engedélyt kérelmező 
vagy az engedéllyel rendelkező személynek nincs-e olyan betegsége, testi vagy szellemi, érzékszervi 
fogyatékossága, amely őt a muzeális fegyver sportlövészeti célú biztonságos használatára egészségi 
szempontból alkalmatlanná teszi. 
(2b) *  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR1.) 
30. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító 
engedélyt kérelmező személy - az engedély kiadása iránti kérelmének benyújtása előtt - előzetes 
egészségi alkalmassági vizsgálaton, a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító 
engedéllyel már rendelkező természetes személy pedig az időszakos vagy soron kívüli egészségi 
alkalmassági vizsgálaton köteles megjelenni az orvosi alkalmasságot vizsgáló szervnél, és köteles 
magát a szükséges orvosi és pszichológiai vizsgálatoknak alávetni. 
(6) *  Ha a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító engedéllyel rendelkező a két 
vizsgálat időpontja között egészségi állapotában olyan mértékű állapotromlást észlel, amely a muzeá-
lis fegyver sportlövészeti célú biztonságos használatára időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná 
teheti, illetve azt hátrányosan befolyásolhatja, köteles az orvosi alkalmasságot vizsgáló, a 8. § (1) 
bekezdés a) pontja szerinti elsőfokú szervnél orvosi vizsgálatra jelentkezni annak megállapítása érde-
kében, hogy a muzeális fegyver biztonságos használatára alkalmas-e. 

2. §  (1) a) *  az I. alkalmassági csoportba kell sorolni a KR1. 22. §-ában és 29. §-ában meghatáro-
zott személyeket; 

b) *  a II. alkalmassági csoportba kell sorolni a KR1. 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában, 25. § (1) 
bekezdésében és 30. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyeket. 
(3) *  Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára, illetve a muzeális fegyver sportlövészeti célú 
használatára jogosító engedélyt kérelmezőt vagy az engedéllyel rendelkező személyt az előzetes, az 
időszakos és a soron kívüli alkalmassági vizsgálat alkalmával az (1) bekezdés b) pontja szerinti alkal-
massági csoportba kell sorolni. 
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4. § *  (1) Az I. alkalmassági csoportban az egészségi alkalmassági vizsgálat orvosi és pszichológiai 
alkalmassági vizsgálatból áll. 

(2) *  A KR1. 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában, 25. § (1) bekezdésében, 30. § (1) bekez-
dés b) pontjában és 30/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy esetén az időszakos és a so-
ron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat - figyelemmel a (3)-(5) bekezdésben foglaltakra - orvosi 
alkalmassági vizsgálatból, az előzetes vizsgálat orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatból áll. 

(3) *  Pszichológiai alkalmassági vizsgálatra utalható be az időszakos és a soron kívüli egészségi 
alkalmassági vizsgálat keretében az a KR1. 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában, 25. § (1) bekezdé-
sében, 30. § (1) bekezdés b) pontjában és 30/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy, akinél 
ilyen vizsgálat elvégzésének szükségessége orvosszakmailag valószínűsíthető. 

(5) *  A KR1. 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában, 25. § (1) bekezdésében, 30. § (1) bekez-
dés b) pontjában és 30/A. § (1) bekezdésében meghatározott személyt az időszakos és a soron kívüli 
orvosi alkalmassági vizsgálat során pszichológiai alkalmassági vizsgálatra kell beutalni, amennyiben a 
vizsgált személy 

a) pszichiátriai kivizsgálás vagy kezelés alatt áll, 
b) neurológiai kivizsgálás vagy kezelés alatt áll, vagy 
c) központi idegrendszere sérült. 
5. § (1) *  Lőfegyver tartására, muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára, illetve elöltöltő 

fegyver vadászati célú használatára egészségileg alkalmatlan az a személy, akinek alkalmatlanságát 
az orvosi, illetve a pszichológiai alkalmassági vizsgálat során a vizsgálatot végző szerv megállapította. 

(1a) *  Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára, illetve a muzeális fegyver sportlövészeti célú 
használatára alkalmatlan az a lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy, akinek a lőfegyver 
tartására való alkalmatlanságát az orvosi vizsgálatot végző szerv megállapította. 
(7) *  A lőfegyver tartására, a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára, illetve az elöltöltő 
fegyver vadászati célú használatára alkalmatlanná nyilvánított személy soron kívüli orvosi vizsgálatot 
kérhet, feltéve, ha orvosi bizonyítvánnyal igazolja egészségi állapotának olyan mértékű javulását, 
amelynek alapján feltehető, hogy lőfegyver tartására, a muzeális fegyver sportlövészeti célú használa-
tára, illetve elöltöltő fegyver vadászati célú használatára alkalmassá vált. 

6. § (1) *  
(2) *  A lőfegyvertartási engedély, a KR1. 30. § (1) bekezdés b) pontja szerinti engedély, illetve az 

elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedély hatályossági idején belül elvégzett 
időszakos, illetve soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat alapján megállapított „alkalmas” vagy 
„alkalmatlan” - továbbá a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személynél „versenyezhet” 
vagy „nem versenyezhet” - minősítés tényéről az orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv a rendőrségnek 
a lőfegyvertartási engedély, a KR1. 30. § (1) bekezdés b) pontja szerinti engedély, illetve az elöltöltő 
fegyver vadászati célú használatára jogosító engedély kiadására illetékes szervét haladéktalanul tájé-
koztatja. 

(3) *  Az egészségi alkalmasság vizsgálatában részt vevő szervnek a vizsgált személyt tájékoztatni 
kell minden olyan szervi elváltozásáról, amely a lőfegyver tartására, a muzeális fegyver sportlövészeti 
célú használatára, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára való alkalmasságát nem 
befolyásolja ugyan, de a lőfegyver biztonságos használata, a muzeális fegyver sportlövészeti célú 
biztonságos használata, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú biztonságos használata érdekében 
ismernie kell. 

7. § (2) *  Az a II. alkalmassági csoportba tartozó, lőfegyvertartási engedéllyel, a muzeális fegyver 
sportlövészeti célú használatára jogosító engedéllyel, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú hasz-
nálatára jogosító engedéllyel rendelkező személy - a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott 
személy kivételével -, aki 

a) a 40. életévét még nem töltötte be, 10 évenként, 
b) a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem töltötte be, 5 évenként, 
c) a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem töltötte be, 3 évenként, 
d) a 70. életévét betöltötte, 2 évenként 

időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton köteles részt venni. 
(5) *  A lőfegyvertartási engedéllyel, a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító 

engedéllyel, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedéllyel rendelkező 
személy az (1), a (2) és a (4) bekezdésben, valamint a 7/A. § alapján meghatározott időnél korábban 
soron kívüli pszichológiai vagy orvosi alkalmassági vizsgálatnak köteles magát alávetni az 1. § (4) 
bekezdésében foglaltakon kívül akkor is, ha 

a) az egészségi alkalmasságot vizsgáló szerv az orvosi vagy a pszichológiai alkalmassági vizsgá-
latra rövidebb határidőt állapított meg, 

b) a soron kívüli alkalmassági vizsgálatot a lőfegyvert munkaköréből eredően tartó személy munkál-
tatója kezdeményezi, vagy 
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c) a soron kívüli alkalmassági vizsgálatot a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy 
edzője (ideértve a szövetségi kapitányt vagy az azzal azonos feladatot ellátó személyt is), a sportoló-
val jogviszonyban álló sportszervezet vezetője (ideértve a szakosztályvezetőt is) vagy a lőgyakorlat 
vezetője kezdeményezi. 
7/A. § *  A II. alkalmassági csoportba tartozó, lőfegyvertartási engedélyt kérelmező vagy lőfegyvertar-
tási engedéllyel rendelkező, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára, illetve a muzeális 
fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító engedélyt kérelmező vagy az ilyen engedéllyel ren-
delkező személy - a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy kivételével - kérheti a rá 
vonatkozóan e rendelet előírásai szerint megállapított egészségi alkalmassági vizsgálat határidejénél 
rövidebb határidő megállapítását. 
8. §  (1a) *  A II. alkalmassági csoportba tartozó, lőfegyvertartási engedélyt kérelmező vagy lőfegyver-
tartási engedéllyel rendelkező, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára, illetve a muzeá-
lis fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító engedélyt kérelmező vagy az ilyen engedéllyel 
rendelkező személy - a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy kivételével - orvosi al-
kalmasságának megállapítása a gépjárművezetői egészségi alkalmassági vizsgálatával egyidejűleg is 
történhet. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 
szóló kormányrendeletben meghatározott térítési díjat a vizsgálatok egyidejű elvégzése esetén egy-
szeresen kell megfizetni. 

1. számú melléklet a 22/1991. (XI. 15.) NM rendelethez *  
I. *  Lőfegyver megszerzését és tartását, a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatát, illetve 

az elöltöltő fegyver vadászati célú használatát külön mérlegelés nélkül kizáró egészségi okok: 
III. *  Lőfegyver megszerzésére, tartására, a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára, illetve 
az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára való egészségi alkalmasság vizsgálata kapcsán szak-
orvosi véleményezést igénylő egyéb megbetegedések: 
4. *  A passzív és aktív mozgásrendszer (csont, ízület, izomrendszer) minden, a fogáskészséget vagy 
a lőfegyver kezelését, a muzeális fegyver sportlövészeti célú kezelését, illetve az elöltöltő fegyver 
vadászati célú kezelését gátló veleszületett vagy szerzett rendellenessége. 
6. *  Központi és perifériás idegrendszer bármilyen betegsége, és annak maradványtünetei, ha olyan 
funkciókiesést okoznak, hogy a lőfegyver biztonságos használatát, a muzeális fegyver sportlövészeti 
célú biztonságos használatát, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú biztonságos használatát befo-
lyásolják. 

2. számú melléklet a 22/1991. (XI. 15.) NM rendelethez *  
EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATI LAP 

4. számú melléklet a 22/1991. (XI. 15.) NM rendelethez *  
ORVOSI VÉLEMÉNY 

a lőfegyver tartására, a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára, illetve az elöltöltő 
fegyver vadászati célú használatára jogosító hatósági engedély kiadásához szükséges egés-
zségi alkalmasságról 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
57/2022. (XII. 27.) BM rendelet a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. 
(VI. 28.) BM rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 216/2022 (XII. 27.) Hatályos: 2023. 01. 01. 
 

2. § f) *  ellátják: 
- a nemzetközi forgalomban közlekedő hajók és személyzetük határkikötőkben történő ellenőrzését 

a be- és kiléptetés során, együttműködve a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, valamint a népegészség-
ügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatallal, 

- a fontosabb vízi személy- és áruszállítások biztosítását, 
- a kijelölt fürdőhelyeken foglalkoztatott mentőőrök, valamint a társadalmi szervezetek és sport-

egyesületek vízi mentő tevékenységének ellenőrzését; 
14. § (1) *  A vízirendészeti és víziközlekedéssel kapcsolatos rendőri feladatok ellátására a Dunán, a 
Tiszán és a Bodrog jogszabályban meghatározott szakaszán, valamint a Balatonon, a rendőrség 
szervezetén belül vízirendészeti hatóságok működnek. E hatóságokat a Dunán a Budapesti, a Tiszán 
és a Bodrog jogszabályban meghatározott szakaszán a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei, a Balato-
non a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság irányítja és ellenőrzi. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

67 

60/2022. (XII. 27.) BM rendelet a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a 
fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) 
BM rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 216/2022 (XII. 27.) Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
10. § *  (1) *  A fegyvertartáshoz, illetve a házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez előírt vizsgára a 

vármegyei rendőr-főkapitányságon - Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságon - kell jelent-
kezni, az (1a) bekezdésben meghatározott módon. A vizsgára való jelentkezésnek nem feltétele a 

lőfegyver tartására jogosító engedély kiadására irányuló kérelem előterjesztése. 
b) *  megjelölheti azt, hogy a vizsgát melyik vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon kívánja leten-

ni. 
(5) *  A fegyvertartáshoz, illetve a házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez előírt vizsgát a jelent-
kező által megjelölt vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon vagy - a (2) bekezdés b) pontja sze-
rinti megjelölés hiányában - a jelentkezés helye szerinti vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon, 

magyar nyelven kell letenni. 
Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához, illetve a muzeális fegyver sportlövészeti célú 

használatához szükséges elméleti és jártassági követelmények *  
11/C. § (4) *  A vizsgát a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége által kijelölt vizsgabizottság 
előtt kell letenni. A háromtagú vizsgabizottság egy tagját a vármegyei (fővárosi) rendőrfőkapitány de-

legálja. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 
68/2022. (XII. 27.) BM rendelet a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól 
szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 216/2022 (XII. 27.) Hatályos: 2023. 01. 01. 
 

5. § és 6. § 4a pontok megszűnnek 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
69/2022. (XII. 27.) BM rendelet az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-
egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony 
keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről szóló 63/2014. (XII. 15.) BM 
rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 216/2022 (XII. 27.) Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
8. § (3) *  Munkabaleset esetén, ha maradandó károsodás vélelmezhető, a foglalkozás-egészségügyi 
orvos köteles a balesetet szenvedett fogvatartottat a rehabilitációs szakértői szervként eljáró fővárosi 
és vármegyei kormányhivatal elé rendelni a baleseti egészségkárosodás mértékének megállapítása 
érdekében. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
73/2022. (XII. 27.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-
ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a 
különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és 
világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról  
 
Megjelent: MK 216/2022 (XII. 27.) Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
7. *  A Készenléti Rendőrség hivatásos állományának ruházati alapellátási normái: 

bg) *  E1: Egyenruhás alapellátási norma a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Karmelita  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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3/2022. (XII. 27.) EM rendelet a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és 
csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 
 
Megjelent: MK 217/2022 (XII. 27.) Hatályos: 2023. 01. 01. 
 

12. §(2) Az üzemben tartó az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettségen kívül 

a) *  a környezetszennyezéssel járó rendellenességet az élelmiszerlánc-biztonsági és állategés-
zségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatalnak 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
600/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet a veszélyes áru szállítására használt nem nyomástartó 
csomagoló- és szállítóeszközök gyártásának engedélyezésére, ellenőrzésére és 
szankcionálására vonatkozó hatósági tevékenységről  
 
Megjelent: MK 218/2022 (XII. 28.) Hatályos: 2023. 01.12. 
 
Többek között módosítja a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletet a katasztrófavédelemről és a hoz-
zá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 214/2022 (XII. 23.) Módosítja: 581/2022. (XII. 23.) Korm. r. Hatályos: 2023. 01. 12 
 

3. § (1) *  A Kormány a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerveiként a vármegyei, fővárosi 
katasztrófavédelmi igazgatóságot jelöli ki. 

(2) *  A vármegyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságot igazgató vezeti. 
(3) A területi szervek székhelyét és illetékességi területét az 1. melléklet a) pontja tartalmazza. 
3/A. § *  A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a vármegyei, fővárosi 

katasztrófavédelmi igazgatóságok, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
Gazdasági Ellátó Központ, valamint a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ középirányító szerve. 

4. § *  (1) *  A katasztrófavédelmi kirendeltség a vármegyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság 
helyi szerveként, önálló feladat- és hatáskörrel működik. A katasztrófavédelmi kirendeltségek kijelölé-
sét az 1. melléklet c) pontja tartalmazza. 
4/F. § *  Az IHR az alábbi szervekkel biztosítja az elektronikus kapcsolattartást: 

d) Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, 
e) *  a rendészetért felelős miniszter által irányított minisztérium vagy munkaszervezet. 

8. § *  A katasztrófavédelmi koordinációs szerv feladatai különösen: *  
e) *  több vármegyét érintő katasztrófa esetében összehangolja a védekezésben részt vevő területi 

szervezetek feladataira és az anyagi eszközök átcsoportosítására irányuló ágazati feladatokat, 
30. § (1) *  
(2) *  Területi (fővárosi) veszélyelhárítási tervet készít a területi védelmi bizottság az illetékességi te-

rületén jelentkező veszélyelhárítási feladatok összehangolására, a vármegyei közgyűlés elnöke (a 
fővárosban a főpolgármester) és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének közreműkö-
désével. 
(5) *  A területi veszélyelhárítási tervet a területi védelmi bizottság szükség szerint, egyebekben minden 
év június 30-ig felülvizsgálja a vármegyei közgyűlés elnöke (a fővárosban a főpolgármester) és a hiva-

tásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének közreműködésével. 
36. § A katasztrófariasztás elrendeléséért felelős: 
a) *  országos vagy több vármegyét érintő veszélyeztetettség esetében a katasztrófák elleni véde-

kezésért felelős miniszter - a Kormány utólagos tájékoztatásával - a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv központi szerve útján, 

b) *  vármegyei, fővárosi szintű veszélyeztetettség esetében a területi védelmi bizottság elnöke - a 
katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter utólagos tájékoztatásával - a hivatásos katasztrófa-
védelmi szerv területi szerve útján, 

hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének egyidejű tájékoztatásával. 
49. § (1) A területi védelmi bizottság elnöke  

e) *  amennyiben a kitelepítés vármegye, főváros határán kívülre történik, felveszi a kapcsolatot az 
illetékes területi védelmi bizottság elnökéve 

c) *  felveszi a kapcsolatot az illetékes helyi védelmi bizottság elnökével, amennyiben a kitelepítés a 
helyi védelmi bizottság honvédelmi körzetén kívülre, de a vármegyehatáron belül történik. 

(4) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve 
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b) *  több vármegyét érintően koordinálja a nemzetgazdaság és más szempontból fontos vagyontár-
gyak, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmére vonatkozó feladatok végrehajtá-
sát, 

c) *  összehangolja az országhatáron, illetve vármegyehatárokon át történő kitelepítés katasztrófa-
védelmi feladatait. 

53. § (1) A területi védelmi bizottság elnöke *  
f) *  kezdeményezi a kitelepítéssel érintett területi védelmi bizottság elnökénél az együttműködést és 

tájékoztatja a befogadás előkészítéséről, ha a vármegye, főváros határán kívül élő lakosságot kell 
befogadni, 

(2) A helyi védelmi bizottság elnöke 
c) *  felveszi a kapcsolatot az illetékes helyi védelmi bizottság elnökével, amennyiben a befogadás a 

helyi védelmi bizottság honvédelmi körzetén kívülről, de a vármegyehatáron belül történik. 
(4) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve 
c) *  több vármegyét érintően koordinálja a nemzetgazdaság és más szempontból fontos vagyontár-

gyak, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmére vonatkozó feladatok végrehajtá-
sát, 

d) *  összehangolja az országhatáron, illetve vármegyehatárokon át történő befogadás katasztrófa-
védelmi feladatait. 

60. § 1) A minősítést az a mentőszervezet szerzi meg, melynek tagja: 
d) *  az egészségügyi tevékenység ellátásához rendelkezik a népegészségügyi feladatkörében eljár 

fővárosi és vármegyei kormányhivatal engedélyével. 
91. § (1) *  A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság a vármegye településeiről beérkezett kár-, 

illetve helyreállítási, újjáépítési, vásárlási költségbecslés adatait összesíti, és a hivatásos katasztrófa-
védelmi szerv központi szerve útján felterjeszti a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszternek. 

105. § *  
1. melléklet a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelethez 

a) * .A vármegyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságok, székhelyük és illetékességi területük 
c) *  A katasztrófavédelmi kirendeltségek 

 
 
606/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról 
szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról 

Megjelent: MK 218/2022 (XII. 28.) Hatályos: 2023. 01.01. 
 
Többek között módosítja a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendeletet a bányászatról szóló 1993. évi 
XLVIII. törvény végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 217/2022 (XII. 28.) Módosítja: 606/2022. (XII. 28.) Korm. r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 
 

2. § (3) *  A koncesszióra kijelölt zárt területre koncesszió nélkül - a Bt. 22/A. § (4) és (5) bekezdése 
szerinti esetek kivételével - kutatási engedély nem adható, bányatelek nem állapítható meg, és geo-

termikus védőidom nem jelölhető ki. 
17. § (1)-(3) *  
(4) *  A Bt. 30. § (2) bekezdése szerinti kieső bányajáradék pótlására megállapított díjat a 4. § (5) 

bekezdésében foglalt gyakorisággal és időpontoknak megfelelően kell megfizetni. 
(5) *  A Bt. 30. § (4) bekezdése szerinti elmaradt bányajáradék pótlására vonatkozó összeget a fel-

merülésének időpontját követő 15 napon belül kell megfizetni. 
23. § *  (1) *  A bányavállalkozó, illetőleg a földtani kutatásra jogosult szervezet köteles az ingatlan tu-
lajdonosát (kezelőjét, használóját) legalább nyolc nappal a Bt. 38. § (1) és (3) bekezdésében említett 
tevékenység megkezdése előtt előzetesen értesíteni. Az értesítési kötelezettség nem áll fenn, ha a 
bányavállalkozó, illetőleg a földtani kutatásra jogosult szervezet az ingatlan használatára jogosult. 
23/A. § *  (1)-(3) *  
(4) *  Az akadályoztatással járó ingatlanhasználat megszűnése után a bányavállalkozó köteles a 

szolgalmi jogot az ingatlan-nyilvántartásból töröltetni. 
(6a) *  A Bt. 38. § (5) bekezdése alapján a szénhidrogén-szállítóvezeték vagy az egyéb gáz és gáz-

termék vezeték biztonságának fenntartása érdekében a bányavállalkozó vagy az egyéb gáz és gáz-
termék vezeték üzemeltetője jogosult a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának 
egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 37. § (3) bekezdése szerinti biztonsági öve-
zetben, illetve mértékhatárok között lévő fákat, bokrokat, azok ágait, gyökereit eltávolítani és elszállí-
tani, ha az eltávolított növényzetre az ingatlan tulajdonosa nem tart igényt, továbbá a biztonsági öve-
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zetben elhelyezett, tárolt anyagok biztonsági övezet közvetlen környezetébe történő eltávolítására. A 
biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a bányavállalkozónak vagy 
az egyéb gáz és gáztermék vezeték üzemeltetőjének ezen tevékenységét tűrni köteles. 

(7) *  A Bt. 38. § (22) bekezdése alapján az állam javára kisajátított ingatlan a külön törvény szerinti 
kincstári vagyon. 

(8) *  Az állam javára kisajátított ingatlan tulajdonjogának, valamint a bányavállalkozót a Bt. 38. § 
(23) bekezdése szerint megillető használati jognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését az 
ingatlanügyi hatóságnál az MNV Zrt. kérelmezi. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 
 
Megjelent: MK 220/2022 (XII. 29.) Hatályos: 2023. 01.01. 
 
 
Többek között módosítja a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgá-
latról 
 
Megjelent: MK 217/2022 (XII. 28.) Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 

1. § *  E rendelet hatálya 
b) *  a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, 

továbbá végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben 
az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalra (a továbbiakban: 
kormányhivatal) és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalra (a to-
vábbiakban: járási hivatal), valamint a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatókra, 
5. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást elsősorban a munkavégzés helyén vagy annak 

közelében kell biztosítani. 
(2) *  Amennyiben egy munkahelyen az „A” és „B” foglalkozás-egészségi osztályba tartozó munka-

vállalók száma egy műszakban 300 fő feletti, a munkahely szerint illetékes, munkavédelmi hatósági 
hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal foglalkozás-egészségügyi szakápolói ellá-
tásnak helyszíni biztosítását - beleértve az elsősegélynyújtás feltételeit is - írhatja elő. 

6. § (1) A foglalkozás-egészségi osztályba történő besorolás szempontrendszerét a 4. mellék-
let tartalmazza. 

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti besorolást a munkáltató a szolgálat vagy a munkavédelmi hatósági 
hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal véleményének figyelembevételével készíti 
el. 

(3) *  A foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosításával kapcsolatos hatósági ellenőrzési jogkört a 
munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal gyakorolja 

1. melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez 
1.1.2. *  Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a 

szakmai képzés szervezője által - eltérő megállapodás hiányában - fizetendő díjak: 
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a szakmai 

képzés szervezője által beutalt személy *  
 

Többek között módosítja a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendeletet a keresőképtelenség és kereső-
képesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről 
 
Megjelent: MK 217/2022 (XII. 28.) Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 
2. § ) *  A keresőképtelenség illetve a keresőképesség elbírálására és igazolására az Ebtv. 45. § (2) 
bekezdése alapján jogosult: d) *  az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és 
vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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623/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges 
elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő 
hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
Megjelent: MK 220/2022 (XII. 29.) Hatályos: 2023. 01.06. 
 
2. § E rendelet alkalmazásában: 

5. *  Baleset: a tervezési alapot meghaladó esemény; 
6. *  Baleset-elhárítás: az emberi egészséget és biztonságot, az élet minőségét, az értéket és a kör-

nyezetet veszélyeztető baleset következményeinek enyhítését szolgáló intézkedések végrehajtása; 
7. *  Balesetkezelés: a tervezési alapot meghaladó üzemállapotok során az üzemeltető által végre-

hajtott intézkedések, amelyek célja 
a) az esemény súlyosbodásának megakadályozása, 
b) biztonságos és stabil állapot elérése, valamint 
c) a következmények csökkentése; 

11a. *  Nukleáris biztonság szempontjából meghatározó munkakör: a biztonság szempontjából fontos 
azon munkakör, amelyben a végzett tevékenység a tároló létesítmény biztonsági funkcióinak teljesü-

lését közvetlenül befolyásolja. 
40. *  Jogosítványhoz kötött munkakör: a biztonság szempontjából meghatározó munkakör, amely 

betöltéséhez a biztonsági szabályzat, egyéb hatósági előírás, illetve az engedélyes oktatást szabályo-
zó dokumentuma a jogosító vizsgát követelményként előírja; 

32. § (5) *  Az engedélyes a beszállítók alkalmasságának igazolására vonatkozó - helyszíni audit 
nélküli vagy helyszíni audittal történő - minősítő eljárás lefolytatásáról, illetve az érvényes minősítés 
meghosszabbításáról értesíti a nukleáris biztonsági hatóságot. Belföldi audit esetén az értesítést az 
auditot megelőzően legalább 10 munkanappal vagy külföldi audit esetén legalább 20 munkanappal 
korábban megküldi. 

(6) *  Ha a nukleáris biztonsági hatóság jelzi részvételi szándékát a helyszíni audit végrehajtásában, 
az engedélyes legkésőbb 5 munkanappal a helyszíni audit időpontja előtt megküldi a hatóság számá-
ra a beszállító releváns belső szabályozó dokumentumait. 

(7) *  A minősítő audit befejezését követően 15 munkanapon belül meg kell küldeni a nukleáris biz-
tonsági hatóságnak a vizsgálati jelentést és annak mellékleteit (különösen a minősítő lap, a minősítő 
lap mellékletei, a minősítő tevékenységet részletező lap, az eltérések jegyzőkönyve, jelenléti ív és 
minden további, az eljárással összefüggésben keletkezett dokumentum), vagy azokhoz elektronikus 
hozzáférést kell biztosítani. 

(8) *  
44. § (3) *  A következő kutatási fázis során elvégezni tervezett kutatási tevékenység engedélyezése 

iránti kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerinti zárójelentést, a (2a) bekezdés szerinti előze-
tes biztonsági jelentést, valamint a már elvégzett kutatás eredményei alapján szükségesnek ítélt ke-
retprogram módosításokat. Az atomenergia-felügyeleti szerv az elvégzett kutatási feladatok eredmé-
nyeinek értékelése alapján 

a) fogadhatja el a kutatási keretprogram módosításait, és 
b) adhatja meg az engedélyt a következő kutatási fázis elvégzésére. 

57. § (2) *  A monitoring programot első alkalommal a létesítést megalapozó biztonsági jelentésben kell 
benyújtani az atomenergia-felügyeleti szervhez jóváhagyás céljából, amelyet az atomenergia-

felügyeleti szerv a létesítési engedélyben, a nukleáris biztonsági szempontokat figyelembe véve hagy 
jóvá. A monitoring program módosítását átalakításnak kell tekinteni. 

62. § Az üzemeltetési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell: 
d) *  az üzemzavar-elhárítási utasításokat, 
e) *  a baleset-elhárítási intézkedési tervet, 
f) *  az MSSZ-t és 
g) *  a balesetek kezelésére vonatkozó útmutatókat. 

99. § (1) *  A biztonsági jelentést a 98. § (2) bekezdésében meghatározottakon kívül három hónapon 
belül aktualizálni kell, amit átalakításnak kell tekinteni: 

2.3.4.1810. *  Az adott tároló létesítményre jellemző sajátosságok figyelembevételével a tervező 
meghatározza a biztonság szempontjából fontos munkakörök és ezen belül a biztonság szempontjá-
ból meghatározó munkakörök listáját, amelyet szerepeltetni kell a tároló létesítmény Létesítést Meg-
alapozó Biztonsági Jelentésében, valamint az Üzemeltetést Megalapozó Biztonsági Jelentésében. A 
listákat az atomenergia-felügyeleti szerv a létesítési engedélyben hagyja jóvá, majd időszakosan, de 
legalább az időszakos biztonsági felülvizsgálat keretében felülvizsgálja, és szükség szerint aktualizál-
ja. 

2.3.4.1900. *  Az engedélyesnek ki kell dolgoznia a biztonság szempontjából meghatározó, a mun-
kakör betöltéséhez szükséges hatósági jogosítvány megszerzésének és megújításának eljárását. 
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Dokumentált kritériumokat kell alkalmazni annak megítélésére, hogy az adott munkavállaló szaktudá-
sa és alkalmassága alapján hatósági jogosító vizsgára bocsátható. 

2.3.4.1910. *  A biztonság szempontjából meghatározó munkakörök betöltése hatósági jogosítvány-
hoz kötött. A hatósági jogosítvány megszerzéséhez hatósági jogosító vizsgát kell tenni, amelynek az 
engedélyes által elkészített szabályozását az atomenergia-felügyeleti szerv a nukleáris biztonsági 
szempontokat figyelembe véve hagyja jóvá. 

2.3.4.1920. *  A hatósági jogosítvány megszerzésnek, megújításának feltétele, hogy a munkakört 
betöltő 

a) fizikai, pszichológiai alkalmasságát megfelelő orvosi vizsgálat igazolja, 
b) a munkakörre előírt elméleti és gyakorlati képzési programokat teljesíti, valamint 
c) az adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretei alkalmassá teszik a 

jogosítvány szerinti feladatok elvégzésére. 
2.3.4.1930. *  Az elméleti és gyakorlati ismeretek szükséges szintjének meglétéről a hatósági jogo-

sítvány megszerzésekor írásbeli és szóbeli, a hatósági jogosítvány megújításakor szóbeli vizsga kere-
tében kell meggyőződni. A szóbeli vizsga sikeres, ha az atomenergia-felügyeleti szerv képviselője a 
munkakör betöltéséhez megfelelőnek ítéli a vizsgázó teljesítményét. A vizsgán a munkakör betöltőjé-
nek bizonyítania kell, hogy a biztonságot figyelemmel kísérő és azt fenntartó képességgel rendelkezik, 
és beavatkozási jogosultságának megfelelően képes 

a) a normál üzemi folyamatok végzéséhez, valamint a különböző, normáltól eltérő üzemállapotok 
elhárításához szükséges önálló és csoportmunkára, 

b) megítélni a tároló üzemállapotát, meghatározni a normál üzemtől való eltéréseket, felismerni és 
értékelni a helyzetet, elvégezni az előírások szerinti ellenőrzéseket és intézkedéseket, meghatározni a 
tároló biztonságos üzemi állapotba viteléhez és tartásához szükséges további teendőket. 

2.3.4.1940. *  Új tároló létesítmény esetén a hatósági jogosítványokat a létesítmény üzemeltetési 
engedélyének kiadásáig kell megszerezni. 

2.3.4.1950. *  A hatósági jogosítványok kiadását és megújítását az engedélyes kérelmezi. A kére-
lemhez 2 példányban mellékelni kell a jogosítvány kiadásának, megújításának feltételeként előírtak 
teljesülését igazoló dokumentumokat. 

2.3.4.1960. *  A hatósági jogosítvány időbeli hatálya 
a) 3 év az első jogosító vizsgát követően; 
b) 3 év, ha a vizsgázó sikertelen megújító vizsga után sikeres ismétlő vizsgát tesz; 
c) 5 év, ha a megújító vizsga kiváló minősítésű; 
d) a megújító vizsgán elért eredmény alapján 4 vagy 3 évre korlátozható. 
2.3.4.1970. *  A hatósági jogosítvány hatálya megszűnik, ha 
a) a 2.3.4.1960. pontban meghatározott időn belül nem került megújításra, 
b) tulajdonosa 6 hónapot meghaladóan nem végzett munkát a hatósági jogosítványv szerinti mun-

kakörben, 
c) a szinten tartó képzésben való részvétel az előírásoknak nem felel meg, vagy 
d) a hatósági jogosítvány megújítására irányuló vizsga sikertelen. 
2.3.4.1980. *  Az atomenergia-felügyeleti szerv a hatósági jogosítványt visszavonja 
a) a hatósági jogosítvány tulajdonosának vagy az engedélyesnek a kérésére vagy 
b) a tároló létesítmény nukleáris biztonságát veszélyeztető súlyos szabályszegés miatt. 
2.3.4.1990. *  Hatálytalan vagy visszavont hatósági jogosítvány megújításának feltételei megegyez-

nek az új hatósági jogosítvány megszerzésének feltételeivel. 
2.3.4.2000. A tároló létesítmény üzemviteléért felelős személyzetnek rendelkeznie kell a munkaköri 

feladataik szakszerű, hatékony és biztonságos végrehajtásához kellő szintű biztonsági, sugárvédelmi, 
tűzvédelmi, telephelyi és telephelyen kívüli baleset-elhárítási és ipari biztonsági ismeretekkel. 

2.3.7.1000. *  Az üzemzavar-elhárítási utasításoknak biztosítaniuk kell, hogy a személyzet gyorsan 
felismerje azokat a helyzeteket, amelyekre az utasítás vonatkozik. Ehhez az utasítások belépési és 
kilépési feltételeit meg kell határozni, amelyek alapján a személyzet képes kiválasztani a megfelelő 

utasítást, szükség esetén áttérni a balesetek kezelésére vonatkozó útmutatókra. 
2.3.14.0700. *  Az átalakítást megalapozó dokumentációt, és annak megalapozó dokumentációját az 

engedélyes átalakítások felügyeletét ellátó szervezeti egységének is jóvá kell hagynia. 
3.3.7.0310. *  A földrengés-veszélyeztetettség és a földrengésekkel összefüggő jelenségek veszélyez-

tetettségi görbéjét a tároló élettartamára a 10-4/év bekövetkezési gyakoriságig, valamint a hosszú 
távú biztonság értékelésének teljes időtávlatában a 10-2 bekövetkezési valószínűségi értékig kell 

meghatározni. A veszélyeztetettség meghatározásának bizonytalanságát értékelni kell. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Hatályos: 2023. 01. 01 
 
Többek között módosítja a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendeletet a keresőképtelenség és kereső-
képesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 624/2022. (XII. 30.) Korm. r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 

15. § (5) *  A bejelentés alapján az 1. § a) és b) pont szerinti környezeti elem esetében a VIZIG ha-
ladéktalanul köteles az NPI, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében 
eljáró kijelölt járási (fővárosi kerületi) hivatala és a vízügyi hatóság bevonásával az esetet a helyszínen 
kivizsgálni. A bejelentés alapján az 1. § c)-g) pontja esetében a NPI haladéktalanul köteles a fővárosi 
és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró kijelölt járási (fővárosi kerületi) 
hivatala és a környezetvédelmi hatóság bevonásával az esetet a helyszínen kivizsgálni. 

(6) *  A kivizsgálásba a halgazdálkodásról és a hal védeleméről szóló külön jogszabályok szerinti til-
tott halfogási eszközök és módszerek következtében fellépő halpusztulás esetén halgazdálkodási 
hatáskörében eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatalt, valamint az erdőket érintő környezetveszélyez-
tetés és környezetkárosodás esetén az erdészeti hatáskörében eljáró Pest Vármegyei Kormányhiva-
talt is be kell vonni. 

16. § *  (1) *  A környezetkárosodás minősítése 
a) *  az 1. § a)-b) pontja szerinti környezeti elem esetében a vízügyi hatóság feladata - a környezet-

védelmi és természetvédelmi hatóság, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi fela-
datkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a VIZIG, az NPI és az erdészeti hatáskörében 
eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal bevonásával, 

b) *  az 1. § c)-g) pontja szerinti környezeti elem esetében a környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatóság, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatala feladata - a vízügyi hatóság, a VIZIG, az NPI és az erdészeti hatás-
körében eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal bevonásával. 

(2) *  A környezetkárosodás minősítéséhez 
a) a VIZIG az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem, 
b) az NPI az 1. § c)-g) pontja szerinti faj, élőhely, terület, 
c) *  a fővárosi és vármegyei kormányhivatal közegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi 

kerületi) hivatal a környezet-egészségügy, 
d) *  a vármegyei kormányhivatal erdészeti feladatkörében eljáró járási hivatala az erdők 

érintettsége szerint szolgáltat információt. 
(3) *  A minősítés során meg kell állapítani, hogy a környezetveszélyeztetés milyen mértékben ve-

szélyezteti a vizeket és a földtani közeget, a vízi környezetet, a vízhasználatokat és a vízi-
létesítményeket, az élővilágot és élőhelyeket. A beavatkozás szükségességéről a VIZIG, az NPI, a 
vármegyei kormányhivatal erdészeti feladatkörében eljáró járási hivatala és a fővárosi és vármegyei 
kormányhivatal közegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala javaslata alap-
ján, valamint ezek hiányában az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem esetében a vízügyi ható-
ság, az 1. § c)-g) pontja szerinti környezeti elem esetében a környezetvédelmi hatóság dönt. 

1. számú melléklet a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez 
Üzemi kárelhárítási tervek tartalma 

1. Általános tartalom: 
3. *  A kárelhárítási tervek tartalma 
a) *  Együttműködési terv: 
- az üzemen belüli figyelőhálózat felépítése, 
- a riasztás és tájékoztatás módja, 
- a kárelhárítás irányításáért felelős vezetők neve, beosztása, címe, telefonszáma, az üzemi kárel-

hárítási szervezetbe beosztott személyek neve, beosztása, címe, telefonszáma, 
- a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság, közegészségügyi hatáskörben eljáró járási hiva-

tal, Pest Vármegyei Kormányhivatal, önkormányzat, tűzoltóság, polgári védelem, továbbá a területen 
működő VIZIG címe, telefon- és telefaxszáma, 
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Többek között módosítja a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletet a hulladékgazdálkodási hatóság 
kijelöléséről 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 624/2022. (XII. 30.) Korm. r. Hatályos: 2023. 01. 01 

 
 

Többek között módosítja a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletet a katasztrófavédelemről és a hoz-
zá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 624/2022. (XII. 30.) Korm. r. Hatályos: 2023. 01. 01 

már fenn volt 

 
Többek között módosítja a 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendeletet az önkormányzati és létesítményi 
tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó 
egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 624/2022. (XII. 30.) Korm. r. Hatályos: 2023. 01. 01 

már fenn volt 

 
Többek között módosítja a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási fe-
ladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 624/2022. (XII. 30.) Korm. r. Hatályos: 2023. 01. 01 

már fenn volt 

Többek között módosítja a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendeletet a létfontosságú rendszerek és léte-
sítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehaj-
tásáról 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 624/2022. (XII. 30.) Korm. r. Hatályos: 2023. 01. 01 

 

12/G. §(2) Összehangolt védelmi tevékenység elrendelése esetén a létfontosságú rendszerelem 
üzemeltetője 

d) *  polgári védelmi kötelezettség megállapítása esetén a kritikus munkakörben foglalkoztatott 
munkavállaló ilyen minőségét soron kívül igazolja a kötelezett lakóhelye, ennek hiányában tartóz-
kodási helye szerint illetékes vármegyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság útján - az üze-

meltető beazonosíthatósága nélkül - a helyi önkormányzat polgármestere felé. 

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

630/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormány-
rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Hatályos: 2023. 01. 01 
 
Többek között módosítja a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletet a kötelező egészségbiztosítás ellá-
tásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 630/2022. (XII. 30.) Korm.. r. Hatályos: 2023. 02. 01 
 
1. § (4a) *  A Kormány egészségbiztosítóként a NEAK-ot jelöli ki az Ebtv. 36. § (3) bekezdésében fog-
lalt feladatok ellátására. A NEAK jogosult az Ebtv. 36. § (1)-(9) bekezdésében, továbbá az Ebtv. 37-
38/C. §-ában meghatározott ellenőrzésekhez elemzéseket végezni, ellenőrzéseket elrendelni, koordi-
nálni és irányítani. 
11/E. § (1a) *  Amennyiben olyan gyógyszer méltányosságból történő támogatására irányuló kérelem 
érkezik, amelynek az adott indikációban történő alkalmazására vonatkozó gyógyszerbefogadási ké-
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relmet a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a 
támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályai-
ról szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti javaslattevő bizottság még nem tárgyalt 
meg, és nem hozta meg javaslatát, a NEAK döntését a NEAK mellett működő Szakmai Javaslattevő 
Bizottság (a továbbiakban: SZJB) és Társadalometikai Döntési Bizottság (a továbbiakban: TDB) be-
vonásával hozza meg. 

(1b) *  Az SZJB tagjai: 
a) az OGYÉI főigazgatója által kijelölt 1 fő, 
b) az Egészségügyi Szakmai Kollégium elnöke által az adott kérelem tárgyában szakmailag illeté-

kes tagozat kijelölt szakértője, ultraritka betegségek esetén a Ritka Betegségek Tanácsadó Testülete 
által delegált 1 fő, és 

c) a Magyar Orvosi Kamara elnöke által kijelölt 1 fő. 
(1c) *  A TDB tagjai: 
a) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által kijelölt 1 fő, 
b) az Egészségügyi Tudományos Tanács elnöke által kijelölt 1 fő, 
c) az Egészségügyi Szakmai Kollégium elnöke által kijelölt 1 fő, 
d) az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt 1 fő és 
e) a NEAK főigazgatója által kijelölt 1 fő. 
(1d) *  Az SZJB állást foglal abban a kérdésben, hogy a gyógykezelés célját, a gyógykezeléstől várt 

eredményt, és az alkalmazás kockázatait figyelembe véve a beteg alkalmas-e a kérelmezett kezelés-
re, és állást foglal az adott terápiával várható többlet egészségnyereségről a támogatással elérhető 
terápiákhoz képest. 

(1e) *  A TDB a költségek figyelembevételével állást foglal arra vonatkozóan, hogy javasolható-e a 
beteg támogatása adott költséggel, figyelemmel a gyógykezelés során elérhető egészségnyereségre 
és költséghatékonyságra. 

(1f) *  A NEAK képviselője ismerteti a TDB-vel az adott kérelemre vonatkozóan az SZJB javaslatát, 
az általa megadott hatásossági paramétereket, és a kezelés várható költségét. A TDB összesített 
véleményét a NEAK képviselője terjeszti fel a NEAK részére. 

(1g) *  A NEAK döntéshozatala során az SZJB és a TBD állásfoglalásában foglaltak figyelembe vé-
telével jár el, Támogatást nem javasló álláspont esetén a NEAK dönthet a méltányossági támogatás 
megadásáról. 

(1h) *  Az SZJB és a TDB álláspontját titkos szavazással hozza meg. 
(1i) *  A NEAK biztosítja, hogy az SZJB és a TDB a kérelmeket folyamatosan, szükség esetén soron 

kívüli megkapja. A NEAK biztosítja továbbá a titkos szavazás technikai feltételeit. 
(1j) *  Korábban nem kérelmezett eszközfajta esetén a NEAK az általa felkért, a kérelemben megje-

lölt gyógyászati segédeszköz szakmai megítélésében kompetens orvos, vagy kompetenciával és 
egyéb szakirányú képesítéssel rendelkező szakember véleményét is kikéri. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
631/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes felnőttképzéssel és szakképzéssel összefüggő kor-
mányrendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Hatályos: 2023. 01. 01 
 
Többek között módosítja a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendeletet a felnőttképzésről szóló törvény vég-
rehajtásáról 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 631/2022. (XII. 30.) Korm. r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 
 
15. § (2a) *  A felnőttképzési államigazgatási szerv évente két továbbképzési időszakot szervez. Az 
egyes továbbképzési időszakok időtartama legalább két hónap, ide nem értve a pótvizsgák letételére 
rendelkezésre álló időszakot. 

22. § (3a) *  A felnőttképző a kiállított tanúsítványt legkésőbb annak aláírását követő két munkanapon 
belül a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe feltölti. 

26/A. §  (4) *  A munkaerő-piaci előrejelző rendszer működtetése céljából c) *  az állami adóhatóság - a 
rendelkezésére álló legutolsó bejelentés, illetve bevallás alapján - a foglalkoztatottak tárgyévi létszá-
mát és megoszlását településenként, valamint foglalkozás szerinti bontásban a Foglalkozások Egysé-
ges Osztályozási Rendszere (a továbbiakban: FEOR) szerinti négy számjegyű kód megadásával, 
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továbbá a tárgyévi medián- és átlagbérek mértékét vármegyei és foglalkozás szerinti bontásban a 
FEOR szerinti négy számjegyű kód megadásával, 

26/B. § *  (1) *  A felnőttképzésért felelős miniszter a Kormány adott ágazatért felelős tagja véleményé-
nek kikérésével pályázati kiírásban - a kiválasztás szempontjai mellett - meghatározza az olyan kép-
zések körét és követelményeit, valamint az azokhoz kapcsolódó munkaerőpiaci célokat,  

(2) *  A felnőttképző által szervezett képzés nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kép-
zésként való megszervezésére a felnőttképző nyújthat be pályázatot a felnőttképzésért felelős minisz-
ternek,  

(4) *  A pályázatról a felnőttképzésért felelős miniszter a Kormány adott ágazatért felelős tagja véle-
ményének kikérésével dönt. 

(5) *  A nyertes pályázóval a felnőttképzésért felelős miniszter együttműködési megállapodást köt. A 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzések körét és az erre tekintettel együttműkö-
dési megállapodással rendelkező felnőttképző nevét és elérhetőségét a felnőttképzésért felelős mi-
niszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi. 

(7) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzés tekintetében 
a) *  a képzési program felnőttképzési szakértő általi előzetes minősítését a felnőttképzésért felelős 

miniszternek a Kormány adott ágazatért felelős tagja véleményének kikérésével meghozott döntése 
pótolja, 
28. § (3) A szakértői bizottság megvizsgálja, hogy 

ac) *  eleget tett-e az Fktv. szerinti tájékoztatási kötelezettségének, és az Fktv.-nek megfelelően alakít-
ja-e ki a képzési tevékenységére vonatkozó hirdetéseinek és tájékoztatóinak tartalmát és formáját, 

30. § (1) *  A felnőttképző jogszabálysértő tevékenysége súlyosabban minősül, 
a) ha nem tesz eleget az Fktv. 17. §-ában meghatározott tájékoztatási kötelezettségeinek, illetve 

hirdetései és tájékoztatói nem felelnek meg az Fktv. 17/A. §-ában foglaltaknak, 
b) ha az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén 
ba) nem rendelkezik képzési programmal, vagy felnőttképzési tevékenységét nem a képzési prog-

ramnak megfelelően folytatja, 
bb) nem köt felnőttképzési szerződést, vagy annak feltételei, tartalma nem felel meg a jogszabály-

ban és a képzési programban foglaltaknak, 
bc) a képzés befejezését követően és a képzés díjának teljes körű megfizetése ellenére hatvan na-

pot meghaladó késedelemmel adja ki a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt, 
bd) az Fktv. 15. §-ában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti. 

34. § (1) *  A Kormány felnőttképzési államigazgatási szervként a Pest Vármegyei Kormányhivatalt 
jelöli ki. 

(2) *  Az Áht. 9. § a)-d) pontjában meghatározott irányítási hatáskörök kivételével a Pest Vármegyei 
Kormányhivatal felett a felnőttképzéssel összefüggő feladatok tekintetében a felnőttképzésért felelős 
miniszter gyakorolja az irányító szervi hatásköröket. 
37/C. § *  E kormányrendeletnek az egyes felnőttképzéssel és szakképzéssel összefüggő kormány-
rendeletek módosításáról szóló 631/2022. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megál-
lapított 22. § (3a) bekezdése szerinti rendelkezését a Módr. hatálybalépésének időpontjában folya-
matban lévő képzések esetében is alkalmazni kell. 

 
Többek között módosítja a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletet a szakképzésről szóló törvény végre-
hajtásáról 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 624/2022. (XII. 30.) Korm. r. Hatályos: 2023. 01. 01 
 
102. § (6) Az igazgató az egészségfejlesztési és prevenciós programok kiválasztásánál beszerzi 

c) *  ha működik, a helyi vagy vármegyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
véleményét. 

111. § c) *  a vármegyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzet esetében a szakképzési államigazga-
tási szerv 
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rendkívüli szünetet rendel el. 

305. § (1) A Kormány szakképzési államigazgatási szervként - a (2) és (4) bekezdésben meghatá-
rozott eltéréssel - a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt jelöli ki. 

(2) A Kormány szakképzési államigazgatási szervként a fővárosi és vármegyei kormányhivatalt je-
löli ki *  

a) a nem állami szakképző intézmény működésének engedélyezése, 
b) a tanulmányok alatti vizsga megszervezése és 
c) a szakképző intézmény hatósági ellenőrzése 

tekintetében. 
(3) *  Az Áht. 9. § a)-d) pontjában meghatározott irányítási hatáskörök kivételével a fővárosi és vár-

megyei kormányhivatal felett a (2) bekezdésben meghatározott feladatok tekintetében a szakképzés-
ért felelős miniszter gyakorolja az irányító szervi hatásköröket. 

321. § 5. az országos szakmai tanulmányi verseny fordulóit, amely lehet 

a) szakképző intézményi forduló, 
b) *  vármegyei és - ha szerveznek - területi válogató, illetve 
c) országos döntő, 
6. *  a vármegyei, és - ha szerveznek - területi válogatókról történő továbbjutás feltételeit, a tovább-

jutott versenyzők értesítésének módját, határidejét, 
7. az országos döntőben részt vevő versenyzők maximális létszámát, 
8. a nevezés módját, a nevezési lapot, 
9. *  a versenyző vagy a szakképző intézmény által fizetendő díjakat, különösen a nevezési díjat, a 

vármegyei és - ha szerveznek - a területi fordulón való részvétel díját, a részvételi díjat (szállás, ellá-
tás) a döntő fordulóra, valamint ezek mértékét, továbbá annak megjelölését, hogy a fizetés tanulón-
ként vagy csapatonként, iskolánkként értendő-e, valamint a díjak fizetésének módját, 

 
349. § *  A szakképzési államigazgatási szerv országos és vármegyei szintű programnaptárt vezet és 
tesz ingyenesen elérhetővé a pályaorientációs szolgáltatások keretében nyújtott szolgáltatásokról, 
azok időpontjáról, megszervezésének helyéről és tartalmáról. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
633/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjjal összefüggő kormányrende-
letek módosításáról 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Hatályos: 2023. 01. 01 
 
Többek között módosítja a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletet a hulladékgazdálkodási hatóság 
kijelöléséről 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 633/2022. (XII. 30.) Korm. r Hatályos: 2023. 01. 01 
 

már fenn volt 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
80/2022. (XII. 30.) BM rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint kapcsolódó 
miniszteri rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Hatályos: 2023. 01. 01 
 
Többek között módosítja a 1/2015. (I. 14.) EMMI rendeletet a javítóintézetek rendtartásáról 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 80/2022. (XII. 30.) BM. r Hatályos: 2023. 01. 01 
 

3. § (2) A fiatalkorú ellátása során a javítóintézet 
ab) *  az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesült fiatalko-
rú ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét vagy utógondozói ellátását elrendelő fővárosi és 
vármegyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) 

hivatalával (a továbbiakban: gyámhivatal),  
14. § (2) *  Letétbe kell helyezni a fiatalkorú értéktárgyait és a nála lévő készpénzt. A szociális vetítési 
alap összegét meghaladó értékben átvett készpénzt a javítóintézet letéti számláján kell elhelyezni. A 
szociális vetítési alap összegét meg nem haladó értékben átvett készpénz, valamint - a letéti számlán 
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történő elhelyezésig - az egyéb készpénz megőrzését a pénzkezelési és házipénztári szabályzatban 
meghatározottak szerint kell biztosítani. Erről a javítóintézet értesíti a fiatalkorú törvényes képviselőjét. 
25. § (2) *  A zsebpénz havi legalacsonyabb összege a szociális vetítési alap összegének 15%-a, leg-
magasabb összege a szociális vetítési alap összegének 20%-a. A zsebpénz összegét a nevelő javas-
latára a javítóintézet igazgatója havonta állapítja meg, a fiatalkorú magatartása, szorgalma figyelem-

bevételével. 
46. § (3) *  Az utógondozó felveszi a kapcsolatot az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és 
vármegyei kormányhivatallal a fiatalkorú munkába állítása vagy átképzése ügyében. Ha a fiatalkorú 

folytatni kívánja tanulmányait, eljár a fiatalkorú beiskolázása érdekében. 
48. § (2) *  Ha a fiatalkorú nem a lakóhelyén kíván tartózkodni, illetve a büntetés-végrehajtási bíró a 

fiatalkorú tartózkodási helyéül nem a lakóhelyét jelöli meg, a tájékoztatást és a szükséges melléklete-
ket az új tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, vármegyei pártfogó felügyelői szolgálatnak is meg 

kell küldeni. 
49. § (1) *  A javítóintézet az ideiglenes elbocsátáskor felhívja a fiatalkorú figyelmét arra, hogy negy-
vennyolc órán belül köteles jelentkezni a fiatalkorú lakcíme szerint illetékes fővárosi, vármegyei párt-

fogó felügyelői szolgálatnál. 

59. § A fiatalkorú szökéséről a javítóintézet igazgatója haladéktalanul értesíti: 
a) a javítóintézet székhelye szerint illetékes rendőri szervet, 
b) *  azt a főügyészséget, amelynek a területén a fiatalkorúval szemben a büntetőeljárás folyamat-

ban van és 
c) a rendelkezési jogkör gyakorlóját. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
82/2022. (XII. 30.) BM rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Hatályos: 2023. 01. 01 
 
Többek között módosítja a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletet az egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 82/2022. (XII. 30.) BM. r Hatályos: 2023. 01. 01 
 

már fenn volt 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
28/2022. (XII. 30.) GFM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Hatályos: 2023. 01. 01 
 
Többek között módosítja a 6/1987. (VI. 24.) EüM rendeletet a keszonmunkákról 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM. r Hatályos: 2023. 01. 01 
 

1.§ *  Az e rendeletben foglaltak munkaegészségügyi vonatkozású előírásai végrehajtásának elle-
nőrzésére, hiányosságok észlelése esetén pedig a szükséges intézkedések megtételére a főváro-
si és vármegyei kormányhivatal, mint munkavédelmi hatóság jogosult. 
1.3. *  A túlnyomásos légtérben végzett tevékenységet, annak megkezdése előtt 15 nappal, a 
munkáltató a területileg illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal, mint munkavédelmi ható-
ság felé az 1. függelék szerinti bejelentőlapon bejelenti. 

1. függelék *  
BEJELENTŐ LAP 

Túlnyomásos légtérben végzett tevékenységhez 
 
 
Többek között módosítja az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletet a munkavédelemről szóló 1993. évi 
XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM r Hatályos: 2023. 01. 01 
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7. § *  (1) *  A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak - telefonon, telefaxon, e-mailben vagy szemé-
lyesen - haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a munkabaleset 
helyszíne szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság (a to-
vábbiakban: munkavédelmi hatóság) felé, amely a bejelentést azonnal továbbítja a foglalkoztatáspoli-
tikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak. 
9. § (1) d) *  a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az egészségbiztosítási pénztári 
feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak; 
 
5. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez *  

A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója *  

A kitöltési útmutató a munkabalesetek európai statisztikája ESAW (European Statistics of Accidents 
at Work) módszertanának figyelembevételével készült. 

A munkabaleset kivizsgálása során nyert adatok alapján a munkáltatónak - számítógéppel, írógép-
pel vagy nyomtatott betűvel - kell kitölteni a munkabaleseti jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) 
valamennyi rovatát az (E) blokk „A munkabalesettel kapcsolatos egyéb információk:” 1-6 pontjaihoz 
tartozó kódnégyzetek, továbbá az (F) és a (G) blokkban lévő kódnégyzet, valamint a (J) blokk kivéte-
lével. Az (E) blokkban lévő sorokba a szöveges meghatározást, választ a munkáltatónak kell megadni. 
Az (E), (F), (G) blokkokban lévő kódnégyzeteket (az (E) blokk 7 pont kivételével), valamint a jegyző-
könyv (J) blokkját az illetékes hatóság (munkavédelmi hatóság, illetve a bányafelügyeleti hatáskör-
ében eljáró vármegyei kormányhivatal) tölti ki. 
Területi kód: Annak a területnek (Budapest/vármegye/külföld) a kódszámát kell beírni a kódnégyze-
tekbe, ahol a munkabaleset bekövetkezett. 
Ha a munkabaleset lakott területen kívül következett be, és egyértelműen nem állapítható meg a tele-
pülés, akkor a munkabaleset helyszíne szerinti vármegyét kell figyelembe venni, és a vármegyén belül 
legközelebb eső település nevét és településazonosító törzsszámát kell beírni. Közúton történt mun-
kabaleset esetén a közút számát és a km szelvényét kell feltüntetni. Ismeretlen közút vagy magánút 
esetén a munkabaleset helyszíne szerinti vármegyét kell figyelembe venni, és a vármegyén belül leg-
közelebb eső település nevét és településazonosító törzsszámát kell beírni. Abban az esetben, ha a 
munkabaleset külföldön következett be, akkor szövegesen be kell írni az ország és a település nevét. 
A kódnégyzetekbe EU-tagállamok esetén a jegyzőkönyv kitöltésekor hatályos, az Eurostat által kiadott 
NUTS kódokat kell beírni, az első két kódnégyzetbe az országot jelölő betűket, a következő három 
kódnégyzetbe a munkabaleset helyszíne szerinti vármegyekódot. Nem EU-tagállam esetén az első 
három kódnégyzetbe a NEU kifejezést, ha nem áll rendelkezésre egyértelmű információ a munkabale-
set földrajzi helyéről, akkor az UNK kifejezést kell beírni. 
 
 
Többek között módosítja z 25/1998. (XII. 27.) EüM rendeletet az elsősorban hátsérülések kockáza-
tával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM. r Hatályos: 2023. 01. 01 

 
5. § *  Az e rendeletben foglaltak végrehajtását a fővárosi és vármegyei kormányhivatal mint munka-
védelmi hatóság ellenőrzi. 
 
 
Többek között módosítja az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendeletet a képernyő előtti munkavégzés mi-
nimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM. r Hatályos: 2023. 01. 01 

 
9. § *  A jelen jogszabályban foglaltak végrehajtását a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, mint 

munkavédelmi hatóság ellenőrzi. 

 
Többek között módosítja a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendeletet a biológiai tényezők hatásának kitett 
munkavállalók egészségének védelméről 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM. r Hatályos: 2023. 01. 01 
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3. § (1) *  Annak érdekében, hogy a munkavállaló biztonságát és egészségét fenyegető kockázatot 
meg lehessen becsülni, továbbá a szükséges intézkedések meghatározhatók legyenek, a munkálta-
tónak minden olyan tevékenységnél, amely feltehetően biológiai tényezők kockázatával jár, meg kell 
határoznia a munkavállalókat, illetve munkát végző személyeket (a továbbiakban együtt: munkaválla-
ló) érő expozíció jellegét, időtartamát és - amennyiben lehetséges - mértékét. 

(2) A különböző csoportokba tartozó biológiai tényezők együttes expozíciójával járó tevékenységnél 
a kockázatot minden jelen lévő biológiai tényezőre meg kell becsülni. 

(3) A kockázat becslését évente, továbbá minden olyan esetben meg kell ismételni, amikor a kö-
rülmények megváltozása a munkavállaló biológiai tényezőkkel történő expozícióját befolyásolhatja. 

(4) A (2) bekezdés szerinti becslést az alábbi szempontok szerint kell elvégezni: 
b) *  a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak, mint munkavédelmi hatóságnak (a továbbiakban: 
munkavédelmi hatóság) a bejelentés során tett ajánlásai, 
7. § (2) *  A munkáltató haladéktalanul tájékoztatja a munkavédelmi hatóságot, továbbá a fővárosi és 
vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a 
továbbiakban: népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal) minden olyan balesetről, techno-
lógiai, illetve üzemzavarról, amely a 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők szétterjedését 
okozhatja vagy okozhatta 
 
 
Többek között módosítja a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendeletet a munkavállalók munkahelyen törté-
nő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményei-
ről 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM. r Hatályos: 2023. 01. 01 
 
10. § *  A rendeletben foglaltak megtartásának ellenőrzéséről a fővárosi és vármegyei kormányhi-

vatal, mint munkavédelmi hatóság gondoskodik. 

 
Többek között módosítja a 26/2000. (IX. 30.) EüM rendeletet a foglalkozási eredetű rákkeltő anya-
gok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM. r Hatályos: 2023. 01. 01 
 
4. § (3) *  A munkáltató - amennyiben a fővárosi és vármegyei kormányhivatal mint munkavédelmi 
hatóság (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) indokolt esetben nem ír elő nagyobb gyakoriságot - 
a kockázatbecslést legalább kétévenként megismételteti. A honvédelemért felelős miniszter által veze-
tett minisztérium (a továbbiakban: HM) és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) alárendeltsé-
gébe tartozó katonai szervezeteknél az MH szakhatóságai - a munkavédelmi hatóság tájékoztatása 
mellett - jogosultak a kockázatbecslés elrendelésére. 
 
 
Többek között módosítja a 3/2002. (II. 8.) SzCsM—EüM együttes rendeletet a munkahelyek mun-
kavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM. r Hatályos: 2023. 01. 01 
 
6. § (6) *  A szellőztető rendszerek üzembe helyezése során mérésekkel kell meggyőződni az elegen-
dő mennyiségű és minőségű levegő meglétéről. Az ezt tanúsító mérési dokumentumok megőrzéséről 
a munkáltató gondoskodik. A munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a mérési dokumentumo-
kat át kell adni a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak. 
 
 
Többek között módosítja a 4/2002. (II. 20.) SzCsM—EüM együttes rendeletet az építési munkahe-
lyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelmé-
nyekről 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM. r Hatályos: 2023. 01. 01 
 

5. § (1) *  A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 3. számú melléklet 
szerinti előzetes bejelentést köteles megküldeni az építési munkahely szerint illetékes fővárosi és 
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vármegyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak (a továbbiakban: munkavédelmi ható-
ság), abban az esetben, ha *  

a) az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot és 
egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát; 

b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot. 
 
 
Többek között módosítja a 22/2005. (VI. 24.) EüM rendeletet a rezgésexpozíciónak kitett munka-
vállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM. r Hatályos: 2023. 01. 01 
 
4. §(3) A mennyiségi kockázatértékelés elkészítéséhez rezgésmérést kell végezni: d) *  foglalkozási 
eredetű egészségkárosodás vagy annak gyanúja, vagy az egészségbiztosítási pénztári feladatkör-
ében illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal, továbbá bíróság megkeresése esetén, valamint 
ha végleges hatósági határozat írja elő. 
 
 
Többek között módosítja a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendeletet a munkavállalókat érő zajexpozícióra 
vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM. r Hatályos: 2023. 01. 01 
 

6. § (1) A zajmérést végző a zajmérésről négy példányban mérési jegyzőkönyvet (a továbbiakban: 
jegyzőkönyv) készít, amelynek három példányát a munkáltatónak átadja. 

(2) *  A munkáltató a jegyzőkönyv egy-egy példányát továbbítja a munkavédelmi képviselőnek és a 
foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának, egy példányát a külön jogszabályban meghatározott 
ideig megőrzi. A munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a jegyzőkönyvet a fővárosi és várme-
gyei kormányhivatalnak, mint munkavédelmi hatóságnak (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) 
kell átadni. A munkavállaló a rá vonatkozó jegyzőkönyvbe betekinthet. 
 
 
Többek között módosítja a 12/2006. (III. 23.) EüM rendeletet az azbeszttel kapcsolatos kockáza-
toknak kitett munkavállalók védelméről 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM. r Hatályos: 2023. 01. 01 
 
4. § (1) *  Az 1. § szerintinek minősülő tevékenységet a munkáltatónak a munka megkezdése előtt 15 

nappal be kell jelentenie a munkavégzés helye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal-
nak mint munkavédelmi hatóságnak (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) a 2. melléklet szerinti 

bejelentőlapon nyilvántartásba vétel céljából. 

2. melléklet a 12/2006. (III. 23.) EüM rendelethez *  

Azbeszttel végzett tevékenységek bejelentése 
 

Többek között módosítja a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendeletet a foglalkozási betegségek és fokozott 
expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 29/2022. (XII. 30.) GFM. r Hatályos: 2023. 01. 01 
 
3. § (1) *  Az orvosi tevékenység körében észlelt - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továb-
biakban: miniszter) hivatalos honlapján közzétett jegyzékben szereplő - foglalkozási betegség, foglal-
kozási eredetű heveny vagy idült mérgezés (a továbbiakban együtt: foglalkozási betegség) gyanúját a 
munkáltató telephelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalhoz mint munkavédelmi 
hatósághoz (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és elfogadásuk 
esetén nyilvántartásba kell venni. 

5. §(2) *  A foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálá-
sába a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosát, a munkáltatót vagy annak képviselőjét és a mun-
kavállalók érdekképviseletét is be kell vonni, valamint a vizsgálat során a megbetegedés és az expo-
zíció okainak feltárása érdekében más hatóság, illetve intézmény is megkereshető. Ezen túlmenően a 
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foglalkozási megbetegedés körülményeinek kivizsgálásában - ha azt a munkavédelmi hatóság kez-
deményezi - részt vesz 

a) a miniszter által vezetett minisztérium orvos végzettségű foglalkozás-orvostan, üzemorvostan, 
munkahigiéné, közegészségtan-járványtan, megelőző orvostan és népegészségtan szakképesítéssel 
rendelkező kormánytisztviselője vagy 

b) az a) pontban nevesített szakképesítéssel rendelkező megbízott orvos. 
 
 
Többek között módosítja a 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett 
munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 29/2022. (XII. 30.) GFM. r Hatályos: 2023. 01. 01 
 
5. §(1) A munkáltató köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat 
felkutatni, megbecsülni, és a kockázatelemzést elvégezni az Mvt. 54. § (2) bekezdésével összhang-
ban. A kockázatelemzés lépései a (2) bekezdés szerinti kockázatbecslés, a 6-13. §-ban foglaltak alap-
ján végrehajtott kockázatkezelés, valamint a 14. § alapján elvégzett kockázat-kommunikáció. 

(6) A (4) bekezdés c) pontja szerinti expozíciós terhelés meghatározásánál a munkavállaló szerve-
zetébe felszívódó veszélyes anyagok tekintetében 

a) *  az 1. melléklet 1. pont 1.1. alpont I oszlopában foglalt értékek szerint a határértékkel rendelke-
ző anyagokat, 

1. § (1) *  A veszélyes anyagokkal szennyezett munkatérben foglalkoztatott munkavállalókra az 1., 
2., 5. és 6. mellékletben meghatározott határértékek 8 órás referenciaidőre vonatkoznak. Ha 
az expozícióban töltött műszak időtartama rövidebb, mint a referenciaidő, a légtérszennye-
zettség mértéke akkor sem haladhatja meg a megengedett átlagos koncentrációt (a további-
akban: ÁK-érték). 8 óránál hosszabb műszak vagy 40 órásnál hosszabb munkahét esetén az 
anyag korrekciós csoportjának megfelelő módon korrigált ÁK-érték alkalmazandó (a további-
akban: ÁK korrekciós csoport). 
1. melléklet az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelethez 
Veszélyes anyagok a munkahelyi levegőben 
1. Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei 
1.1. *  Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett átlagos koncentráció és meg-
engedett csúcskoncentráció értékei, valamint jellemző tulajdonságai 

1.1.2. *  8 óránál hosszabb műszak vagy 40 órásnál hosszabb munkahét esetén az anyag korrekciós 
csoportjának megfelelő módon korrigált ÁK-érték alkalmazandó. 

1. *  Szálló porok megengedett koncentrációi mg/m3-ben 
1. *  A földalatti bányászat és az alagútfúrás terén a nitrogén-monoxidra, a nitrogén-dioxidra és 
a szén-monoxidra vonatkozó határértékek 
1. *  A Formaldehidre vonatkozó határértékek 

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

30/2022. (XII. 30.) GFM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM ren-
delet módosításáról 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30) Hatályos: 2022. 12. 31 
 
 
Többek között módosítja a 38/2011. (X. 5.) NGM rendeletet a gyermekjátékok biztonságáról 
 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 30/2022. (XII. 30.) GFM. r Hatályos: 2022. 12. 31 
 
25. § *  (1) Ez a rendelet a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i 2009/48/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.  
(19) *  Ez a rendelet a 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyes játékokban 
található anilinre vonatkozó egyedi határértékek tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. júni-
us 3-i (EU) 2021/903 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
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Megszüntetett jogszabályok 
 
2022. évi LXXVI. törvény a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények 
módosításáról 
Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősíté-
séről 

Hatályon kívül helyezi: 2022. évi LXXVI. tv. 
Hatályos: 2023. 07. 01. 

 
568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, vala-
mint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
                                                                Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

Hatályon kívül helyezi: 568/2022. (XII. 23.) Korm. r. 
Hatályos: 2023. 01. 01. 

 
78/2022. (XII. 28.) BM rendelet az ellenőrzött anyagokról 

Hatályos: 2023. 01. 01. 
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról 
vagy vegyületcsoportokról 

Hatályon kívül helyezi: 78/2022. (XII. 28.) BM r. 
Hatályos: 2023. 01. 01. 

 
623/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy vég-
leges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel 
összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet hatályon 
kívül helyezéséről 
 
Megjelent: MK 222/2022 (XII. 29.) Hatályos: 2023. 01.06. 

Hatályon kívül helyezi: 623/2022. (XII. 29.) Korm. r. 
Hatályos: 2023. 01. 06. 

 
9/2022. (XII. 29.) OAH rendelet a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végle-
ges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel 
összefüggő hatósági tevékenységről 

Hatályos: 2023. 01. 06. 
 

55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkaválla-
lók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával 

összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről 
Hatályon kívül helyezi: 9/2022. (XII. 29.) EM r. 

Hatályos: 2023. 01. 06. 
 
10/2022. (XII. 29.) OAH rendelet a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkaválla-
lók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával 
összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről 
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4/2016. (III. 5.) NFM rendelet az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási el-
járásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 

Hatályon kívül helyezi: 10/2022. (XII. 29.) EM r. 
Hatályos: 2023. 01. 06. 

 
624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladato-
kat ellátó szervek kijelöléséről 
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Hatályos: 2022. 12. 31 
 
 
Többek között módosítja a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és ter-
mészetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

     Hatályon kívül helyezi: 624/2022. (XII. 30.) Korm. r. 
Hatályos: 2022. 12. 31. 

 
326/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet a polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nem-
zeti vészhelyzeti tervről, valamint a polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok 
hozzátartozóira vonatkozó légitársasági segítségnyújtási tervről 

Hatályon kívül helyezi: 455/2022. (XI. 9.) Korm. r. 
Hatályos: 2022. 12. 09. 

 
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakem-
berek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 

Hatályon kívül helyezi: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r. 
Hatályos: 2022. 12. 19. 

 
Emlékeztető: 

 
2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról 
Hatályos: - 2022.12.31 

82. § (1) A törvény erejénél fogva szűnik meg a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya 
ha 

a) az e törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott, a szolgálati viszony 
fenntartásához szükséges, és az állományilletékes parancsnok által a hivatásos állomány tagjának 
előírt képzési és vizsgakötelezettség teljesítését önhibájából elmulasztotta, *  

b) *  országgyűlési vagy európai parlamenti képviselővé, nemzetiségi szószólóvá, főpolgármesterré, 
főpolgármester-helyettessé, vármegyei közgyűlés elnökévé, alelnökévé, polgármesterré, 
alpolgármesterré, helyi vagy nemzetiségi önkormányzati képviselővé megválasztották, 
88. § (1) Nem szüntethető meg a szolgálati viszony felmentéssel az alábbiakban meghatározott 
időtartam alatt: 

g) *  a szolgálati viszony szünetelésének időtartama, 
h) *  a 145. § (1) bekezdése szerinti pótszabadság (a továbbiakban: apasági szabadság), valamint a 

149/A. §-a és a 150. § (2) bekezdés c) pontja szerinti időtartam. 
88/A. § *  (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója - a hivatásos állomány tagja kérelmére - indokolási 

kötelesség hiányában is megindokolja a szolgálati viszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatát, 
ha a hivatásos állomány tagja hivatkozása szerint a szolgálati jogviszony megszüntetésére 

a) a 138/A. § szerinti rész-szolgálatteljesítés, 
b) a 145. § (1) bekezdése szerinti apasági szabadság, 
c) a 149. § szerinti szabadság, 
d) a 149/A. § szerinti szülői szabadság, vagy 
e) a 150. § (2) bekezdés c) pontja szerinti illetmény nélküli szabadság 

igénylése vagy igénybevétele miatt került sor. 
(2) A hivatásos állomány tagja az (1) bekezdés szerinti jognyilatkozat indokolását annak közlésétől 

számított tizenöt napon belül írásban kérheti. A munkáltatói jogkör gyakorlója az indokolást a kérelem 
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül közli. 
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99. § (1) A szolgálati viszony megszűnése esetén a szolgálatteljesítés utolsó napján vagy 
legkésőbb az attól számított tizenöt napon belül a hivatásos állomány tagjával el kell számolni, ki kell 
fizetni az illetményét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a jogszabályban előírt igazolásokat. 

(2) A hivatásos állomány tagjának az (1) bekezdés szerint igazolást kell kiadni, amely tartalmazza 
e) a kifizetett végkielégítés összegét, 
f) *  a szülői szabadság és az apasági szabadság kiadott tartamát, amely tartalmazza a korábbi 

munkáltató által, ezen jogcímeken kiadott szabadság tartamát is. 
104. §j) *  a jogszabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában - az örökbe fogadható 

gyermekkel történő személyes találkozás céljából - évente legfeljebb tíz munkanapra, 
k) *  betegség vagy baleset okozta sürgős családi okból adódó vis maior esetén évente legfeljebb 

kétszer, egy munkanapra. 
(2) *  A szolgálatteljesítési kötelezettség alóli (1) bekezdés szerinti mentesülés esetében a hivatásos 

állomány tagja a távollét idejére - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - távolléti díjra jogosult. 
(3) *  A szolgálatteljesítési kötelezettség alóli (1) bekezdés k) pontja szerinti mentesülés esetében a 

hivatásos állomány tagját a távollét idejére illetmény, távolléti díj nem illeti meg. 
107. § 
d) fejlesztés, 
e) *  adatelemzéshez és statisztikai lekérdezésekhez szükséges adatszolgáltatás biztosítása. 
(5) *  A hivatásos állomány tagja jogosult az egészségi vagy pszichológiai állapotára vonatkozó 

vizsgálat teljes dokumentációját megismerni, és kérelmére annak másolatát a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 15. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint 
rendelkezésére kell bocsátani. 

107/A. § *  (1) Az egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmasságvizsgálati rendszert informatikai 
rendszer támogatja. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti informatikai rendszer működtetéséért a rendészetért felelős miniszter 
felel. 

(3) A rendészetért felelős miniszter és az Országgyűlés elnöke a munkáltatói jogainak gyakorlása, 
valamint munkáltatói intézkedés megtétele céljából az (1) bekezdés szerinti informatikai rendszerhez 
hozzáférni jogosult. 

Sor- 
szám 

Bírságolással érintett cselekmények, 
mulasztások 

A súlyosság foka 
(RSJ = rendkívül 
súlyos jogsértés, 
NSJ = nagyon 

súlyos jogsértés, 
SJ = súlyos jog-

sértés), 
EJ=enyhébb jog-

sértés) 

A bírság ösz-
szege, forint-

ban 

A bírságolással érin-
tett cselekmény, 

mulasztás elköveté-
séért felelőssé tehető 

5. *  a) Személyszállító vezetői igazolvány 
vagy azonosító lap nincs a járművön 
b) Személyszállító engedély kivonat 

nincs a járművön 
c) Diszpécserszolgálati engedély hiá-

nya 
d) Diszpécserszolgálat személytaxi-
szolgáltatás végzésére jogosító tevé-
kenységi engedéllyel nem rendelkező 
vállalkozással köt diszpécserszolgálta-

tás nyújtására irányuló szerződést 
vagy közvetít, szervez részére sze-

mélyszállítási feladatot 
e) Személygépkocsis személyszállító 

NSJ 
 

SJ 
NSJ 
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 (4) Az (1) bekezdés szerinti informatikai rendszerben az egészségi, pszichológiai és fizikai 

alkalmasságvizsgálatok eredményét a hivatásos állomány tagját foglalkoztató rendvédelmi szerv - a 
107. § (1) bekezdés szerinti célból - tartja nyilván, és azokat harmadik személynek kizárólag az 
érintett írásbeli hozzájárulásával adhatja át. 

138/A. § *  (1) A 138. §-ban foglaltakon túl a hivatásos állomány legalább hat hónap szolgálati 
viszonnyal rendelkező tagja rész-szolgálatteljesítési időben történő foglalkoztatását kérelmezheti 

a) a gyermeke nyolcadik életévének betöltéséig a gyermek gondozása, vagy 
b) a gyermeke, szülője, házastársa, élettársa vagy vele közös háztartásban élő, súlyos 

egészségügyi okból jelentős mértékű - a hivatásos állomány tagja által személyesen ellátott - 
gondozása 
céljából. 

145. § (1) *  Gyermeke születése esetén apasági szabadságként tíz munkanap pótszabadság illeti 
meg az apát, amelyet 

a) legkésőbb a születést követő második hónap végéig, 
b) a kérésének megfelelő időpontban, és c) legfeljebb két részletben 

kell kiadni. 
(2) *  Az apát az apasági szabadság akkor is megilleti, ha a gyermek halva születik vagy meghal. Az 

apasági szabadság tartamára távolléti díj jár. 
(3) *  Az (1) bekezdés alkalmazása során apán 
a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti apai 

jogállású férfit, vagy 
b) az örökbefogadó férfit 

kell érteni. 
148. § (1) Gyermekápolás céljából egészségügyi szabadság illeti meg 

(1a) *  Az (1) bekezdés c) vagy d) pontja, illetve (2) bekezdés alapján gyermekápolás céljából 

szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsoló-
dó szolgáltatásra kötött szerződést 
vagy annak hitelesített kivonatát a 
járművezető nem tudja bemutatni 

f) Személytaxi-szolgáltatást folytató 
vállalkozás diszpécserszolgálati tevé-
kenység végzésére jogosító engedély-

lyel nem rendelkező vállalkozással 
köt diszpécserszolgáltatás nyújtására 

irányuló szerződést, vagy veszi 
igénybe annak közvetítő, szervező 

szolgáltatását 
g) Repülőtér üzembentartójával, va-
lamint autóbusz-állomás, vasúti pá-

lyaudvar vagy állomás, továbbá kikö-
tő üzemeltetőjével személygépkocsis 

személyszállító szolgáltatás nyújtására 
kötött szerződést vagy annak hitelesí-
tett kivonatát a járművezető nem tudja 

bemutatni 
h) Főszolgáltatás részeként vagy ah-
hoz kapcsolódóan, engedély birtoká-

ban végezhető személygépkocsis 
személyszállító szolgáltatás nyújtása 
főszolgáltatás nélkül, továbbá olyan 
főszolgáltatás részeként vagy ahhoz 
kapcsolódóan, amely esetében sze-

mélygépkocsis személyszállító szol-
gáltatás nyújtását jogszabály nem te-

szi lehetővé 
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igényelt egészségügyi szabadság tekintetében előzményként a gyermek előző születésnapjától a 
gyermek következő születésnapjáig e jogcímen egészségügyi szabadságon töltött napokat kell 
figyelembe venni. 
79/A. *  Szülői szabadság 
3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez *  
ADATLAP 
a hivatásos szolgálati viszonyt létesítő személy kifogástalan életvitele ellenőrzéséhez 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti 
közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok 
összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról 

Módosítja: 394/2022. (X. 19.) Korm. r. 
Hatályos: 2022. 12. 03 
 

 
1. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez *  

 

Sor- 
szám 

Bírságolással érintett 
cselekmények, mulasztások 

A súlyosság foka 
(RSJ = rendkívül 
súlyos jogsértés, 

NSJ = nagyon súlyos 
jogsértés, 

SJ = súlyos jogsértés), 
EJ=enyhébb jogsértés) 

A bírság 
összege, 
forintban 

A bírságolással 
érintett cselekmény, 
mulasztás 
elkövetéséért 
felelőssé tehető 

5. *  a) Személyszállító vezetői 
igazolvány vagy azonosító lap 

nincs a járművön 
b) Személyszállító engedély 

kivonat nincs a járművön 
c) Diszpécserszolgálati engedély 

hiánya 
d) Diszpécserszolgálat 

személytaxi-szolgáltatás 
végzésére jogosító tevékenységi 

engedéllyel nem rendelkező 
vállalkozással köt 

diszpécserszolgáltatás 
nyújtására irányuló szerződést 
vagy közvetít, szervez részére 

személyszállítási feladatot 
e) Személygépkocsis 

személyszállító szolgáltatáshoz 
közvetlenül kapcsolódó 

szolgáltatásra kötött szerződést 
vagy annak hitelesített kivonatát 

a járművezető nem tudja 
bemutatni 

f) Személytaxi-szolgáltatást 
folytató vállalkozás 
diszpécserszolgálati 

tevékenység végzésére jogosító 
engedéllyel nem rendelkező 
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vállalkozással köt 
diszpécserszolgáltatás 

nyújtására irányuló szerződést, 
vagy veszi igénybe annak 

közvetítő, szervező 
szolgáltatását 

g) Repülőtér üzembentartójával, 
valamint autóbusz-állomás, 

vasúti pályaudvar vagy állomás, 
továbbá kikötő üzemeltetőjével 

személygépkocsis 
személyszállító szolgáltatás 
nyújtására kötött szerződést 

vagy annak hitelesített kivonatát 
a járművezető nem tudja 

bemutatni 
h) Főszolgáltatás részeként vagy 
ahhoz kapcsolódóan, engedély 

birtokában végezhető 
személygépkocsis 

személyszállító szolgáltatás 
nyújtása főszolgáltatás nélkül, 
továbbá olyan főszolgáltatás 

részeként vagy ahhoz 
kapcsolódóan, amely esetében 

személygépkocsis 
személyszállító szolgáltatás 

nyújtását jogszabály nem teszi 
lehetővé 

 

 

 
 
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 
képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 
 
Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r. 
Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
17. § *  (1) Közúti járművezető képzést - a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével - 
csak közúti járművezetői szakoktatói engedéllyel és érvényes közúti járművezetői szakoktatói igazol-
vánnyal rendelkező, névjegyzékbe vett személy (a továbbiakban: szakoktató) végezhet. 

(2) E-learning képzés esetén az iskolavezetőnek a tanulóval történő esetleges kapcsolattartáshoz - 
az (1) bekezdés szerinti - szakoktatót kell biztosítania. 

(3) *  A névjegyzékbe felvett, valamint a 21. § (1) bekezdés szerinti továbbképzés esetén vizsgakö-
telezettségét sikeresen teljesített szakoktatónak a közlekedési hatóság a vizsga letételétől számított 
két évig hatályos elektronikus szakoktatói igazolványt ad ki, ide nem értve az ideiglenes névjegyzékbe 
történő felvételt. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közle-
kedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
 
Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételei-
ről 
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Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r. 
 

2. § *  A rendelet alkalmazásában 
a) *  járműfenntartó tevékenység: a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri 

rendeletben meghatározott gépjárműveken - kivéve a trolibuszt - és ezek pótkocsijain (a továbbiakban 
együtt: jármű) végzett, az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatási tevékenység, 

3. § (3) *  A használaton kívüli járművek és fődarabjaik bontása során kinyert, közlekedésbiztonsági 
szempontból kiemelten fontos alkatrészek minőségellenőrzését a szakiránynak megfelelő autószerelő 
- motorkerékpár alkatrészek esetében motorkerékpár-szerelő -, karosszérialakatos, autóvillamossági 
szerelő mestervizsgával, technikusi vagy ennél magasabb képesítéssel rendelkező személy végezheti. 

4. § (4) *  A (2) bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a járműfenntartó 
szervezetekre, amelyek kizárólag az általuk üzemeltetett járművek napi gondozását, ápolását és a 
jármű biztonsági berendezéseit nem érintő kisjavítását végzik. A napi gondozást és az ápolást 
autószerelő, motorkerékpár-szerelő vagy gépjárművezető és karbantartó szakmunkás képesítéssel 
rendelkező, illetőleg gépjárművezetői munkakörben dolgozó személy, a kisjavítást autószerelő - 
motorkerékpárok esetében motorkerékpár-szerelő - szakképesítéssel rendelkező személy - irányítás 
nélkül is - elvégezheti. 

5. § (2) *  Amennyiben a járműfenntartó szervezet több különböző szakirányú járműfenntartó 
tevékenységet végez, irányító munkakörben autószerelői, motorkerékpárok járműfenntartó 
tevékenysége esetén motorkerékpár-szerelői szakirányú képesítéssel rendelkező dolgozót kell 
alkalmazni. Abban az esetben, ha a szervezet járműszerelői tevékenységet nem végez, az irányító 
tevékenység ellátásához szükséges képesítés szakirányát annak a szakiránynak az alapulvételével 
kell meghatározni, melyben a foglalkoztatottak száma a legnagyobb. 

7. §c) *  az 1. számú melléklet 15. pontjában említett járműfenntartó tevékenység gyakorlásához 
legalább autószerelő, motorkerékpárok járműfenntartó tevékenysége esetén motorkerékpár-szerelő 
vagy autóvillamossági szerelő mestervizsga *  
szükséges. 

9. § (1) *  Olyan járműfenntartó tevékenységet, amelynek elvégzéséhez - a (2) bekezdésben 
meghatározott feltételek esetén - a járműfenntartó szervezetek mérési, vizsgálati tevékenységének 
szabályait megállapító 5. számú melléklet, illetőleg más jogszabály a javított szerkezeti rész műszeres 
beállítását (bemérését) kötelezően előírja - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - csak az végezhet, aki 
a beállításhoz (beméréshez) szükséges berendezéssel (műszerrel) és a beállításhoz szükséges 
szakmai ismeretekkel rendelkezik. 

10. § (1) A járműfenntartó tevékenység elvégzését 
d) *  az 1. számú melléklet 19. pontjában meghatározott „Járművek bontása” tevékenység (a 

továbbiakban: járműbontó tevékenység) esetében a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. 
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti bontási átvételi igazolás kiadásával 
a Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó járművek esetében lehet tanúsítani, a Korm. rendelet hatálya 
alá tartozó járművekre vonatkozóan pedig 
tanúsítani kell. 

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett tanúsításnak tartalmaznia kell: *  
a) *  a jármű kilométerszámlálójának állását, 
b) az elvégzett munka rövid közérthető leírását, 
c) a munka elvégzéséhez felhasznált fődarabok, részegységek, alkatrészek és anyagok 

felsorolását, 
d) a 3. számú mellékletben meghatározott egyéb adatokat és azt, hogy 
e) az elvégzett munka megfelelő, a felhasznált fődarab, részegység, alkatrész és anyag 

rendeltetésszerű használatra alkalmas. 
1. számú melléklet az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelethez 
A járműfenntartó tevékenységek és az azok önálló végzéséhez szükséges szakképesítések *  
2. számú melléklet az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelethez 
A járműfenntartó tevékenységek irányításához szükséges felső- és középfokú 
szakképesítések *  
4. számú melléklet az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelethez *  
A tanúsítás mintája gázbiztonsági szemléről 
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3. *  A méréseket, vizsgálatokat a berendezések (műszerek) alkalmazási (gyári kezelési) utasításainak 
betartásával kell végezni 
6. számú melléklet az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelethez *  
A járműfenntartó tevékenységhez alkalmazható egyes gépjárművizsgáló berendezések 
(műszerek) méréstechnikai követelményei 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

2021. évi CXXVIII. törvény az állatok védelme érdekében szükséges egyes büntetőjogi tárgyú 
törvények módosításáról 

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 

Módosítja: 2021. évi CXXVIII. tv. 
Hatály 2022.XII.31. 

 
45. §(8) *  A bíróság a feltételes szabadságot megszünteti, ha az elítéltet 
a) az életfogytig tartó szabadságvesztésből történő feltételes szabadságra bocsátás alatt, vagy 
b) az életfogytig tartó szabadságvesztésből történő feltételes szabadságra bocsátás alatt elkövetett 

bűncselekmény miatt 
ismételten életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésre ítélik. 

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

elkövető vezetői engedélyét - a járművezetéstől eltiltásra ítélését megelőzően - a bűncselekménnyel 
összefüggésben a helyszínen elvették, azt a hatóságnál leadta, vagy a vezetési jogosultság azonnali 
felfüggesztését az engedély-nyilvántartásba a helyszínen bejegyezték. 

185/A. § *  (2) *  Ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt az egészségügyért felelős 
miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 2. mellékletében a pszichotróp anyagok 3. vagy 4. 
jegyzékén szereplő pszichotróp anyag tartalmú gyógyszerre, illetve a bejelentési kötelezettség 
megsértésével, engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve ilyen gyógyszer hatóanyagára 
követik el, a büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés. 

187. § (1a) *  Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen magát 
jogosulatlanul pszichoterapeutaként feltüntetve egészségügyi szolgáltatást végez. 

353/A. § *  (1) Aki közreműködik abban, hogy más személy a hatósági eljárást érdemben 
befolyásoló körülményre nézve valótlan tartalmú nyilatkozattal vagy a valós tény elhallgatásával 
Magyarországon menekültügyi vagy más, tartózkodási jogcím megszerzését lehetővé tevő eljárást 
kezdeményezzen, illetve ilyen eljárásban a hatósági eljárást érdemben befolyásoló körülményre nézve 
valótlan tartalmú nyilatkozatot tegyen vagy a valós tényt elhallgassa, ha súlyosabb bűncselekmény 
nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő. 

(2) Egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az (1) bekezdésben meghatározott 
bűncselekmény szervezője. 

(2) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha 
c) *  a bűncselekményt a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír-kibocsátónak a bennfentes 

információhoz feladatkörénél fogva hozzáférő tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként követik el, 
d) *  a bűncselekménnyel érintett ügylet vagy ügyletek, megbízás vagy megbízások, ajánlat vagy 

ajánlatok abszolút értéke különösen nagy vagy ezt meghaladó értékű. 
(4) *  Aki az (1)-(3) bekezdésben meghatározott bűncselekményt 
a) bűnszövetségben, 
b) hivatalos személyként, 
c) pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, 

kockázati tőkealap-kezelő, tőzsdei, központi értéktári vagy központi szerződő fél tevékenységet végző 
szervezet, biztosító, viszontbiztosító vagy független biztosításközvetítő, önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztár, magánnyugdíjpénztár, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, vagy szabályozott 
ingatlanbefektetési társaság tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként, vagy 

d) nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír-kibocsátó tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként 
követi el, öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
 

Módosítja: 2022. évi XLVIII. tv. 

Hatályos: 2022. 12. 01., 2023. 01. 01. 

48/B. § *  (1) *  Átfogó környezetvédelmi terv az e törvényben szabályozott országos [40. §] és területi 
(regionális [48/C. §], vármegyei [48/D. §] és települési [48/E. §]) környezetvédelmi program. 

48/C. § *  (1) *  A regionális fejlesztési tanács a tervezési-statisztikai régióra vonatkozóan az érintett 
vármegyei önkormányzatokkal egyeztetve regionális környezetvédelmi programot készít. 

48/D. § *  (1) *  A vármegyei környezetvédelmi program tartalmazza a 48/B. § (2) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően azokat a célokat és intézkedéseket, amelyek elérése, illetve megvalósítása 
vármegyei szinten hatékony és indokolt. 

48/F. §  (3) *  A települési önálló vagy közös környezetvédelmi program tervezetét - az (1) 
bekezdésben meghatározott szerveken túl - az illetékes vármegyei önkormányzatnak, a vármegyei 
környezetvédelmi program tervezetét az illetékes regionális területfejlesztési konzultációs fórumnak is 
meg kell küldeni véleményezésre. 

52. § (1) *  Véglegessé vált hatósági vagy jogerős bírósági határozattal megállapított tartós 
környezetkárosodás tényét, mértékét és jellegét, valamint a felszámolási eljárás és a végelszámolás 
környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló kormányrendelet szerinti bizonyított környezeti 
teher (a továbbiakban: bizonyított környezeti teher) tényét és jellegét az ingatlan-nyilvántartásban fel 
kell tüntetni. 

(3) *  A bejegyzés alapjául szolgáló környezetszennyezettség ténye, mértéke és jellege, továbbá a 
környezeti teher ténye és jellege megszűnését, vagy megváltozását az ingatlan tulajdonosa kérelmére 
a bejegyzést kérő hatóság, vagy a bejegyzést elrendelő bíróság állapítja meg, majd a bejegyzés 
törlése, illetve módosítása iránt hivatalból intézkedik. 

58. § b) *  az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén véglegesen 
kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a veszélyhelyzet kihirdetését 
megalapozó eseménnyel összefüggésben véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírságok, valamint 
a települési önkormányzattal szemben kiszabott bírságok kivételével, 

107/A. § *  A figyelmeztetés mint közigazgatási szankció nem alkalmazható 
a) a vízvédelmi hatósági ügyekben, 
b) a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély nélkül vagy az engedély elő-

írásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

Módosítja: 2021. évi XXXIX. tv. 
Hatály: 2023.I.1. –  
 
16. *  Önkormányzati (települési, a fővárosban fővárosi és kerületi, térségi, vármegyei) főépítész: a 
helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás területfejlesztési és területrendezési, 
településfejlesztési és településrendezési, településkép-védelmi tárgyú döntéseit előkészítő személy. 
6/A. §(3) *  A települési önkormányzat (fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzat) az építésügyi 
feladatát a helyi rendeletei megalkotásával és a kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá a 
települési (fővárosban a fővárosi és a kerületi), a térségi vagy a vármegyei - a főépítészi 
tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti - önkormányzati főépítész 
közreműködésével látja el. 
(10) *  A fővárosi és vármegyei kormányhivatal lejegyzéssel kapcsolatos eljárására egyebekben a 
kisajátítási eljárásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
27. § *  (1) *  Ha a helyi építési szabályzat szerint - a településrészen fekvő ingatlanok megfelelő 
megközelítése, illetve használatának elősegítése érdekében - kiszolgáló és lakóút (a továbbiakban: 
kiszolgáló út) létesítése, bővítése vagy szabályozása szükséges, és a megvalósítás a kiszolgáló út, 
valamint a környező építmény, telek rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében az adott 
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telkek igénybevételével indokolt, vagy a más telken történő megvalósítás a tulajdonban nagyobb 
sérelemmel járna, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal a teleknek kiszolgáló út céljára szükséges 
részét a telek fekvése szerinti települési önkormányzat javára igénybe veheti és lejegyezheti. 
30. § (7) *  A kártalanítási igény a vagyoni hátrány keletkezésekor válik esedékessé. Ez az időpont a 
helyi építési szabályzat, szabályozási terv hatálybalépésének, illetőleg az e törvény 20. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerinti tilalmat, korlátozást elrendelő határozat véglegessé válásának a napja. 
A kártalanítás a felek megállapodásának tárgya. A főváros esetében a megállapodás megkötésére 
irányuló kérelmet a fővárosi önkormányzatnak a területileg illetékes kerületi önkormányzathoz, a 
területileg illetékes kerületi önkormányzatnak a fővárosi önkormányzathoz nyolc napon belül írásban 
továbbítani kell. Ebben az esetben úgy kell tekinteni, mintha a kérelmező a kérelmét mindkét 
önkormányzathoz beadta volna. Ha a szerződő felek között - a kérelem benyújtásától számított egy 
éven belül - nem jön létre megállapodás, akkor kártalanítási eljárást kell lefolytatni, amelyet a fővárosi 
és vármegyei kormányhivatal folytat le a kisajátítási kártalanítás szabályai szerint, az e törvényben 
meghatározott eltérésekkel. 

59. § (11) *  A Nyilvántartáshoz az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információelérési felületen keresztül hozzáfér 

a) a környezet- és természetvédelmi hatóság a környezetkárosítást végzők beazonosítása 
érdekében, 
b) a munkaügyi és munkavédelmi hatóság a helyszíni munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések 
végrehajtása céljából 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 

Módosítja: 2022. évi L. tv. 
Hatályos: 2022. 12. 03. 

13. §(2) d) *  a nemzetbiztonsági szolgálatok jogszabályban meghatározott feladataik ellátásához, 

e) *  a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a hatósági tevékenysége ellátásához. 
………………………………………………………………………………………………………… 

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról 
 
Módosítja: 2022. évi L. tv. 
Hatályos: 2022. 12. 03., 2023. 01. 12. 

5. Katasztrófavédelmi koordináció *  

7. § *  A Kormány a katasztrófavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítése, valamint a 
katasztrófák elleni felkészüléssel, megelőzéssel, védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos 
feladatok összehangolt megoldása érdekében katasztrófavédelmi koordinációs szervet (a 
továbbiakban: katasztrófavédelmi koordinációs szerv) működtet. 
71. § (1) A polgári védelmi szervezetbe történő beosztás, a polgári védelmi kötelezettség teljesítésével 
kapcsolatos feladatok végrehajtása céljából a polgármester és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a 
polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgár 
(7a) *  A katasztrófák elleni védekezési feladatok végrehajtása céljából a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv a területi védelmi bizottságok tagjainak, a helyi védelmi bizottságok tagjainak, a polgármeste-
reknek, a katasztrófavédelmi koordinációs szervbe delegált szakértőknek, a védekezéssel összefüggő 
feladatokban közreműködő referenseknek, az eseménykezelésben érintett gazdálkodó szervezetek, 
intézmények vezetőinek, kapcsolattartóinak és szakértőinek családi és utónevét, telefonszámát, e-
mail elérhetőségét, munkahelyére, szervezeti beosztására vonatkozó adatait 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelölé-
séről és védelméről 

Módosítja: 2022. évi L. tv. 
Hatályos: 2022. 12. 03. 

1. § *  E törvény alkalmazásába 
m) rendkívüli esemény: olyan külső vagy belső behatás, amely a kijelölt nemzeti vagy európai rend-

szerelem rendeltetésszerű működését, üzemfolytonosságát jelentős mértékben veszélyezteti, akadá-
lyozza, és amely megfelel jogszabályban foglalt kritériumoknak, 

n) *  kritikus munkakör: az üzemeltető által azonosított azon munkakör, amelynek ellátásával biztosí-
tott a létfontosságú rendszerelem üzemfolytonos működése. 

 
5§ (1) A kormányrendeletben erre kijelölt szerv (a továbbiakban: nyilvántartó hatóság) nyilvántartja és 
kezeli 

g) *  az informatikai biztonsági szabályzatot, 
h) *  a kritikus munkakörben foglalkoztatott személy természetes személyazonosító adatait. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok kezelésének célja 
a) *  a kijelölési eljárás, a kijelölés visszavonására vonatkozó eljárás lefolytatásának biztosítása, 
b) a létfontosságú rendszerelemek védelmével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése hatósági elle-

nőrzésének biztosítása, 
c) *  a kijelölési eljárás során a 2. § (7) bekezdése szerinti határozatban előírt feltételeknek való meg-

felelés rendszeres hatósági ellenőrzésének biztosítása, 
d) *  a kritikus munkakörben foglalkoztatott személy státusza igazolásának biztosítása. 
(4) A nyilvántartó hatóság a nyilvántartásból adatot a következők szerint továbbíthat: 
k) *  nemzetbiztonsági, valamint terrorelhárítási érdekből, külön, a feladatellátásért felelős szerv által 

benyújtott, indokolt kérelem alapján, 
l) *  polgári védelmi kötelezettség megállapítása esetén a helyi önkormányzat polgármesterének a kri-

tikus munkakörben foglalkoztatott személy státuszának igazolása céljából. 

1. melléklet a 2012. évi CLXVI. törvényhez *  

 A B  

1. ÁGAZAT ALÁGAZAT 
 

26a *   meteorológiai infrastruktúra 
 

 
 
Magyar nyelvű visszavont nemzeti szabványok 
 

Technológia 
MSZ EN 143001:2002 Angol nyelvű! Visszavont! 
Termékelőírás-űrlap: Közvetlen fűtésű, negatív hőmérsékleti tényezőjű termisztorok (Gyön-
gyök, tömör üveg- vagy üveges zománctokozásban) 
 
MSZ EN 143002:2001 Angol nyelvű! Visszavont! 
Termékelőírás-űrlap: Közvetlen fűtésű, negatív hőmérsékleti tényezőjű termisztorok (tokozott 
gyöngyök) 
 
MSZ EN 143003:2001 Angol nyelvű! Visszavont! 
Termékelőírás-űrlap: Közvetlen fűtésű, negatív hőmérsékleti tényezőjű termisztorok (tárcsa 
alakú) 
 
MSZ EN 143004:2001 Angol nyelvű! Visszavont! 
Termékelőírás-űrlap: Közvetlen fűtésű, negatív hőmérsékleti tényezőjű termisztorok (rúd ala-
kú) 
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MSZ CLC/TR 50454:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! Visszavont! 
Útmutató az alumínium elektrolitkondenzátorok használatához 
 
MSZ EN 61188-1-2:2000 Angol nyelvű! Visszavont! 
Nyomtatott lapok és szerelt nyomtatott lapok. Kialakítás és alkalmazás. 1-2. rész: Általános 
követelmények. Szabályozott impedancia (IEC 61188-1-2:1998) 
 

MSZ EN 61188-1-1:2000 Angol nyelvű! Visszavont! 
Nyomtatott lapok és szerelt nyomtatott lapok. Kialakítás és alkalmazás. 1-1. rész: Általános 
követelmények. Szempontok elektronikai szerelvények lapos kialakítására (IEC 61188-1-
1:1997) 
 
Magyar nyelven megjelent, bevezetett nemzeti szabványok 
 
Általános 
MSZ EN 14564:2020 Magyar nyelvű! 
Tartályok veszélyes áruk szállítására. Terminológia 
 
Élelmezés 
MSZ EN 17266:2020 Magyar nyelvű! 
Élelmiszerek. Az elemek és ezek kémiai formáinak meghatározása. Szerves higany meghatá-
rozása a tenger gyümölcseiben elemihigany-analízissel 
 
Fizikai jelenségek 
MSZ EN ISO 3743-2:2020 Magyar nyelvű! 
Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása hangnyomásméréssel. Mű-
szaki módszerek kis méretű, hordozható zajforrásokhoz zengő térben. 2. rész: Különleges 
zengőszobákban alkalmazható módszerek (ISO 3743-2:2018) 
 
Kohászat 
MSZ EN 1563:2019 Magyar nyelvű! 
Öntészet. Gömbgrafitos öntöttvas 
 
Környezet, Egészség, Biztonság 
MSZ EN 143:2021 Magyar nyelvű! 
Légzésvédők. Részecskeszűrők. Követelmények, vizsgálat, megjelölés 
 
MSZ EN 62321-1:2013 Magyar nyelvű! 
Egyes anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 1. rész: Bevezetés és áttekintés 
(IEC 62321-1:2013) 
 
MSZ EN ISO 10304-4:2022 Magyar nyelvű! 
Vízminőség. Oldott anionok meghatározása ionkromatográfiás módszerrel. 4. rész: Klorát, 
klorid és klorit meghatározása gyengén szennyezett vízben (ISO 10304-4:2022) 
 
Elektronika 
MSZ HD 60364-7-711:2019 Magyar nyelvű! 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-711. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre 
vonatkozó követelmények. Kiállítások, bemutatók és standok (IEC 60364-7-711:2018) 
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Építőanyag, építés 
MSZ EN 12350-8:2019 Magyar nyelvű! 
A friss beton vizsgálata. 8. rész: Öntömörödő beton. A roskadási terülés vizsgálata 
 
MSZ EN 16908:2017+A1:2022 Magyar nyelvű! 
Cement és építési mész. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. A termékkategóriára vonatko-
zó kiegészítő szabályok az EN 15804 szabványhoz 
 

MSZ EN ISO 10545-15:2021 Magyar nyelvű! 
Kerámiai burkolólapok. 15. rész: A mázas burkolólapok ólom- és kadmiumleadó képességé-
nek meghatározása (ISO 10545-15:2021) 
 
Angol nyelven megjelent nemzeti szabványok: 
 
MSZ EN IEC 60793-1-1:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fényvezető szálak. 1-1. rész: Mérési módszerek és vizsgálati eljárások. Általános előírások és 
útmutató (IEC 60793-1-1:2022) 
2017 helyett, de az még 2025. 07. 25.-ig érvényes 
 
MSZ EN 61754-20:2012/A1:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fénytávközlési csatlakoztatóeszközök és passzív alkatrészek. Fénytávközlési csatlakozóinter-
fészek. 20. rész: LC típusú csatlakozócsalád (IEC 61754-20:2012/AMD1:2022) 
2013 módosítása 
 
MSZ EN IEC 61753-051-02:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fénytávközlési csatlakoztatóeszközök és passzív alkatrészek. Működési követelmények. 051-
02. rész: Egymódusú, csatlakozóaljzatos kialakítású, C kategóriájú, állandó értékű, optikai 
csillapítók. Szabályozott környezet (IEC 61753-051-02:2022) 
2013 helyett, de az még 2025. 08. 17.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 61753-053-02:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fénytávközlési csatlakoztatóeszközök és passzív alkatrészek. Működési követelmények. 053-
02. rész: Csatlakozó nélküli, egymódusú, C kategóriájú, elektromosan vezérelt, változtatható 
optikai csillapító. Szabályozott környezet (IEC 61753-053-02:2022) 
2014 helyett, de az még 2023. 08. 31.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 61753-089-02:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fénytávközlési csatlakoztatóeszközök és passzív alkatrészek. Működési követelmények. 089-
02. rész: Csatlakozó nélküli, egymódusú, C kategóriájú, kétirányú OTDR-figyelő WWDM-
eszközök. Beltéri szabályozott környezet (IEC 61753-089-02:2022) 
2013 helyett, de az még 2023. 09. 16.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 62077:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fénytávközlési csatlakoztatóeszközök és passzív alkatrészek. Fényvezető cirkulátorok. Ter-
mékfőcsoport-előírás (IEC 62077:2022) 
2016 helyett, de az még 2023. 09. 14.-ig érvényes 
 
MSZ EN ISO/IEC 24760-2:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Informatika. Biztonságtechnika. A személyazonosság-kezelés keretrendszere. 2. rész: 
Referenciaarchitektúra és követelmények (ISO/IEC 24760-2:2015) 
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MSZ EN ISO/IEC 24760-3:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Informatika. Biztonságtechnika. A személyazonosság-kezelés keretrendszere. 3. rész: Gyakor-
lat (ISO/IEC 24760-3:2016) 
 
MSZ CEN/TR 17868:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Intelligens közlekedési rendszerek. EU-ICIP. ITS-szabványkiadványok (2022) 
 
MSZ CEN/TS 15531-5:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Tömegközlekedés. A tömegközlekedési műveletekhez kapcsolódó szervizinterfész valós idejű 
információi. 5. rész: Funkcionális szervizinterfészek helyzetcseréje. Helyzetcsere 
 
MSZ EN 15531-1:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Tömegközlekedés. A tömegközlekedési műveletekhez kapcsolódó szervizinterfész valós idejű 
információi. 1. rész: Kontextus és keretrendszer 
2015 helyett 
 
MSZ EN 15531-3:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Tömegközlekedés. A tömegközlekedési műveletekhez kapcsolódó szervizinterfész valós idejű 
információi. 3. rész: Funkcionális szervizinterfészek 
2015 helyett 
 
MSZ EN 16839:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A mellgerenda részeinek és szerelvényeinek elrende-
zése 
2018 helyett 
 
MSZ EN 14363:2016+A2:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. Vizsgálatok és szimuláció a vasúti járművek futási tulajdonságainak 
jóváhagyási eljárásához. Menettulajdonságok vizsgálata és állóhelyi vizsgálatok 
2019 helyett 
 
MSZ EN 15020:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. Szükség-vonókészülék. Kialakítási követelmények, a kapcsolófej alakja 
és vizsgálati módszerek 
2011 helyett 
 
MSZ EN 15551:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek. Ütközők 
2017 helyett 
 
MSZ EN 15566:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek. Vonókészülék és csavarkapocs 
2017 helyett 
 
MSZ EN 2287:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Repülés és űrhajózás. Perem nélküli, önkenő betétes csapágypersely korrózióálló acélból. 
Méretek és terhelések 
2018 helyett 
 
MSZ EN 3645-001:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Repülés és űrhajózás. Hengeres, érintésbiztos, három menetbekezdésű, villamos csatlakozók 
175 °C vagy 200 °C tartós üzemi hőmérsékletre. 001. rész: Műszaki specifikáció 
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2020 helyett 
 
MSZ EN 17665:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Csomagolás. Vizsgálati módszerek és követelmények annak igazolására, hogy a műanyag 
kupakok és fedelek az italtárolókhoz rögzítve maradnak 
 
MSZ EN 13045:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Csomagolás. Hajlékony falú hengeres műanyag tubusok. Méretek és tűrések 
2009 helyett 
 
MSZ EN ISO 15750-3:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Csomagolás. Acélhordók. 3. rész: Betétes illesztőperemes lezárási rendszerek (ISO 15750-
3:2022) 
2008 helyett 
 
MSZ EN 17681-2:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Textíliák és textiltermékek. Szerves fluor. 2. rész: Illékony vegyületek meghatározása 
extrakciós módszerrel gázkromatográfia alkalmazásával 
 
MSZ EN ISO 15701:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Készbőr. Színtartósági vizsgálatok. Színtartóság a (színanyag) polimer anyagba való migrálási 
hajlam(a) alapján (ISO 15701:2022) 
2015 helyett 
 
MSZ EN ISO 20535:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Lábbeli. Talpbélések és fedőtalpbélések vizsgálati módszere. A nedvesítési és a szárítási cik-
lust követő méretváltozás (ISO 20535:2019) 
 
MSZ EN ISO 10298:2020/A1:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Gázpalackok. Gázok és gázkeverékek. A mérgező hatás meghatározása a palackszelep-
csatlakozások kiválasztásához. 1. módosítás (ISO 10298:2018/Amd 1:2021) 
2021 módosítása 
 
MSZ EN ISO 10101-1:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Földgáz. A víztartalom meghatározása Karl Fischer-módszerrel. 1. rész: Általános követel-
mények (ISO 10101-1:2022) 
1999 helyett 
 
MSZ EN ISO 10101-2:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Földgáz. A víztartalom meghatározása Karl Fischer-módszerrel. 2. rész: Térfogatos eljárás 
(ISO 10101-2:2022) 
1999 helyett 
 
MSZ EN 12916:2019+A1:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Ásványolajtermékek. Középpárlatokban lévő aromás szénhidrogének meghatározása. Nagy 
hatékonyságú folyadékkromatográfiás módszer, törésmutató-detektorral 
2019 helyett 
 
MSZ EN ISO 23936-1:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Olaj- és gázipar, beleértve az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó energiát. Kőolaj és 
földgáz termelésekor a termelt közeggel érintkező nemfémes anyagok. 1. rész: Hőre lágyuló 
műanyagok (ISO 23936-1:2022) 



 
 

98 

2009 helyett 
 
MSZ EN ISO 4943:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Acél és öntöttvas. A réztartalom meghatározása. Atomabszorpciós lángspektrometriás mód-
szer (ISO 4943:2022) 
1992 helyett 
 
MSZ EN 10107:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Irányított szemcsézetű, kész állapotú elektrotechnikai acéllemez és -szalag 
2014 helyett 
 
MSZ EN 1978:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Réz és rézötvözetek. Rézkatódok 
1999 helyett 
 
MSZ EN ISO 11403-2:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Műanyagok. Összehasonlítható, többpontos adatok gyűjtése és bemutatása. 2. rész: Termikus 
és feldolgozási tulajdonságok (ISO 11403-2:2022) 
2013 helyett 
 
MSZ EN 17668:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Padlóburkoló anyagok ragasztóanyagai. A ragasztóanyag felvitelének előkészítése. Vizsgálati 
módszerek az ásványi anyagok megfelelő nedvességtartalmának meghatározására 
 
MSZ EN IEC 62055-31:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Villamos fogyasztásmérés. Fizetős rendszerek. 31. rész: Kiegészítő követelmények. Elektro-
nikus fizetős fogyasztásmérők hatásos teljesítmény mérésére (0,5-es, 1-es és 2-es pontossági 
osztály) (IEC 62055-31:2022) 
2006 helyett, de az még 2025. 07. 26.-ig érvényes 
 
MSZ EN 50706:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Villamosan vezérelt, kereskedelmi forgó-
vasalók kiegészítő követelményei 
 
MSZ EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-89. rész: Beépített vagy távoli 
hűtőkondenzátor-egységgel vagy hűtőkompresszorral ellátott kereskedelmi hűtőkészülékek 
kiegészítő követelményei 
2011, 2016 és 2018 helyett, de azok még 2025. 05. 04.-ig érvényesek. 
 
MSZ EN 60335-2-65:2003/A2:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-65. rész: Légtisztító készülé-
kek kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-65:2002/A2:2015) 
2003 módosítása 
 
MSZ EN 60335-2-65:2003/A12:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-65. rész: Légtisztító készülé-
kek kiegészítő követelményei 
2003 módosítása 
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MSZ EN IEC 61139-2:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Ipari hálózatok. „Single-drop” digitális kommunikációs interfész. 2. rész: Működésbiztonsági 
bővítmények (IEC 61139-2:2022) 
 
MSZ EN ISO 17636-1:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Hegesztett varratok roncsolásmentes vizsgálata. Radiográfiai vizsgálatok. 1. rész: Filmre ala-
pozott röntgen- és gamma-sugaras módszerek (ISO 17636-1:2022) 
2013 helyett 
 
MSZ EN IEC 60953-3:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Gőzturbinák hőtechnikai megfelelőségvizsgálata. 3. rész: Felújított gőzturbinák 
hőteljesítményének verifikálási vizsgálatai (IEC 60953-3:2022) 
2002 helyett, de az még 2025. 08. 24.-ig érvényes 
 
MSZ EN 15502-2-1:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Gáztüzelésű központi fűtési kazánok. 2-1. rész: A legfeljebb 1000 kW névleges hőterhelésű C 
típusú, valamint B2, B3 és B5 típusú kazánok egyedi előírásai 
2017 helyett, de az még 2025. 09. 30.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 62988:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Atomerőművek. Biztonság szempontjából fontos mérés- és irányítástechnikai rendszerek. 
Vezeték nélküli készülékek kiválasztása és használata (IEC 62988:2018) 
 
MSZ EN IEC 62759-1:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fotovillamos (PV-) modulok. Szállítási vizsgálat. 1. rész: A modul csomagolási egységeinek 
szállítása és szállítmányozása (IEC 62759-1:2022) 
2016 helyett, de az még 2025. 08. 11.-ig érvényes 
 
MSZ EN 62493:2015/A1:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Világítóberendezések értékelése az elektromágneses tér emberi szervezetre gyakorolt hatása 
szempontjából (IEC 62493:2015/AMD1:2022) 
2015 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60674-3-4:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Villamos ipari műanyag fóliák. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 4. lap: Villamos szigete-
lésekhez használt poliimidfóliák (IEC 60674-3-4:2022) 
1999 helyett, de az még 2025. 07. 27.-ig érvényes 
 
MSZ EN 50243:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
24 kV és 36 kV közötti feszültségű, valamint 5 kA és 8 kA közötti áramerősségű szabadtéri 
átvezetőszigetelők folyadéktöltésű transzformátorokhoz 
2003 helyett, de az még 2025. 06. 20.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 62271-202:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 202. rész: 1 kV-nál nagyobb és legfeljebb 
52 kV névleges feszültségű, váltakozó áramú, előreszerelt alállomások (IEC 62271-202:2022) 
2014 helyett, de az még 2025. 07. 27.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 62271-212:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 212. rész: Kompakt készülék-összeállítások 
legfeljebb 52 kV váltakozó feszültségű, elosztóhálózati alállomásokhoz (CEADS) (IEC 
62271-212:2022) 
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2017 helyett, de az még 2025. 08. 03.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 62722-1:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
A lámpatest működési jellemzői. 1. rész: Általános követelmények (IEC 62722-1:2022) 
2016 helyett, de az még 2025. 07.19.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60079-25:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Robbanóképes közegek. 25. rész: Gyújtószikramentes villamos rendszerek (IEC 60079-
25:2020 + COR1:2020) 
2011 helyett, de az még 2025. 09. 09.-ig érvényes 
 
MSZ EN 50163:2004/A3:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. A vontatási rendszerek tápfeszültségei 
2013 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60384-1-1:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Elektronikus berendezésekben használatos, állandó értékű kondenzátorok. 1-1. rész: Termék-
előírás-űrlap (IEC 60384-1-1:2022) 
 
MSZ EN IEC 60384-19:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Elektronikus berendezésekben használatos, állandó értékű kondenzátorok. 19. rész: Termék-
csoport-előírás. Állandó értékű, fémezett poli(etilén-tereftalát)-fólia dielektrikumú, felületre 
szerelhető, egyenfeszültségű kondenzátorok (IEC 60384-19:2022) 
2016 helyett, de az még 2025. 08. 22.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 62604-1:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Ellenőrzött minőségű akusztikai felületihullám- (SAW-) és akusztikai volumenhullám- 
(BAW-) duplexerek. 1. rész: Termékfőcsoport-előírás (IEC 62604-1:2022) 
2016 helyett, de az még 2025. 08. 15.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 61726:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Kábelszerelvények, kábelek, csatlakozók és passzív mikrohullámú alkatrészek. Az árnyékolá-
si csillapítás mérése móduskeverővel ellátott, árnyékolt kamrában (IEC 61726:2022) 
2016 helyett, de az még 2025. 08. 22.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 61280-4-3:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fénytávközlési alrendszerek vizsgálati eljárásai. 4-3. rész: Telepített passzív optikai hálóza-
tok. Csillapítás és az optikai reflexiós csillapítás mérése (IEC 61280-4-3:2022) 
 
MSZ EN ISO 128-3:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Műszaki termékdokumentáció (MTD). Az ábrázolás általános alapelvei. 3. rész: Nézetek, 
metszetek és szelvények (ISO 128-3:2022) 
 
MSZ EN ISO 41018:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Létesítménygazdálkodás. A létesítménygazdálkodási irányelvek kidolgozása (ISO 
41018:2022) 
 
MSZ EN 17687:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Közbeszerzés. Integritás és elszámoltathatóság. Követelmények és útmutató 
 
MSZ EN 16247-1:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Energiaauditok. 1. rész: Általános követelmények 
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MSZ EN 16247-2:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Energiaauditok. 2. rész: Épületek 
 
MSZ EN 16247-3:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Energiaauditok. 3. rész: Folyamatok 
 
MSZ EN 16247-4:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Energiaauditok. 4. rész: Szállítás 
 
MSZ ISO 3951-1:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Méréses ellenőrzések mintavételi eljárásai. 1. rész: Előírás az egyetlen minőségi jellemző és 
az egyetlen AQL-érték tételről tételre való ellenőrzésének átvételi hibaszint (AQL) szerint 
rendszerezett, egylépcsős mintavételi terveire 
 
MSZ EN ISO 23368:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Altató- és lélegeztetőkészülékek. Kis áramlási sebességű orrkanülök oxigénterápiához (ISO 
23368:2022) 
 
MSZ EN 60731:2012/A1:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Gyógyászati villamos készülékek. Radioterápiában használt, ionizációs kamrával ellátott dó-
zismérők (IEC 60731:2011/A1:2016) 
 
MSZ EN IEC 61689:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Ultrahang. Fizioterápiás rendszerek. Térelőírások és mérési módszerek a 0,5 MHz-től 5 MHz-
ig terjedő frekvenciatartományban (IEC 61689:2022) 
2013 helyett, de az még 2025. 04. 12.-ig érvényes 
 
MSZ EN ISO 21606:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fogászat. Fogszabályozási elasztomer segédeszközök (ISO 21606:2022) 
2007 helyett 
 
MSZ EN 16616:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Vegyileg és hővel végzett textilfertőtlenítés. 
Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés) 
2016 helyett 
 
MSZ EN ISO 20342-1:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Segédeszközök a szövetek épségének fekvés közbeni megőrzéséhez. 1. rész: Általános köve-
telmények (ISO 20342-1:2022) 
2020 helyett 
 
MSZ EN 50399:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Égetésnek kitett kábelek és vezetékek közös vizsgálati módszerei. Kábelek és vezetékek hő- 
és füstkibocsátásának mérése a lángterjedési vizsgálat során. Vizsgálóberendezés, vizsgálati 
eljárások, eredmények 
2011 és 2016 helyett, de azok még 2025. 08. 08.-ig érvényesek. 
 
MSZ CLC/TR 50479:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Villamos berendezések létesítési útmutatója. A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 
Kábel- és vezetékrendszerek. A csatlakozási határfelületek melegedésének korlátozása 
1998 helyett 
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MSZ EN IEC 61031:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Nukleáris létesítmények. Mérés- és irányítástechnikai rendszerek. Normálüzemben és a felté-
telezett üzemi események során fellépő gamma-sugárzás dózisteljesítményét monitorozó, te-
lepített berendezések tervezési, elhelyezési és alkalmazási feltételei (IEC 61031:2020) 
2011 helyett, de az még 2025. 08. 08.-ig érvényes 
 
MSZ EN 13922:2020+A1:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Tartályok veszélyes áruk szállítására. A tartályok kezelőszerelvényei. Túltöltésgátló biztonsá-
gi rendszerek folyékony üzemanyagokhoz 
2020 helyett 
 
MSZ CEN/TS 14383-6:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Bűnmegelőzés. Településrendezés és épülettervezés. 6. rész: Iskolák és oktatási intézmények 
 
MSZ EN IEC 62676-2-33:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Video-megfigyelőrendszerek biztonsági alkalmazásokhoz. 2-33. rész: Videoátviteli protokol-
lok. Felhő felé irányuló kapcsolat (uplink) és a távoli felügyeleti rendszerhez való hozzáférés 
(IEC 62676-2-33:2022) 
 
MSZ EN 17673:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Védőruházat. Hő és láng elleni védelem. Integrált okostextíliákat és nem textil elemeket tar-
talmazó ruhadarabok követelményei és vizsgálati módszerei 
 
MSZ EN 17495:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. Akusztika. Rugalmas pályaelemek zajjal és rezgéssel kapcsolatos dina-
mikus merevségének meghatározása. Sínpárnák és sínrögzítő szerelvények 
 
MSZ EN IEC 60318-7:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Elektroakusztika. Emberi fej- és fülszimulátorok. 7. rész: Fej- és törzsszimulátor a fülhöz kö-
zeli hangforrások mérésére (IEC 60318-7:2022) 
 
MSZ EN IEC 62127-1:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Ultrahang. Hidrofonok. 1. rész: Gyógyászati ultrahangterek mérése és jellemzése (IEC 62127-
1:2022) 
2008 és 2013 helyett, de azok még 2025. 04. 29.-ig érvényesek 
 
MSZ EN 61340-2-1:2015/A1:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Elektrosztatika. 2-1. rész: Mérési módszerek. Az anyagok és a termékek sztatikus villamos 
töltést eloszlató képessége (IEC 61340-2-1:2015/AMD1:2022) 
2016 módosítása 
 
MSZ EN ISO 18563-1:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Roncsolásmentes vizsgálat. A fázisvezérelt ultrahangos berendezések jellemzése és igazoló 
ellenőrzése. 1. rész: Vizsgálókészülékek (ISO 18563-1:2022) 
2015 helyett 
 
MSZ EN ISO 11114-6:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Gázpalackok. A palack és palackszelep szerkezeti anyagainak összeférhetősége a gáztöltettel. 
6. rész: Oxigén-nyomáslökés-vizsgálat (ISO 11114-6:2022) 
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MSZ EN 10357:2023 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Ausztenites, ausztenites-ferrites és ferrites, hosszvarratos korrózióálló acélcsövek élelmiszer- 
és vegyipari felhasználásra 
2014 helyett 


