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Jogszabály- és szabványváltozások: 2022. január 
 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások 
 

Fontos változás! 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 pillan-

tással 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. Zsebtörvénytár cd-ről bővebben itt. 
 

A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki: 
 
21/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során 
bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről 
szóló biztonsági szabályzatról - új jogszabályként felvéve a Zsebtörvénytár-ba 
 
Megjelent: MK 17/2022 (I.31.) Hatályos: 2022. 02. 01 
 
2. § (1) Súlyos üzemzavarnak minősül: 
3. A súlyos üzemzavar és a súlyos baleset bejelentése és vizsgálata 
4. § (1) Az engedélyes köteles 

a) gondoskodni a súlyos üzemzavarral vagy súlyos balesettel kapcsolatos tárgy, irat megőrzéséről, 
és - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - arról, hogy a helyszín a vizsgálat megkezdéséig változat-
lan maradjon, valamint 

b) minden olyan intézkedést megtenni, amely a további veszélyeztetés és a kár mértékét a lehető 
legkisebbre korlátozza. 

(2) Az engedélyes az emberi élet, testi épség és egészség, továbbá jelentős érték megóvásához 
szükséges mértékben a helyszínt megváltoztathatja. Lehetőség szerint a helyszínmegváltoztatás előtt, 
illetve után arról fényképet vagy egyéb képfelvételt (a továbbiakban: felvétel), valamint - ha az emberi 
élet, a testi épség és az egészség megóvását nem hátráltatja - helyszínrajzot kell készíteni. A hely-
színrajzon a változtatásokat jelölni kell. A helyszínrajzot és a felvételt azok elkészültét követően hala-
déktalanul továbbítani kell a bányafelügyelet részére. 

5. § A bányafelügyelet a kivizsgálást akkor is lefolytatja, ha az engedélyes bejelentést nem tesz, és 
a bányafelügyelet egyéb módon szerez tudomást a súlyos üzemzavar vagy súlyos baleset bekövetke-
zéséről. 

6. § (1) Ha a súlyos üzemzavar következtében személyi sérülés történt, vagy a súlyos baleset kö-
vetkeztében jelentős vagyoni kár keletkezett, a bányafelügyeletnek a vizsgálatot a bejelentést vagy 
tudomásszerzést követően azonnal meg kell kezdenie. 

(2) A bányafelügyelet vizsgálata nem érinti az engedélyesnek a baleset vizsgálatára vonatkozó, 
egyéb jogszabályban előírt kötelezettségét. 

7. § Az engedélyes köteles gondoskodni a vizsgálattal kapcsolatban felmerült szállítási, tárolási és 
őrzési feladatok teljesítéséről. 
 
 
Új jogszabályok: 
 
Ebben a hónapban a Zsebtörvénytár-ba besorolható több új jogszabály is megjelent: 
 
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és 
elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről - újként 
felvéve OTSZ szerű ismeretek miatt 
 
Megjelent: MK 2/2022 (I.07.) Hatályos: 2022. 01. 08. 
 
4. § (1) A településterv a jogfolytonosság biztosításával, a korábbi településfejlesztési koncepcióra, 
integrált településfejlesztési stratégiára és településrendezési eszközre, valamint a korábbi település-
tervre alapozva, a település földrajzi adottságainak és lakosságszámának, egyedi történeti sajátossá-
gainak és a településhálózatban betöltött szerepének figyelembevételével készül. 
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V. FEJEZET 
A TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELEM 
30. A településkép-védelmi bírság kiszabásánál mérlegelendő szempontok és a bírság megfize-
tésének módja 

51. § (1) A településkép-védelmi bírság kiszabása esetén az önkormányzat a közigazgatási sza-
bályszegések szankcióiról szóló törvény alapján dönt a bírság összegéről. 

(2) A kötelezettnek a bírságot a bírság összegét megállapító határozat véglegessé válásától számí-
tott 15 napon belül az önkormányzatnak a határozatban megjelölt számlájára kell átutalási megbízás-
sal teljesítenie, vagy készpénzátutalási megbízással postai úton befizetnie. 
40. A véleményezésre jogosult szervre és a partnerekre vonatkozó általános szabályok 
78/A. § *  Az Étv. 60. § (8) bekezdése szerint készülő településtervek esetében 2023. december 31-ig, 
az Étv. 60. § (9) és (10) bekezdése szerint készülő településtervek esetében 2027. június 30-ig kell a 
településtervek és a településképi rendeletek tartalmi előírásai közötti összhangot megteremteni. 
 
 
Többek között módosítja a 33/2003. (V. 20.) GKM rendelet a gazdasági és közlekedési ágazat 
katasztrófavédelmi feladatairól - újként felvéve 
 
Megjelent: MK 2/2022 (I.07.) Módosítja:2/2022 ITM r. Hatályos: 2022. 01. 08. 
 
5. § (1) A védekezési munkabizottságban - a kijelölt minisztériumi szakfőosztályokon kívül - állandó 
tagként a következő ágazati szervek vesznek részt: 

a) *  a Közlekedési Védekezési Munkabizottságban a közlekedési hatóság, 
b) *  az Ipari Védekezési Munkabizottságban a Budapest Főváros Kormányhivatala, a Szabá-

lyozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet) és a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. 
7. § A katasztrófavédelemmel kapcsolatos - az 5. § (2) bekezdésének a)-e) pontjaiban meghatározott 
– feladatokat 

e) *  a veszélyes ipari üzemeket, ipari létesítményeket üzemeltető társaságok tekintetében a 
Budapest Főváros Kormányhivatala, illetve a bányafelügyelet, *  

f) *  az energetikai társaságok tekintetében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, 
g) *  az ásványi nyersanyagok kutatását, kitermelését és elsődleges feldolgozását, a föld alatti gáz-

tárolást végző társaságok, valamint a bányafelügyelet műszaki-biztonsági felügyelete alá tartozó 
egyéb veszélyes üzemek tekintetében a bányafelügyelet látja el. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 7/2022 (I.20.) Hatályos: 2022. 01. 15. 
 
Többek között módosítja a 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendeletet a koronavírus elleni védőoltás 
kötelező igénybevételéről - új jogszabályként felvéve 
 
Megjelent: MK 7/2022 (I.20.) Módosítja:13/2022 K. r. Hatályos: 2022. 02. 15. 
 
1. § (1) *  A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt - a 
(4) bekezdés szerinti mentesítés kivételével - 

b) a közvetlen lakossági gyógyszerellátást 
nyújtó egészségügyi szolgáltatónál (a továbbiakban együtt: egészségügyi szolgáltató) nem hozható 
létre olyan jogviszony, amelynek keretében az egészségügyi tevékenységet olyan az egészségügyi 
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 
4. § a) pontja szerinti egészségügyi dolgozó, illetve az Eütev. 4. § c) pontja szerinti rezidens végezné, 
aki a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást és a (3) bekezdés c) pontja szerinti emlékeztető vé-
dőoltást (a továbbiakban együtt: védőoltás) nem vette fel. 

(3) Az az (1) és (2) bekezdés szerinti foglalkoztatott (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott), aki e 
rendelet hatálybalépése előtt nem vette fel a védőoltást, az állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében köteles - a (4) bekezdés szerinti mentesítés kivételével - 

a) *  egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát 
2021. szeptember 15. napjáig, 
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b) kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott idő-
pontban, 

c) *  az emlékeztető védőoltást egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételét, kétdózisú oltó-
anyag esetén a második dózis felvételét követő 180 napon belül 
felvenni. 
(8) *  Azt a foglalkoztatottat, aki a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti védőoltást nem vette fel a (3) be-
kezdés a)-c) pontjában meghatározott határidőig, a munkáltató felhívja, hogy a védőoltást a felhívástól 
számított 15 napon belül vegye fel, és annak felvételét a (6) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott 
módon igazolja, vagy az (5) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt mutassa be. 

4. § *  (1) Aki a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 637/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) ha-
tálybalépésekor a munkáltatóval foglalkoztatási jogviszonyban áll, és az egydózisú oltóanyag esetén 
az első dózis felvételétől, kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételétől 180 nap a Módr. 
hatálybalépésekor már eltelt, 2021. december 10. napjáig köteles az 1. § (3) bekezdés c) pontja sze-
rinti védőoltást felvenni, és azt az 1. § (6) bekezdése szerint igazolni, vagy az 1. § (5) bekezdése sze-
rinti orvosi szakvéleményt bemutatni a munkáltató felé. 

(2) Ha a foglalkoztatott az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét az (1) bekezdés szerinti 
határidőn belül nem teljesíti, az 1. § (8)-(10) bekezdése szerint kell eljárni. 
Például: (10) A foglalkoztatásra irányuló jogviszony (9) bekezdés szerint meghatározott okból történő 
megszüntetése esetén a foglalkoztatottat felmentési idő vagy felmondási idő és végkielégítés nem 
illeti meg. A megszüntetés okát és jogkövetkezményeit haladéktalanul közölni kell a foglalkoztatottal. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról - új jogszabályként felvéve 
 
Megjelent: MK 9/2022 (I.24.) Hatályos: 2022. 02. 01. 
 
(4) A Szabályzat rendelkezései szempontjából nem tekintendő mélyfúrásnak: 
a) a kézi erővel végzett fúrás, 
b) a földalatti térségből végzett fúrás, valamint 
c) olyan gépi erejű fúrás, amelynél a torony megengedett koronaterhelése nem haladja meg a 10 kN-t. 
3. § A mélyfúró berendezés biztonságos üzemeltetéséhez szükséges személyzet létszámát, szakmai 
képesítését az üzemeltető utasításban állapítja meg. 
4. Mélyfúrótelep 
5. Mélyfúró berendezés 

(3) A fúrótorony felbillenés elleni biztonságának - kikötés nélkül - 33 m/s talajszinti szélse-
bességet feltételezve, 1,5-szeresnek kell lennie. A kikötőelemek az ún. kihorgonyzott típusú 
fúrótorony esetében a felbillenés elleni biztonság számításánál figyelembe vehetők. 

7. Villamosság és világítás, tűzvédelem 
(6) A villamosbiztonsági felülvizsgálatokról, valamint a szerelői ellenőrzésekről készített jegyző-

könyveket az üzemeltető a berendezés teljes élettartama alatt megőrizi. 
(7) Szükségvilágításként hordozható, a VT-ben meghatározott védelmi módú villamos kézilámpák 

is alkalmazhatók. 
8. Emelő- és forgató-berendezés, kulcsok 

12. § (1) Az emelőhorog, és a szállítószék biztonsági reteszét az összekapcsolás után azonnal zár-
ni kell. 

(2) Az emelőművet csak akkor lehet üzemben tartani, ha 
a) a fékberendezés üzemképes, 
b) a feltekercselődő fúrókötél nem közelíti meg a dobkarima peremét a kötélátmérő 2,5-szeresénél 

kisebb távolságra, vagy az a kiugrás ellen egyéb módon biztosított, 
c) 18 m-nél magasabb, mozgócsigasorral ellátott fúrótoronynál a végállás-kapcsoló, vagy végállás-

jelző az emelőművet a mozgócsigasornak a koronacsigasorba való ütközése előtt legalább 1 m távol-
ságban képes megállítani, és erre kellő időben fény- vagy hangjelzést adni, és 

d) kezelője állandóan mellette tartózkodik. 
10. Szivattyúk, öblítő-, illetve nyomórendszerek 
III. FEJEZET 
FÚRÁSI MŰVELETEK 
13. Ki- és beépítési munkák 
15. Rendkívüli műveletek 

27. § (1) Az üzemeltető az üzemzavarok bekövetkezése esetén elvégzendő feladatokat utasításban 
szabályozza. Az utasítás alapján a munkavállalókat ki kell oktatni, és meg kell határozni az üzemzavar 
elhárítási gyakorlatok intervallumát, az üzemzavarok jelentésének rendjét. 
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(2) A mentési munkákat csak az üzemeltető által megbízott, mentési gyakorlattal rendelkező felü-
gyelő személy irányíthatja. A mentési munkák során a mentéssel kapcsolatos utasítás csak a mentést 
irányító felügyelő személy tudtával adható ki. 

(3) Az üzemzavar bekövetkezését, körülményeit, a felszámolás érdekében tett intézkedéseket, 
azok végrehajtását a kivitelezési naplóban (napi jelentés) rögzíteni kell. 
V. FEJEZET 
TÚLNYOMÁSOS, 60 °C-NÁL MAGASABB HŐMÉRSÉKLETŰ KÖZEGET, VAGY SZÉNHIDROGÉ-
NEKET TARTALMAZÓ RÉTEGEKET HARÁNTOLÓ MÉLYFÚRÁSOK KIVITELEZÉSE 
1. melléklet az 5/2022. (I. 24.) SZTFH rendelethez 
Mélyfúrási alkalmassági bizonyítvány, a mélyfúró berendezés felülvizsgálata, terheléspróbái 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7/2022. (I. 25.) SZTFH rendelet a propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági 
Szabályzatáról - új jogszabályként felvéve 
 
Megjelent: MK 11/2022 (I.25.) Hatályos: 2022. 02. 01. 
 
1. § (2) E rendelet előírásait kell alkalmazni a töltőtelep építményeire, berendezéseire ezek alkotóré-
szeire és tartozékaira, valamint a töltőtelep tervezése, létesítése, üzemeltetése, karbantartása, átala-
kítása, felújítása, felhagyása és elbontása során. 

2. § (1) Cseppfolyós propán-bután gázokat (a továbbiakban: pébégáz) és ezek elegyeit - a turista 
palack és a gázüzemű gépjárművek üzemanyagtartályainak kivételével - az e rendelet alapján létesí-
tett és üzemeltetett töltőtelepen szabad tölteni. 

(2) A töltőüzemet működtető gázforgalmazó - erre vonatkozó szerződés hiányában - csak saját tu-
lajdonú márkázott pébégáz palackot tölthet. 
4. § (1) A töltőtelep üzemeltetőjének a tervezésre, a létesítésre, az üzemeltetésre, a karbantartásra, a 
felújításra, valamint az elbontásra, és a felhagyásra kiterjedő műszaki-biztonsági irányítási rendszerrel 
kell rendelkeznie. 

5. § (1) A töltőtelep, valamint környezetének védelmére, valamint zavartalan üzemeltetésére, elle-
nőrzésére, karbantartására, javítására és üzemzavar-elhárítására - a kockázat értékelés eredményeit 
figyelembe véve - a töltőtelep építményei körül legalább 15 m széles biztonsági övezetet kell biztosí-
tani. A biztonsági övezet a telekhatáron túl nem nyúlhat. 

(2) A biztonsági övezeten belül tilos: 
7. § (1) A töltőtelepre tűzvédelmi szakértő tűzvédelmi tervet készít, amely meghatározza a szüksé-

ges tűzvédelmi eszközöket, az oltóvíz mennyiségét, az alkalmazott oltó eszközök helyét és számát. 
(2) A1 és B1 kategóriájú töltőtelep esetén a töltő- és lefejtő helyet - a palacktöltő hely kivételével - a 

tűzvédelmi terv szerinti oltó berendezéssel kell ellátni. 
8. § (1) A töltőtelep olyan helyiségéből, ahol technológiai szennyvizek gázszennyezettségével kell 

számolni, a szennyvizet folyadékzáron keresztül, a legrövidebb útvonalon kell elvezetni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti helyiség csatornarendszerét úgy kell kialakítani, hogy nyomvonala a 

legrövidebb útvonalon csatlakozzon a kigáztalanításra alkalmas műtárgyhoz, valamint árokhoz. 
(3) A technológiai szennyvíz csak kigáztalanítást követően, a felszíni vizek minősége védelmének 

szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése szerinti feltételek betartásá-
val juttatható a töltőtelepen kívüli csatornarendszerbe vagy természetes vízfolyásba. 
12. § (1) Cseppfolyósított pébégáz tárolására föld alatti, föld feletti, valamint földdel takart tárolótartály 
alkalmazható 

13. § (1) A tartályt folyamatos szintmérővel és ettől független működő vész-szintjelző berendezés-
sel kell ellátni. A folyamatos szintmérő berendezésnek hang- és fényjelzéssel kell jeleznie, ha a tar-
tályban a cseppfolyós gáz szintje a tartály térfogatának 90%-át eléri. 

(2) A vész-szintjelző a tartály 93%-os feltöltését hang- és fényjelzéssel jelezze, és a tartály töltését 
a töltővezeték szerelvényének lezárásával vagy a töltőszivattyú villamos motorjának leállításával au-
tomatikusan meg kell, hogy szüntesse. 

(3) A vész-szintjelző rendszert olyan retesz feltétellel kell beépíteni, hogy a hang és fényjelzés a fo-
lyadékszint 90%-os tartályszintre való leszívatásáig biztosított legyen. 
14. Közúti és vasúti tartálykocsi töltő- és lefejtő helyek kialakítása 
19. A beépíthető anyagok és termékek 
20. Hegesztési követelmények 
21. Nyomáspróbák 
23. Üzembe helyezés 

37. § (1) Üzembe helyezni csak megfelelően légtelenített, kitisztított, kiszárított, és eredményesen 
nyomáspróbázott technológiai rendszert szabad. 

44. § 2) A töltőtelep villamos berendezéseit a rendszeres ellenőrzés keretében 
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a) üzembe helyezés, karbantartás, és javítás után (az első feszültség alá helyezés előtt) a felelős 
gázüzemi vezető által kijelölt személynek, 

b) legalább évenként felsőfokú, vagy középfokú villamos szakirányú végzettségű személynek, és 
c) legalább hetente villanyszerelőnek 

kell ellenőriznie 
47. § (1) A töltőhelyiségben csak a palacktöltéssel és palack visszafejtéssel közvetlenül 
összefüggő technológiai feladat - ideértve a töltés előtt végezhető javítást - végezhető. 
53. § (4) Az üzemeltető a töltőtelepről készített térképet, illetve annak módosításait az el-
készítést követő 30 napon belül köteles az illetékes tűzoltóság részére megküldeni. 

31. Palacktárolás 
33. Üzemi térképek 
55. § (1) A töltőtelep karbantartására üzemi műszaki-karbantartási tervet kell készíteni. 

 
1. melléklet a 7/2022. (I. 25.) SZTFH rendelethez 
Töltőtelep telepítése (Telepítési távolság mértéke a tárolótartály-palásttól mérve méterben) 

 
2. melléklet a 7/2022. (I. 25.) SZTFH rendelethez 
Töltőtelepen belüli telepítési távolságok (méterben) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
10/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a bányászat területén munkabiztonsági szaktevékenységnek 
minősülő feladatok ellátására jogosult személyek szakképesítési követelményeiről - új 
jogszabályként felvéve 
 
Megjelent: MK 14/2022 (I.28.) Hatályos: 2022. 02. 01 

1. § E rendelet hatálya a bányászati tevékenységet folytató vállalkozásra és az általa munkavi-
szonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott, a bányászat területén 
munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személyre terjed ki. 

2. § (1) Szakmai képesítésnek az adott bányászati szakterületnek megfelelő középfokú szakképesí-
tés vagy a felsőfokú alap- vagy mesterképzésben vagy egyetemi szintű alapképzésben szerzett, a 
szakterületnek megfelelő szakirányú szakképzettség minősül. 

(3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó bányaüzemben a munkabiztonsági szaktevékenység-
nek minősülő feladatokat a (2) bekezdésben meghatározott, valamint a 

a) bányaipari aknász-technikus, 
b) külszíni bányaipari technikus, 
c) geológus-geofizikus technikus, 
d) geológiai technikus, 
e) mélyművelési bányaipari technikus, 
f) bányagépész technikus, 
g) bányavillamossági technikus, 
h) gázipari technikus, 
i) fluidumkitermelő technikus, 
j) mélyfúró technikus vagy 
k) bányaművelő technikus 
szakképesítéssel rendelkező személy jogosult végezni. 
3. § Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
11/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó 
berendezések engedélyezéséről és hatósági felügyeletéről - új jogszabályként felvéve 
 
Megjelent: MK 14/2022 (I.28.) Hatályos: 2022. 02. 01 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed 
a) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet) hatáskö-

rébe tartozó létesítményekbe telepített, ott üzemeltetett, valamint a cseppfolyós propán-, butángázok 
és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági 
felügyeletéről szóló kormányrendelet alapján folytatott tevékenység végzésének eszközparkját képező 
azon nyomástartó berendezésekre, nyomástartó rendszerekre, létesítményekre és egyszerű nyomás-
tartó edényekre (a továbbiakban: nyomástartó berendezés), amelyekben a legnagyobb megengedhe-
tő nyomás (PS) a 0,5 bar értéket meghaladja, 

4. § (1) Szakképesítésnek a szakirányú középfokú, illetve a szakirányú felsőfokú szakképesítés fe-
lel meg. 
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5. § (1) A nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti tevékenység végzését a bánya-
felügyelethez kell bejelenteni. 
7. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó nyomástartó berendezést, nyomástartó rendszert, létesítményt - 
a 8. §-ban foglaltak kivételével - a bányafelügyelet engedélyével szabad 
8. § (1) A bányafelügyelet engedélye nélkül végezhető 
9. § (1) A nyomástartó berendezés létesítése iránti kérelmet a tulajdonos, az üzemeltető vagy a meg-
bízottjuk nyújthatja be. 

16. § (1) Nyomástartó berendezés bontását bányafelügyeleti engedély nélkül lehet végezni. 
(2) Az elvégzett bontást annak befejezésétől számított nyolc napon belül be kell jelenteni a bánya-

felügyeletnek. 
17. § (1) A fennmaradási engedély kiadására irányuló eljárásban az építési jogosultság igazolásán túl 
a használatbavételi engedélyezési eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
III. FEJEZET 
A NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE, ELLENŐRZÉSE 
20. § (1) A nyomástartó berendezéseket időszakos felülvizsgálat alá kell vonni, amelynek különösen a 
következő biztonsági követelmények teljesülésére kell kiterjedni: 
1. melléklet a 11/2022. (I. 28.) SZTFH rendelethez 
A nyomástartó berendezések veszélyességi osztályba sorolása a hatósági eljárások szempont-
jából 
2. melléklet a 11/2022. (I. 28.) SZTFH rendelethez 
A nyomástartó berendezések létesítési engedélyezési dokumentációjának követelményei 
3. melléklet a 11/2022. (I. 28.) SZTFH rendelethez 
Nyomástartó berendezés nyilvántartásának tartalmi követelményei 
4. melléklet a 11/2022. (I. 28.) SZTFH rendelethez 
A vizsgáló szervezetekre vonatkozó követelmények 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
15/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és 
egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről - új jogszabályként felvéve 
 
Megjelent: MK 14/2022 (I.28.) Hatályos: 2022. 02. 01 
2. § (1) A munkáltatónak el kell készítenie és naprakész állapotban kell tartania a biztonsági és egés-
zségügyi dokumentumot. 
3. § Az Általános Bányabiztonsági Szabályzatot az 1. melléklet tartalmazza. 
4. § Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba. 

5. § E rendelet 
a) az ásványi nyersanyagok fúrólyukon keresztül történő kitermelésével foglalkozó iparágakban 

dolgozó munkavállalók biztonsága és egészségvédelme javításának minimumkövetelményeiről (tize-
negyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) című, 1992. 
november 3-i 92/91/EGK irányelvnek és 

b) az ásványi nyersanyagok külszíni és felszín alatti kitermelésével foglalkozó iparágakban dolgozó 
munkavállalók biztonsága és egészségvédelme javításának minimumkövetelményeiről (tizenkettedik 
egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) című, 1992. december 
3-i 92/104/EGK irányelvnek 
való megfelelést szolgálja. 

II. RÉSZ 
AZ ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK FÚRÓLYUKON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ KUTATÁSÁRA ÉS KI-

TERMELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS KÖVETELMÉNYEK 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
17/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyós propán-butángáz 
tartályok biztonsági követelményeiről és a Cseppfolyós Propán-butángáz Tartályok Biztonsági 
Szabályzatáról - új jogszabályként felvéve 
 
Megjelent: MK 14/2022 (I.28.) Hatályos: 2022. 02. 01 
 

2.1.3. A tartályok az engedélyezett nyomáson, hőmérsékleten és maximális töltési szinten üzemel-
tethetők az alábbiak szerint, amelytől az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti tervező vagy szakértő kisebb értéket állapíthat meg 
a gyártási dokumentációban: 
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 A B C D 

1. Tartály típusa Engedélyezési 
nyomás (bar) 

Hőmérséklet 
(°C) 

Töltési szint 
(tf%) 

2. Föld feletti szigeteletlen tartály 15,6 40 85 

3. Föld feletti tartály épületben 
vagy szigetelve 

14,5 40 80 

4. Föld alatti vagy földdel takart 
tartály 

14,5 40 90 

 
3. A tartályok felállítása 

3.2.1.10. A kerítés elhelyezése és kialakítása olyan legyen, hogy tegye lehetővé 
a) a tartály rendeltetésszerű használatát, 
b) rendszeres ellenőrzését, 
c) a gáz lefejtését és 
d) a tűzoltást. 
 
3.2.1.11. A kerítés nem akadályozhatja a terület átszellőzését. A kerítésen kívüli szerelvényeket il-

letéktelenek hozzáférésétől védeni kell. A kerítést nem éghető anyagból kell elkészíteni. 
3.2.1.12. Minden esetben biztosítani kell, hogy a tartály szerelvényeinek biztonságos ellenőrzésére, 

kezelésére, karbantartására fellépő, feljáró vagy kezelőpódium álljon rendelkezésre, kivéve a 3 és 5 

m3-es tartályok esetén, ha a tartály helyszínen öntött vagy előregyártott alapon kerül elhelyezésre. 
 

 A B 

 
1. 

Űrtartalom, tartályonként vagy 
a tartálycsoport össztérfogata alap-
ján V 

(m3) 

Biztonsági távolság 
(m) 

2. V ≤ 5 3,0 

3. 5 < V ≤ 63 10,0 

4. 63 < V ≤ 500 15,0 

 
1.3.2. Föld alatti és a földdel takart tartályok esetében a biztonsági távolság csökkenthető: 
3.3.9. Védőfalat legfeljebb a tartály két oldalán lehet építeni, ha a szellőzést ez akadályozza, akkor 
kizárólag egy oldalon. 
4. Tartályok szerelvényeivel, tartozékaival szemben támasztott követelmények 
5. A villámvédelem és az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem követelményei 
6. A villamos berendezésekkel szemben támasztott követelmények 
7. Tűzvédelmi követelmények 
7.4. A tartály biztonsági övezetén belül legalább az alábbi táblázat szerinti tűzoltó készülékeket kell 
elhelyezni. A porral oltók darabszámát az oltásteljesítmény alapján kell meghatározni. 
 

 A B   

1.  Porral oltó készülékek darabszá-
ma és oltásteljesítménye 

2. Tartály össztérfogata 6 kg 
13A 89B 

12 kg 
34A 183B 

50 kg 

3. kisebb mint 5 m3 2* 1*  
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4. 5-25 m3 között, 5 m3-enként  1  

5. 25-500 m3 között   2 

6. nagyobb mint 500 m3, 500 m3-enként   2 

* Vagylagos feltétel (vagy 2 db 6 kg-os vagy 1 db 12 kg-os porral oltó tűzoltó 
készüléket kell kihelyezni) 

 
10. A kivitelezéssel szemben támasztott követelmények 
11. A tartály használatbavételének feltételei 
12. Tartályok üzemeltetésének követelményei 
………………………………………………………………………………………………… 
 
18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a 
Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról - új jogszabályként felvéve 
 
Megjelent: MK 14/2022 (I.28.) Hatályos: 2022. 02. 01. 
 
1.§ E rendelet hatálya kiterjed 
c) a gázelosztó vezeték biztonsági övezetével érintett ingatlan tulajdonosára, haszonélvezőjére, va-
gyonkezelőjére és használójára, 

 
d) a gázelosztó vezeték biztonsági övezetével érintett építmény és létesítmény beruházójára, építtető-
jére és üzembentartójára, valamint 

 
e) a gázelosztó hálózatba beépített termék megfelelőségének igazolása vonatkozásában a termék 
gyártójára. 

2. Mértékadó jellemzők 
2.6. Az üzemzavar esetén fellépő megengedett legnagyobb nyomás (MIP = maximum incidential 
pressure) nem haladhatja meg a következő értékeket: 

 

 A B C D E F G  

1 Üzemnyomás MOP ≤ 
0,1 bar 

0,1 bar < 
MOP≤ 2 

bar 

2 bar < 
MOP 
≤ 5 bar 

5 bar < 
MOP 
≤ 16 bar 

16 bar < 
MOP 
≤ 40 bar 

40 bar < 
MOP 

 

2 MIP 2,5 MOP 1,75 
MOP 

1,4 MOP 1,3 MOP 1,2 MOP 1,15 
MOP 

 
 

 
2.7. Amennyiben a 2005 után létesült vezetékek esetében a szilárdsági nyomáspróba értéke a 2.6. 
pont szerinti értékeknél alacsonyabb, a megfelelőséget a tervezési tényező ellenőrző számításával 
kell igazolni. 
2.10. Polietilén csőből építendő gázelosztó vezeték esetén a legnagyobb üzemi nyomás nem halad-
hatja meg a cső méretarányától függően a következő értéket: 

 

 A B C  

1 Méretarány PE 80 PE 100  

2  legnagyobb üzemi nyomás  

3 SDR 17,6 *  4 bar 6 bar  

4 SDR 11 *  8 bar 10 bar  
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2.11. Az SDR 17,6 méretarányú cső 90 mm és ennél kisebb külső átmérő esetén nem alkalmazható. 
 

III. FEJEZET 
ELHELYEZÉS 
1. Nyomvonal 

 
IV. FEJEZET 

VÉDŐTÁVOLSÁG, VÉDŐZÓNA ÉS A BIZTONSÁGI ÖVEZET 
1.1.1. Térszint alatt elhelyezett gázelosztó vezeték esetében épület, vasúti űrszelvény és villa-

mosvágány szélétől az alábbi táblázat szerinti védőtávolságokat kell biztosítani. 
 

 A B C D  

1 Nyomásfokozat Védőtávolság (m)  

2  épülettől vasúti űrszel-
vénytől 

villamosvágánytól  

3 Kisnyomás 2 (1) 2 (1) 2 (1)  

4 Középnyomás 4 (2) 4 (2) 3 (1)  

5 Nagy-
középnyomás 

5 (2,5) 5 (2) 3 (1) 
 

 
V. FEJEZET 

EGYÉB MŰSZAKI-BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK 
1. Szakaszolás 

2. Túlnyomás elleni védelem 
3. A villamos berendezésekre vonatkozó követelmények 

4. Villámvédelem 
5. Mérés és irányítástechnika 

 
VI. FEJEZET 

A KIVITELEZÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI 
1. Hegesztés 

2. Alépítményi és helyreállítási földmunka 
3. Térszint feletti létesítés 

4. Feltárás nélküli vezetéképítés, bélelés 
5. Korrózióvédelem 

6. Technológiai szerelés 
 

VII. FEJEZET 
ÜZEMBEHELYEZÉS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL 

 
VIII. FEJEZET 

ÜZEMELTETÉS 
 

IX. FEJEZET 
GÁZNYOMÁS-SZABÁLYOZÓ ÁLLOMÁSOKRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYEK 

 
X. FEJEZET 

MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 
2. A munkavállalókra vonatkozó szabályok 

3. Üzemi utasítások 
4. Oktatás, képzés, továbbképzés 

5. Egyéni védőeszközök 
6. A berendezések üzemeltetése 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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27/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról - új 
jogszabályként felvéve 
 
Megjelent: MK 17/2022 (I.31.) Hatályos: 2022. 02. 01 
 
1. § (1) A rendelet hatálya a polgári robbantási tevékenységre terjed ki. 
 

3. Személyi feltételek 
3. § (1) Polgári robbantási tevékenység, robbanóanyag forgalmazás irányításával, felügyeletével az 

a személy bízható meg, aki 
a) betöltötte a 21. életévét, 
b) rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges, e rendelet szerinti képzettséggel és szakmai 

gyakorlattal, és 
c) a munkakör ellátásához egészségügyileg alkalmas. 

(2) Robbanóanyag gyártásért felelős személyként az bízható meg, aki vegyészmérnök, és legalább 3 
éves robbantóanyag gyártási gyakorlattal rendelkezik. Keveréssel előállítható robbanóanyag esetén 
gyártásért felelős személyként legalább 3 éves robbantásvezetői gyakorlattal rendelkező személy is 
megbízható. 
(5) Építményrobbantás tervének elkészítésével és kivitelezésével felsőfokú műszaki végzettségű, e 
területen szerzett legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező személy bízható meg. 
4. § (1) Robbanóanyag gyártási munkával az a személy bízható meg, aki megfelelő végzettséggel 
rendelkezik. Keveréssel előállítható robbanóanyag gyártásával robbantómesteri végzettséggel rendel-
kező személy is megbízható. 

 
4. A robbanóanyag kezelés általános követelményei 

6. § (1) A polgári robbantási tevékenység, a robbanóanyag forgalmazása, szállítása, belföldi átadá-
sa nem veszélyeztetheti 

a) mások életét, testi épségét, egészségét, vagyonát és 
b) a természeti és az épített környezetet. 
(5) Tilos 
a) olyan anyagban robbantani vagy olyan anyagot robbantani, amely a robbantás hatására akarat-

lanul meggyulladhat vagy felrobbanhat, 
b) a robbanóanyag összetételét megváltoztatni, gyárilag szerelt robbanóanyaggal töltött tárgyat 

megbontani, szétszerelni, gyújtózsinórral indítható gyutacsba bármilyen eszközzel benyúlni, 
c) a robbanóanyag 15 m-es körzetén belül dohányozni, nyílt lángot használni vagy nyílt lánggal járó 

tevékenységet végezni, 
d) a robbanóanyag környezetében előre nem látható gyújtást eredményező villamos feszültségfor-

rás elhelyezése és fenntartása, és 
e) a robbanóanyagot tartalmazó csomagolási egységeket dobálni, rázni, ütni, ejteni. 

 
II. FEJEZET 

ROBBANÓANYAG GYÁRTÁS 
8. Az építmények belső védelmi rendszerének kialakítása 
9. Az építmények külső védelmi rendszerének kialakítása 

10. Az építmények szerkezeti kialakítása 
 
16. § (1) A gyártó létesítmény országos közúttal való összeköttetésére két nyomtávú bekötőutat kell 
kiépíteni. 

19. § (1) A gyártó létesítményt illetéktelen személyek és erdei nagyvadak külső behatolásától vé-
deni kell. E célból a létesítményt, vagy ha a hatékonyabb ellenőrzés megvalósítása érdekében szük-
séges, az üzem területét külön is, legalább 1,8 m magas kerítéssel kell körülhatárolni és a kerítés 
tetejére szögesdrót-spirált kell felszerelni. 

(2) A létesítmény külső kerítésén belül, annak teljes hosszában, legalább 3 m széles, növényzet 
mentes sávot kell kialakítani az őrizendő terület jó áttekinthetősége és az esetleges erdőtűz átterjedé-
sének megakadályozása érdekében. 
22. § (1) Az „RV-besorolású” helyiségben olyan hatékonyságú szellőzést kell kialakítani, hogy üzem-
szerű körülmények között a helyiség légterében a robbanóanyag gőzének, porának vagy kondenzá-
tumának és az A-B tűzveszélyességi osztályú gáz, gőz vagy por - egyedi vagy együttes - koncentráci-
ója ne haladja meg az alsó robbanási határ 20%-át. 

19. Villamos gyártmányok alkalmazhatósága és létesítési követelményei 
20. Technológiai berendezések létesítési előírásai 
21. Tűzvédelmi berendezésre vonatkozó előírások 
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41. § A gyártó létesítményen belül tűzjelző berendezést kell létesíteni, figyelembe véve az esetle-
ges robbanás káros hatásai elleni védelmet. 

42. § (1) A gyártó létesítménynél a környezeti tűz oltásához a mértékadó tűzszakasz területe alap-
ján oltóvizet kell biztosítani. 

 
22. A gyártómű üzemeltetés általános biztonsági szabályai 

24. Az építmény, valamint a technológiai, a villamos és az épületgépészeti berendezés üzemel-
tetése 

 
52. § (1) A tűzvédelmi, a robbanás elleni védelmi, az érintésvédelmi, a túláramvédelmi és a baleset 
elleni védelmi automatikák működőképességét rendszeresen, legalább havonta kell működési próbák-
kal ellenőrizni. 

53. § (1) A gyártó építmény technológiai, épületgépészeti, villamos, villámvédelmi és elektrosztati-
kus feltöltődés elleni védelmi berendezéseit 

a) tűz- és robbanás elleni védelem, 
b) érintésvédelem, 
c) elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem, 
d) szabályos szerelés, 
e) rendeltetésszerű működés, 
f) szabályos használat, és 
g) baleset elleni védelem 

szempontjából az első üzembe helyezés előtt és időszakosan biztonsági felülvizsgálatnak kell alávet-
ni. 

69. Bányabeli raktárak telepítési, kiviteli, üzemeltetési követelményei 
70. A robbanóanyag szállítása telephelyen belül 
77. Robbanóanyag szállítása telephelyen kívül 

 
1. melléklet a 27/2022. (I. 31.) SZTFH rendelethez 

Robbantásvezetői, robbantómesteri képzés, továbbképzés rendje 
2. melléklet a 27/2022. (I. 31.) SZTFH rendelethez 

A gyártó létesítmények biztonsági távolságának meghatározása 
3. melléklet a 27/2022. (I. 31.) SZTFH rendelethez 

Irányelvek robbantási technológiai előírás összeállításához 
4. melléklet a 27/2022. (I. 31.) SZTFH rendelethez 

A robbantás biztonsági távolságának meghatározása 
5. melléklet a 27/2022. (I. 31.) SZTFH rendelethez 

Több tároló esetén a szomszédos tárolók közötti távolság 
……………………………………………………………………………………………… 

 
28/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és 
felügyeletéről - új jogszabályként felvéve 
 
Megjelent: MK 17/2022 (I.31.) Hatályos: 2022. 02. 01 

 
II. FEJEZET 

ENGEDÉLYEZÉS 
3. Az engedélyezési eljárás 

 A robbanóanyag tárolásának engedélyezéséről a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 
(a továbbiakban: bányafelügyelet) a robbanóanyag-raktár használatbavételi engedélyezési eljárása 
során dönt. 
5. § (1) A robbanóanyag-felhasználás tervezett időpontját - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a 
bányafelügyeletnek, a felhasználás helye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányságnak és környe-
zetvédelmi hatóságnak, továbbá épület vagy építmény robbantása esetén a hivatásos katasztrófavé-
delmi 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. 

6. § Robbanóanyag gyártási, forgalmazási, tárolási, felhasználási, illetve megsemmisítési munkát, 
valamint e munkák irányítását nem végezheti az a természetes személy, 

a) aki a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének Általános Robbantási Biz-
tonsági Szabályzatról szóló rendeletében meghatározott szakképesítéssel és szakmai gyakorlati felté-
telekkel nem rendelkezik; 
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c) akit bűncselekmény bűnszervezetben történt elkövetése miatt ítéltek el, illetve akivel szemben 
bűncselekmény bűnszervezetben történt elkövetése miatt intézkedést alkalmaztak, a büntetés vagy 
intézkedés jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartásának időtartamáig, de legalább a jog-
erős döntés meghozatalát követő három évig; 

d) aki ellen a b) és c) pontban meghatározott bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt büntetőeljárás folyik, az eljárás jogerős befejezéséig; valamint 

e) aki ellen polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel, illetve lőfegy-
verrel kapcsolatos szabálysértés, rendzavarás, garázdaság, veszélyes fenyegetés szabálysértés el-
követése miatt büntetést szabtak ki vagy intézkedést alkalmaztak, a szabálysértési határozat jogerőre 
emelkedésétől számított két évig. 

III. FEJEZET 
A POLGÁRI ROBBANTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉS A ROBBANÓANYAG-FORGALMAZÁS 

6. Az engedélyező hatóság jogai és kötelezettségei 
8. A gazdasági szereplők kötelezettségei 

9. A robbanóanyagok tárolása 
10. A robbanóanyagok azonosítása és nyomon követhetősége 

21. A robbanóanyagok EU-megfelelőségi nyilatkozata 
24. A piacfelügyeleti ellenőrzés 

 
1. melléklet a 28/2022. (I. 31.) SZTFH rendelethez 

Az ENSZ „Ajánlások a veszélyes áruk szállítására” című kiadványa szerint pirotechnikai ter-
méknek és lőszernek minősülő tárgyak 

2. melléklet a 28/2022. (I. 31.) SZTFH rendelethez 
ENGEDÉLYKÉRELMEK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

3. melléklet a 28/2022. (I. 31.) SZTFH rendelethez 
Robbantási tevékenység bejelentéséhez szükséges adatok 

4. melléklet a 28/2022. (I. 31.) SZTFH rendelethez 
ALAPVETŐ BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

……………………………………………………………………………………………… 
 
29/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid tárolására alkalmas 
földtani szerkezetekkel kapcsolatos részletes szabályokról - új jogszabályként felvéve 
 
Megjelent: MK 17/2022 (I.31.) Hatályos: 2022. 02. 01. 
 

2. A tárolókapacitás felmérése a tárolóhely létesítéséhez 
3. A szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedély 

5. A tárolásra vonatkozó engedély 
9. § (1) Tárolási engedélyt csak olyan létesítményre lehet kérelmezni, amelyre az üzemeltető végleges 
környezetvédelmi engedéllyel vagy végleges egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. 

7. A szén-dioxid-áram összetétele és besajtolása 
8. Az üzemeltető által végzett ellenőrzés 

16. § (1) Az üzemeltető rendszeres ellenőrzést végez annak érdekében, hogy 
a) a szén-dioxid és a felszín alatti víz a tárolóhelyen belüli tényleges és a modell alapján várt álla-

pota összehasonlítható legyen, 
b) a jelentős rendellenességek haladéktalanul észlelhetőek legyenek, 
c) kimutatható legyen az esetleges szén-dioxid elvándorlás és szivárgás, 
d) kimutathatók legyenek a tároló-komplexumot körülvevő környezetre, az ivóvízre, az emberi 

egészségre gyakorolt jelentős mértékű kedvezőtlen hatások, figyelemmel az egységes környezeti 
hatásvizsgálatban megállapított kockázatokra, 

e) a megtett korrekciós intézkedések értékelhetőek legyenek, és 
f) a tároló-komplexum rövid és hosszú távú biztonságosságának értékeléséhez szükséges informá-

ciók rendelkezésre álljanak, valamint annak értékelése érdekében, hogy a szén-dioxid teljes egészé-
ben és tartósan a tárolóhelyen belül marad-e. 

 
1. melléklet a 29/2022. (I. 31.) SZTFH rendelethez 

A szén-dioxid geológiai tárolására potenciálisan alkalmas földtani szerkezetek országos felmé-
résének követelményei 

2. melléklet a 29/2022. (I. 31.) SZTFH rendelethez 
A kutatási terület megállapítása és a kutatási zárójelentés tartalma 

3. melléklet a 29/2022. (I. 31.) SZTFH rendelethez 
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A potenciális szén-dioxid tároló-komplexum és az azt körülvevő terület jellemzésének és vizs-
gálatának földtani kutatási követelményei 

4. melléklet a 29/2022. (I. 31.) SZTFH rendelethez 
A monitoringterv összeállításának, átdolgozásának, valamint a bezárást követő időszakban 

elvégzendő monitoring követelményei 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
Változások 
 
1/2022. (I. 3.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának 
és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 1/2022 (I.03.) Hatályos: 2022. 01. 04. 
 
2. § (1) *  A bírság kiszabására a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel az illetékes hulladékgazdálkodási 
hatóság, illetve az országos hulladékgazdálkodási hatóság jogosult. 

(5) *  A hulladékokkal kapcsolatos tájékoztatási, adatszolgáltatási és nyilvántartási, illetve bejelentési 
kötelezettségek, továbbá az egyedi hulladékgazdálkodási terv készítése kötelezettségének elmulasz-
tása esetén alapbírság, szorzószám megállapítása nélkül az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság a 
bírságot 200 000 Ft-ban állapítja meg. A hulladékokkal kapcsolatos tájékoztatási, adatszolgáltatási és 
nyilvántartási, illetve bejelentési kötelezettségeknek a jogszabályokban meghatározottaknak nem 
megfelelő teljesítése esetén a bírságot az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság legfeljebb 200 000 
Ft-ban állapíthatja meg. 

(6) *  Az elektromos és elektronikus berendezések (a továbbiakban: elektromos berendezés) for-
galmazásával kapcsolatos környezetvédelmi követelmények, illetve az ilyen berendezések hulladékai-
nak visszavételére vonatkozó jogszabályi előírások nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén alap-
bírság, szorzószám megállapítása nélkül az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság a bírságot: *  

a) ha a gyártó a tárgyévi begyűjtendő hulladékmennyiséget nem teljesíti: 350 000 forintban, 
b) ha a gyártó a visszavételi, vagy a kereskedő az átvételi kötelezettségét nem teljesíti: 25 000 fo-

rintban, 
c) ha a gyártó a hasznosítási, valamint az ártalmatlanítási kötelezettségét nem teljesíti, vagy az 

elektromos berendezésben a veszélyes anyagok alkalmazásának külön jogszabály-
ban *  meghatározott határértékét túllépi 300 000 forintban állapítja meg. 

(7) *  A hulladékgazdálkodási hatóság által kiszabandó bírság, alapbírság és szorzószám megállapí-
tása nélkül, az elemek és akkumulátorok visszavételéről, illetve kezeléséről szóló külön jogszabály 
előírásai nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén: *  
(8) *  Az M1 és N1 járműkategóriájú gépjárművek forgalmazásával kapcsolatos környezetvédelmi köve-
telmények, illetve a hulladékká vált gépjárművek visszavételére és kezelésére vonatkozó jogszabályi 
előírások nem teljesítése esetén az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság a bírságot: *  

(9) *  A hulladékgazdálkodási hatóság által kiszabandó bírság, alapbírság és szorzószám megállapí-
tása nélkül a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló külön 
jogszabály előírásai nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén, ha a forgalmazó az átvételi kötele-
zettségét nem teljesíti: 100 000 forint. 

(10) *  A területi hulladékgazdálkodási hatóság által kiszabandó bírság, alapbírság és szorzószám 
megállapítása nélkül az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkében meghatá-
rozott hulladékkezelési feladatok nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén: 500 000 forint. 

3. §(2) c) *  a hulladékkezelési tevékenységet ellenőrző hulladékgazdálkodási hatóság szándékolt 
félrevezetése, ellenőrzésének akadályozása 
valósult meg. 

Eljárási szabályok 
 

4. § (1) *  Ha a bírság megfizetésére kötelezett a kiszabott bírság megfizetésére előírt határidő lejár-
ta előtt az eredeti állapotot helyreállítja, illetőleg a szabálytalanságot megszünteti a hulladékgazdálko-
dási hatóság - a 3. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével - a bírságot kérelemre az 1. § (5) bekez-
dése szerint csökkentheti. Egyéb esetekben a kiszabott bírság nem mérsékelhető. 

(2) Ha a jogsértés a tevékenység vagy mulasztás súlyára, az elkövetés vagy kötelezettségszegés 
következményeire tekintettel annyira csekély, hogy büntetés vagy intézkedés alkalmazása szükségte-
len, a bírság kiszabása mellőzhető. 

(3) *  A Kt. 58. § (2) bekezdése alapján a jegyző által véglegesen kiszabott bírság teljes összege, il-
letve a hulladékgazdálkodási hatóság által a települési önkormányzat területén véglegesen kiszabott 
és abból befolyt bírság összegének 30%-a, az illetékes települési (fővárosban a kerületi, a Fővárosi 
Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi) önkormányzatot illeti meg. 
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(4) *  A határozatban rendelkezni kell arról, hogy milyen számlaszámra kell a befizetést teljesíteni. A 
hulladékgazdálkodási hatóság, a befizetett bírságból a (3) bekezdésben meghatározott bírságrészt, a 
befizetést követő 15 napon belül az érintett önkormányzatnak átutalja. 

5. § (1) *  
(2) *  
(3) *  
(4) *  Az eljáró hulladékgazdálkodási hatóság a bírságot kiszabó és módosító határozatait közli az 

érintett települési önkormányzattal. 
…………………………………………………………………………………………. 

 
3/2022. (I. 14.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 5/2022 (I.14.) Hatályos: 2022. 02. 01. 
 
Többek között módosítja a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletet az egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
 
Megjelent: MK 5/2022 (I.14.) Módosítja:3/2022 EMMI r. Hatályos: 2022. 02. 01. 
 

NEM HUMÁN-ASSZISZTÁLT TERÁPIÁK (LOVASTERÁPIA) *  
A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet szerint, illetve annak figye-

lembevételével. 
A lovasterápia speciális fejlesztő-rehabilitációs szolgáltatás, amely sérült, fogyatékos vagy pszicho-

lógiai kezelés alatt álló személy gyógyítására, készségei fejlesztésére, egészségi és pszichés állapo-
tának javítására irányul. A ló asszisztált terápia a ló - páciens - terapeuta részvételével zajlik. 

 
1. Lovasterapeuta: a terápiás team szakmai vezetője, felel a biztonságos lovasterápia lebonyolítá-

sáért. Lovasterapeuta lehet hippoterapeuta vagy gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna terapeuta. 
2. Hippoterapeuta: szomatopedagógus vagy gyógytornász alap végzettségű terapeuta, aki a 

hippoterapeuta szakirányú képzést sikeresen elvégezte. 
3. Gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna terapeuta: gyógypedagógus alapvégzettségű tera-

peuta, aki a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakirányú képzést sikeresen elvégezte. 
4. Pszichológiai lovasterapeuta: klinikai és mentálhigiéniai felnőtt vagy gyermek- és ifjúsági 

szakpszichológus, neuropszichológiai szakpszichológus, klinikai addiktológiai szakpszichológus, al-
kalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus, pszichoterapeuta, pszichológus (csak intézményi 
szakpszichológusi felügyelettel), aki a pszichológiai lovasterapeuta szakirányú képzést sikeresen el-
végezte. 

5. Lovasterápiát segítő szakember lehet, aki a lovasterápiát segítő kurzust sikeresen elvégezte 
vagy a már végzett, gyakorlati tapasztalattal rendelkező lovasterapeuta által felkészített segítő. Fela-
datköre a lovasterapeuta irányítása mellett kiterjedhet a lovasterápiára szoruló páciensek segítésére, 
illetve a lóvezetésre. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12/2022. (I. 14.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. 
(II. 7.) Korm. rendelet és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) 
Korm. rendelet módosításáról  
 
Megjelent: MK 5/2022 (I.14.) Hatályos: 2022. 01. 15. 
 
A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet  

 
3. § (1) *  A bejelentésnek tartalmaznia kell 

 
ac) *  képviseletére jogosult személy családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, a 

képviseleti joga kezdetének időpontját, 
 

(2) Az engedély megadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell 
ac) *  képviseletére jogosult személy családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, a 

képviseleti joga kezdetének időpontját, 
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A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítá-
sáról 
1. melléklet a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelethez 
Szakmajegyzék 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 7/2022 (I.20.) Hatályos: 2022. 01. 15. 
 
Többek között módosítja a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazo-
lásáról 
 
Megjelent: MK 7/2022 (I.20.) Módosítja:13/2022 K. r. Hatályos: 2022. 02. 15. 
 
1. § (1) *  A SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védettség igazolása az Eu-
rópai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 
oltóanyaggal - a 3. § (2a) bekezdésében foglalt kivétellel - a Magyarország területén történt védőoltás 
(a továbbiakban: oltottság) tényének az igazolásával történik. 

 
2. § (1) A védettségi igazolvány tartalmazza 
f) *  a védettség érvényességének tényét vagy érvénytelenségének tényét, 

(1f) *  Az (1) bekezdés f) pontja szerinti adat az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat leolvasása útján 
az online elektronikus felületen jelenik meg. 

(2) *  Az érintett védettsége érvényes a) egydózisú oltóanyag esetén 
aa) - a (2a)-(2c) bekezdés, illetve a 10/B. § (4) bekezdése szerinti kivétellel - az első oltást követő 

hat hónap elteltéig, 
ab) a második oltást követően korlátlan ideig, 
b) kétdózisú oltóanyag esetén 
ba) - a (2a)-(2c) bekezdés, illetve a 10/B. § (4) bekezdése szerinti kivétellel - a második oltás be-

adásának napjától a második oltást követő hat hónap elteltéig, ha az érintett a harmadik oltást nem 
vette fel, 

bb) a harmadik oltást követően korlátlan ideig, 
c) a második oltást követően korlátlan ideig, ha a második oltás egydózisú oltóanyaggal történt. 
(2a) *  A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy védettsége 
a) egydózisú oltóanyag esetén az első oltást követően, 
b) kétdózisú oltóanyag esetén a második oltás beadásának a napjától 

a tizennyolcadik életévének betöltéséig érvényes abban az esetben, ha az a) vagy b) pont szerinti 
oltást követően újabb oltásban nem részesült. 

(2b) *  A (2) bekezdésben foglaltakon túl érvényes védettséggel rendelkezik az is, aki egydózisú ol-
tóanyag esetén az oltást követő hat hónap elteltéig a második oltást vagy kétdózisú oltóanyag esetén 
a második oltást követő hat hónap elteltéig a harmadik oltást azért nem vette fel, mert 

a) egydózisú oltóanyag esetében az első oltást, 
b) kétdózisú oltóanyag esetében a második oltást 

követő hat hónapon belül az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (a továbbiakban: 
EESZT) nyilvántartott pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy 
molekuláris biológiai vizsgálati eredménye alapján koronavírussal megfertőződött. 

(2c) *  A (2b) bekezdés szerinti védettség érvényessége az EESZT-ben nyilvántartott pozitív ered-
ményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati 
eredményének a dátumát követő hat hónapig tart. Ha az érintett ezen idő alatt újabb oltásban része-
sül, a védettsége korlátlan ideig érvényes. 

(2d) *  A (6) bekezdés szerinti hatóság az EESZT működtetője bevonásával gondoskodik a (2b) be-
kezdés szerinti érvényességnek az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat útján történő megjelenítéséről. 
A (6) bekezdés szerinti hatóság az érintett védettsége érvényességének feltüntetése érdekében a (2b) 
bekezdés szerinti fertőzöttségi adatot a (2c) bekezdés szerinti, EESZT-ben nyilvántartott pozitív ered-
ményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati 
eredménytől számított hat hónapig kezeli. 

(3) *  Az érvénytelenség fennállásáról az EESZT működtetője értesíti a (6) bekezdés szerinti ható-
ságot. A hatóság a védettség érvénytelenségét az EESZT működtetőjének bevonásával az (1) bekez-
dés g) pontja szerinti adat útján jeleníti meg. Az érintett védettsége kétdózisú oltóanyag esetén a má-
sodik dózis beadásáig érvénytelen. 
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(3a) *  Ha a (3) bekezdésben foglalt érvénytelenséget követően az EESZT-ben az érintettről a soron 
következő dózis vagy az első dózist követő egydózisú oltóanyag felvételéről szóló bejegyzés kerül 
rögzítésre, az EESZT működtetője erről értesíti a (6) bekezdés szerinti hatóságot, amely az érintett 
védettségének érvényességét az EESZT működtetőjének bevonásával az (1) bekezdés g) pontja sze-
rinti adat útján ismét megjeleníti. 

(4) *  Az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat útján elérhető online elektronikus felület jelzi, ha a vé-
dettség érvényességéből 21 vagy ennél kevesebb nap van hátra. 

(4a) *  Az EESZT működtetője értesíti a (6) bekezdés szerinti hatóságot, ha az érintett védettsége 
érvényességéből 21 nap van hátra. 

(4b) *  Ha az érintett az oltásra jelentkezésekor a rövid szöveges üzenet fogadására alkalmas tele-
fonszámát megadta, a (6) bekezdés szerinti hatóság - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a 
továbbiakban: NEAK) bevonásával - rövid szöveges üzenetben értesíti az érintettet, ha az oltottság 
alapján kiállított védettségi igazolvány esetén a védettsége érvényességéből 21 nap van hátra. A 
NEAK az érintett természetes személyazonosító adatai, valamint társadalombiztosítási azonosító jele 
(a továbbiakban: TAJ szám) átadásával értesíti a (6) bekezdés szerinti hatóságot, hogy mely szemé-
lyeket értesítette rövid szöveges üzenetben. A NEAK e feladata ellátása érdekében jogosult kezelni az 
érintett védettségére vonatkozó és azonosításához szükséges adatait. 

(4c) *  A NEAK - a (4b) bekezdésben foglalt személyek kivételével - e-mailben, a technikai feltételek 
fennállása esetén automatizált módon, az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársa-
ság adatfeldolgozóként történő bevonásával az érintett oltásra jelentkezésekor megadott e-mail-címen 
értesíti azt az érintettet, akinek a védettsége érvényességéből 21 nap van hátra. 

(4d) *  A NEAK a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársa-
ság bevonásával az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
törvény szerinti Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (a továbbiakban: KÜNY) tartozó tárhe-
lyen értesíti azt, akinek a védettsége érvényességéből 21 nap van hátra. A NISZ Nemzeti Infokommu-
nikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a NEAK e feladata ellátása érdekében 
jogosult kezelni az érintett védettségére vonatkozó, illetve az azonosításához és az értesítéséhez 
szükséges adatait. 

(4e) *  A (4d) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében 
a) a NEAK az érintett természetes személyazonosító adatait átadja a KÜNY adatkezelője számára, 
b) a KÜNY adatkezelője azt a tényt, hogy az érintett KÜNY-höz tartozó tárhellyel rendelkezik, a 

KÜNY tárhelyhez tartozó azonosítót átadja a NEAK számára, 
c) a NEAK az érintett KÜNY tárhelyhez tartozó azonosítóját átadja a NISZ Nemzeti Infokommuni-

kációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára. 
(4f) *  A (6) bekezdés szerinti hatóság - a (4b)-(4d) bekezdésben foglalt személyek kivételével - pos-

tai úton értesíti azt, akinek a védettsége érvényességéből 21 nap van hátra. 
(5) A védettségi igazolvány az egyes adatok megjelölését angol nyelven is tartalmazza. 
(6) *  A védettségi igazolványt a jogosult természetes személy részére Budapest Főváros Kormány-

hivatala (a továbbiakban: hatóság) *  
a)-c) *  
d) *  ha az oltás beadására 2021. március 1. napját követően került sor, 8 napon belül 

hivatalból állítja ki. 
(6a)-(7a) *  
(8) *  Az (1c) bekezdés esetében a védettségi igazolvány 
a) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon 

vagy 
b) bármely kormányablakban személyesen 

igényelhető. 
(11) *  A védettségi igazolvány kiállítása ingyenes, kivéve a védettségi igazolvány (10) bekezdés 

szerinti pótlását, cseréjét. A védettségi igazolvány (10) bekezdés szerinti pótlása, cseréje esetén 3000 
forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyből 2000 forint a védettségi igazolvány előállítási 
költsége. 

(11a) *  Az érintett a hatósághoz benyújtott kérelmében díjmentesen kérheti a védettségi igazolvány 
kiállítását, ha a kérelmező a védettségi igazolványt a (6) bekezdés d) pontja szerinti kiállítást követő 
30 napon belül nem kapta kézhez. A kérelmező részére ebben az esetben akkor is új igazolványt kell 
kiállítani, ha a részére korábban került kiállításra védettségi igazolvány, de az érintett jelzésére vélel-
mezhető, hogy az nem került kézbesítésre. 
6. § *  A hatóság a védettségi igazolvány kibocsátása érdekében az adatok beérkezésétől számított 
egy évig kezeli az érintett 3. § (3) bekezdése szerinti adatait. 

7/A. §  (5) *  A TAJ számmal nem rendelkező, oltottság miatt védettségi igazolványra jogosult sze-
mély esetében - ha az érintett azzal még nem rendelkezik - az EESZT működtetője az EESZT-ben 
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technikai azonosítót képez, és az érintett nevét, valamint az EESZT-ben rögzítendő adatait ezen azo-
nosítóhoz rendeli. 

(6)-(8) *  
(9) *  A 3. § (3) bekezdésétől eltérően az EESZT működtetője a TAJ szám helyett az érintett techni-

kai azonosítóját, valamint - a (2) bekezdésben foglalt esetben - a tartózkodási engedélyének számát 
adja át a hatóságnak. *  

(10) A TAJ számmal nem rendelkező érintett számára az EESZT működtetője nem biztosít appliká-
ciót. 

(11) Amennyiben az érintett kéri, a védettségi igazolványt a külképviselet útján, személyes átadás-
sal kell kézbesíteni. 

(12) *  A (11) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium, 
valamint a külképviselet a kézbesítéshez szükséges adatokat a kézbesítés megtörténtéig kezeli. 
10/B. § (2) Az e rendeletnek a 2022. február 14. napján hatályos 2. § (4) bekezdésére vagy 2. § (6) 
bekezdés b) pontjára tekintettel kiállított védettségi igazolványok - a rajtuk fizikai úton megjelenített 
érvényességi időtől eltérően - 2022. február 15. napján érvényüket vesztik. 
 
Többek között módosítja a 598/2021. (X. 28.) Korm. rendeletet a munkahelyek koronavírus elleni 
védelméről 
 
Megjelent: MK 7/2022 (I.20.) Módosítja:13/2022 K. r. Hatályos: 2022. 02. 15. 
 
2. § (6) A védőoltás felvételét a foglalkoztatott a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 
igazolvány és az alábbi dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával - a munkáltató által 
meghatározott módon - igazolhatja: 
b) *  a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti - oltottságot igazoló - védettségi igazolvány, illetve applikáció, 
 
Többek között módosítja a 599/2021. (X. 28.) Korm. rendeletet a koronavírus elleni védőoltásnak 
az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevé-
teléről 
 
Megjelent: MK 7/2022 (I.20.) Módosítja:13/2022 K. r. Hatályos: 2022. 02. 15. 
 
2. § (5) b) *  a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a to-
vábbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti - oltottságot igazoló - védettségi igazolvány, 
illetve applikáció, 
 
3. § (1) A munkáltató kezeli a foglalkoztatottnak 
a) *  a 2. § (5) bekezdése szerinti hatósági igazolványban és dokumentumokban szereplő, illetve a 3/A. 
§ (4) bekezdésében megjelölt, a védőoltás felvételére, 
 
3/A. § *  (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti állami fenntartású szerv (a továbbiakban: foglalkoztató) a 
foglalkoztatottjának a védőoltás felvételével kapcsolatos kötelezettsége teljesítését az e §-ban foglal-
tak szerint is ellenőrizheti. 
(2) A foglalkoztató - ha az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést alkalmazza - kizárólag a foglalkoztatottnak 
a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (a továbbiakban: TAJ-szám) átadja a foglalkoztató irányításá-
ért, felügyeletéért vagy tulajdonosi joggyakorlásáért felelős miniszternek. 
(3) A (2) bekezdés szerinti miniszter a (2) bekezdés szerinti TAJ-számokat foglalkoztatónként csopor-
tosítva az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) által működtetett felületen az 
OKFŐ számára átadja. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
15/2022. (I. 20.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beru-
házásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt je-
lentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 
27.) Korm. rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 7/2022 (I.20.) Hatályos: 2022. 01. 21. 
 
 
3. § (3) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 7., 7a., 8., 30., 33., 35., 37., 40., 41., 42., 48., 63., 67., 69., 
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75., 77., 79., 80., 82., 83. és 86. sora szerinti beruházás esetében építészeti-műszaki tervtanácsi vé-
leményt nem kell beszerezni, valamint településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni. 
5/B. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:77 mezőjében megjelölt telekre a beépítés egyedi 
szabályait a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy 
a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéré-
sekkel kell alkalmazni, és 
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésben meghatá-
rozott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a 
településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni. 
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 77. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt 
táblázat B:77 mezőjében megjelölt Szeged belterület 21005 helyrajzi számú telekre vonatkozó sajátos 
beépítési szabályok és egyedi építési követelmények: 
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 70%, 
b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke a jelenlegi állapothoz képest a beruházás során nem 
csökken, 
c) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 30 méter, 
d) az előkert, az oldalkert és a hátsókert mérete legalább 5 méter, 
e) a beruházás keretében megvalósuló építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, az 
OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók számát az alábbi 
eltérésekkel kell meghatározni: 
ea) a kialakítandó gépjármű-várakozóhelyek és kerékpártárolók száma legfeljebb 50%-kal csökkent-
hető, 
eb) a gépjármű-várakozóhelyek és kerékpártárolók a telekhatártól mért legfeljebb 500 méteren belül is 
kialakíthatóak. 
(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 77. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt 
táblázat B:77 mezőjében megjelölt Szeged belterület 21013/29 helyrajzi számú telekre vonatkozó 
sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények: 
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%, 
b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 40%, 
c) a homlokzatmagasság megengedett legnagyobb mértéke 6,5 méter. 
 

 
23/2022. (I. 27.) Korm. rendelet egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 13/2022 (I.27.) Hatályos: 2022. 01. 30 
 
Többek között módosítja a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a földművelésügyi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
 
Megjelent: MK 13/2022 (I.27.) Módosítja:23/2022 K. r. Hatályos: 2022. 01. 30. 
 
17. § (1) A kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a NÉBIH 
18. § (1) Az Éltv.  
b) *  34. § (2) bekezdés b)-l) pontjában, a közcélú igénybevétel kivételével a 34. § (3) bekez-
dés a) pontjában, 34. § (4) bekezdés k) pontjában, 53. § (3) és (4) bekezdésében, 61. §-ában, 63/B. 
§-ában foglaltak tekintetében a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskör-
ben eljáró megyei kormányhivatal, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatás-
körben eljáró járási hivatal, 
………………………………………………………………………………………………… 
 
26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet egyes bányászati tárgyú és bányafelügyeleti hatáskört érintő 
kormányrendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 14/2022 (I.28.) Hatályos: 2022. 01. 31 
 
Többek között módosítja a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendeletet a bányafelügyelet hatáskörébe tarto-
zó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről 
 
Megjelent: MK 14/2022 (I.28.) Módosítja:26/2022 K. r. Hatályos: 2022. 02. 01 
 
A melléklet és számos pont is megszűnt 
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1. §  (2)-(3) *  
2-17. § *  
18-19. § *  
 
1-4. számú melléklet a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez *  
 
Többek között módosítja a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet a villamosenergia-ipari építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárásokról 
 
Megjelent: MK 14/2022 (I.28.) Módosítja:26/2022 K. r. Hatályos: 2022. 02. 01 
 
2. A villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásokban a Hatóság által vizsgált szak-

kérdések 

 A B 

 Szakkérdés vizsgálatának feltétele Szakkérdés 

 
Megváltozik! 
 

Többek között módosítja a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendeletet a szén-dioxid geológiai tárolásáról 
 
Megjelent: MK 14/2022 (I.28.) Módosítja:26/2022 K. r. Hatályos: 2022. 02. 01. 
 

I. FEJEZET 
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

1. § *  
II. FEJEZET 

A TÁROLÓHELY LÉTESÍTÉSE 
1-6. *  

2-15. § *  
III. FEJEZET 

A TÁROLÓHELY ELLENŐRZÉSE 
9-11. *  

19-24. § *  
12. A bányafelügyelet által vezetett nyilvántartás és a Bizottságnak megküldendő jelentés 

25. § *  
13-15. *  

27-29. § *  
IV. FEJEZET 

A TÁROLÓHELY BEZÁRÁSA ÉS A FELELŐSSÉG ÁTADÁSA 
16. *  

30. § *  
 

1-4. melléklet a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez *  
5-7. melléklet a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez *  

 
Fenti pontok, mellékletek mind megszűntek. 

 
19. Átmeneti rendelkezések 

37. § *  A bányászatért felelős miniszter a Bt. 42/V. § (2) bekezdése szerinti jelentést a bányafelü-
gyelet javaslata alapján a 2011/92/EU bizottsági határozatban foglaltaknak megfelelően készíti el. 

kivéve ezt az újat 
 

Többek között módosítja a 31/2014. (II. 12.) Korm. rendeletet az egyes sajátos ipari építményekre 
vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól 
 
Megjelent: MK 14/2022 (I.28.) Módosítja:26/2022 K. r. Hatályos: 2022. 02. 01. 
 

3. melléklet a 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelethez *  
3/A. melléklet a 31/2014. (II. 1.) Korm. rendelethez *  
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Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában az eljáró hatóság által vizsgált szakkérdések 
 

 A B 

1. Szakkérdés vizsgálatának feltétele Szakkérdés 

a 11. sor kimarad a bányamunkákról 
 

Többek között módosítja a 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendeletet a polgári felhasználású robbanó-
anyagok forgalmazásáról és felügyeletéről 
 
Megjelent: MK 14/2022 (I.28.) Módosítja:26/2022 K. r. Hatályos: 2022. 02. 01. 
 
2.§ (1) *  E rendelet hatálya a polgári felhasználású robbanóanyagok nemzetközi szállítására és belföl-
di átadására, valamint a bejelentett szervezetek kijelölésére terjed ki. 
26. Bejelentett szervezetek kijelölése 
42. § (1) *  A kijelölési feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: 
kijelölő hatóság) jelöli ki a bejelentett szervezeteket a robbanóanyag megfelelőségének vizsgálatára, 
ellenőrzésére, tanúsítására. 
a jogszabályban számos pont megszűnik 
 
Többek között módosítja a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a közlekedési igazgatási feladatok-
kal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
 
Megjelent: MK 14/2022 (I.28.) Módosítja:26/2022 K. r. Hatályos: 2022. 02. 01. 
 

1. melléklet a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
1. *  

2. A közlekedési hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal útügyi eljárá-
saiban vizsgálandó szakkérdések *  

 

 A B 

 A szakkérdés vizsgálatának feltétele Szakkérdés 

a 4. sor megszűnt, ami a bányászati tevekénységekkel foglalkozott. 
 
Többek között módosítja a 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet az egyes közérdeken alapuló 
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 
 
Megjelent: MK 14/2022 (I.28.) Módosítja:26/2022 K. r. Hatályos: 2022. 02. 01. 
 

1. melléklet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez *  
Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok 

1. *  Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek Megváltoznak 
 

 A B C D E 

1. Közigazgatási ható-
sági eljárás 

Szakkérdés Bevonás és köz-
reműködés feltéte-

le 

Első fokon eljáró 
szakhatóság 

Másodfokon eljáró 
szakhatóság 

 
 
Emlékeztető 
 
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 
 
Módosítja: 61/2020. (XII. 30.) ITM r. 
Hatályos: 2022. 01. 01. 
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9. Épületfelügyelet 
9.1. Ha a műszaki feltételek lehetővé teszik, a nem lakáscélú épületekben a 290 kW-nál nagyobb 
effektív névleges teljesítményű fűtési rendszereket, kombináltan helyiségfűtési és szellőző rendszere-
ket, légkondicionáló, valamint kombináltan légkondicionáló és szellőző rendszereket 2025. január 1-
jéig fel kell szerelni épületautomatizálási és -szabályozási rendszerrel, amely alkalmas 
9.1.1. az energiafelhasználás folyamatos ellenőrzésére, regisztrálására, korrekciójára, és elemzésére; 
9.1.2. az épület energiahatékonyságának értékelésére, az épülettechnikai rendszerek hatékonyság-
csökkenésének jelzésére, a kezelőszemélyzet tájékoztatására, az energiahatékonyság javításának 
lehetőségeire; 
9.1.3. összekapcsolt épülettechnikai rendszerek esetében a kommunikációra, és épülettechnikai rend-
szerekkel való átjárhatóságra, a különböző típusú jogvédett technológiáktól, berendezésektől és gyár-
tóktól függetlenül. 
9.2. Abban a lakóépületben, amelyben a 9.1. alpont szerinti teljesítményű fűtési rendszer, kombináltan 
helyiségfűtési és szellőző rendszer, légkondicionáló rendszer, valamint kombináltan légkondicionáló 
és szellőző rendszer működik, a rendszer soron következő jelentős felújítása alkalmával olyan épület-
automatizálási és -szabályozási rendszert kell létesíteni, amely 
9.2.1. biztosítja a folyamatos épületfelügyeletet, méri az épület rendszerhatékonyságát, jelzi a kezelő 
személyzetnek a rendszer jelentős hatékonyság csökkenését és a karbantartásigényt, valamint 
9.2.2. ellenőrzi és optimalizálja az energiatermelést, -tárolást, -elosztást és -felhasználást. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
 
Módosítja: 2021. évi CXLI. tv. 
Hatályos: 2022. 01. 01. 
 
(4) *  A honvédelemért felelős miniszter a honvédelmi szervezeteknél, a honvédelemért felelős minisz-
ter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő szakképző intézménynél, 
a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony 
alapján a honvédelmi szervezet használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, szerve-
zett munkavégzést folytató szervezetnél, a honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, 
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézke-
désekről szóló törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaságoknál szervezett 
munkavégzés keretében kifejtett munkatevékenységre, a rendkívüli munkavégzési körülmények ese-
tére - e törvény figyelembevételével, kivételesen indokolt esetben - eltérő követelményeket, eljárási 
szabályokat állapíthat meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonat-
kozóan. 
86. §e) *  a honvédelmi szervezetre, honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, 
honvédségi szervezetnek nem minősülő szakképző intézményre, a honvédelemért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a honvédelmi szervezet 
használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, szervezett munkavégzést folytató szer-
vezetre, a honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, a honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján 
miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaságra, továbbá a rendvédelmi szervekre, az Országgyű-
lési Őrségre és az önkormányzati tűzoltóságra. 
87. § E törvény alkalmazásában: 
9. *  Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban - ide nem értve a természetes személy munkálta-
tó háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést -, a közfoglalkoztatási, 
a kormányzati szolgálati, a politikai szolgálati, a biztosi, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszony-
ban, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, hivatásos és szerződéses szolgálati viszony-
ban, a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, a bíró 
szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szol-
gálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, szociális szö-
vetkezetben tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés keretében, iskolaszövetkezetben, 
kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetében és közérdekű nyugdíjas szövetkezetben külső szolgálta-
tásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes közreműködés keretében, a szak-
irányú oktatás keretében a szakképző intézményben, illetve a duális képzőhelyen, a hallgatói jogvi-
szonyban a gyakorlati képzés során, az elítéltként vagy egyéb jogcímen fogvatartottként végzett mun-
ka, a szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka, valamint a büntetőügyben kiszabott 
közérdekű munka, a rendvédelmi szerveknél, az Országgyűlési Őrségnél, az önkormányzati tűzoltó-
ságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint a közérdekű önkéntes tevékenységről 
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szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenység és a munkáltató által szervezett (kezdemé-
nyezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermé-
kek kiskereskedelméről 
 
Módosítja: 2021. évi CXXXVI. tv. 
Hatályos: 2022. 01. 01. 
 
4. § (2) k) *  a dohánytermékek árainak közzététele érdekében jogszabályban meghatározottak szerint 
a szolgáltatott árbejelentéseket rendszerezi, feldolgozza és honlapján közzéteszi, 
23/B. § *  A Hatóság a 17. § (1) bekezdése szerinti céljával összefüggésben a dohánytermék-
kiskereskedelmi piac folyamatos és teljes körű hatósági felügyeletéhez a 10. § (1) bekezdés alapján 
kijelölt személyek listáját, illetve a Hatóság elnökének rendeletében meghatározott - személyes adat-
nak nem minősülő - további adatokat a Hatóság elnökének rendeletében meghatározott módon és 
rendszerességgel továbbítja az állami adó- és vámhatóság részére 

26. §Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke, hogy 
e) a dohánytermék-nagykereskedő e törvény szerinti kötelezettségeinek ellenőrzésére, 
f) *  a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgál-

tatási kötelezettségére, a dohánytermékek árbejelentésére és árközzétételére, az állami adó- és vám-
hatóság részére szolgáltatandó - személyes adatnak nem minősülő - adatok körére, az adatszolgálta-
tás módjára és rendszerességére *  vonatkozó részletes szabályokat rendeletben megállapítsa. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 
 
Módosítja: 2021. évi CXXVIII. tv. 
Hatályos: 2022. 01. 01. 
 
242. § (2a) *  A (2) bekezdés szerint büntetendő, aki a természetkárosítást méreg alkalmazásával vagy 
az állat elpusztítására alkalmas csalétek kihelyezésével, több állat életét veszélyeztetve követi el. 
(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt két 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(3a) *  Aki a (2) vagy a (2a) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ 
el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
 
247. § (1) Aki gerinces állat részvételével állatviadalt szervez, tart, ilyen állatviadalra fogadást szervez 
vagy fogadást köt, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(1a) *  Aki állatviadalon részt vesz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Aki állatviadal céljára gerinces állatot megszerez, tart, tenyészt, kiképez, idomít, vagy forgalmaz, 
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(3) *  Ha a tiltott állatviadal szervezését különös visszaesőként követik el, a büntetés 
a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, 
b) az (1a) és a (2) bekezdésben meghatározott esetben három évig terjedő szabadságvesztés. 
(4) *  A (3) bekezdés alkalmazásában a különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű bűncse-
lekmény az állat pusztulását okozva elkövetett természetkárosítás, az állatkínzás, a tiltott állatviadal 
szervezése, a veszélyes állat, illetve veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése. 

Értelmező rendelkezés *  
253/A. § *  E fejezet alkalmazásában a méreg olyan veszélyes anyag vagy keverék, amely toxikológiai 
tulajdonságai alapján a belégzése, lenyelése vagy a bőrön át történő felszívódása esetén az állat 
életét veszélyezteti, illetve az állat különös szenvedését vagy maradandó egészségkárosodását idéz-
heti elő. 
342. § (1a) *  Nem valósul meg az (1) bekezdés c) pontja szerinti bűncselekmény a polgárok személyi- 
és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásba történő lakcímbejelentés vonatkozásában, amennyiben 
arra a szállásadó hozzájárulásával, vagy saját tulajdonú ingatlanba történő bejelentkezéssel kerül sor. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közle-
kedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 
 
Módosítja: 659/2021. (XI. 30.) Korm. r. 
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Hatály: 2022.I.1. - 2022.VI.30. 
 
2. §  21. *  törzskönyv automatikus kiállítása: házasságkötésből eredő névváltozás esetén, az anya-
könyvvezető által felvételezett és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv útján továbbí-
tott adatok alapján a Nyilvántartó hivatalból gondoskodik a törzskönyv automatikus kiállítás útján tör-
ténő cseréjéről, amennyiben az okmány kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a köz-
úti közlekedési nyilvántartásból megállapítható, és az okmány jogosultja a hivatalbóli okmánykiállítást 
megakadályozó nyilatkozatot nem tett; 
22. *  forgalomba helyezés: forgalomba helyezésnek minősül 
a) a jármű első magyarországi nyilvántartásba vétele, a forgalmi engedély és a rendszámtábla kiadá-
sa, 
b) a külföldön nyilvántartásba vett jármű magyarországi nyilvántartásba vétele, a forgalmi engedély és 
a rendszámtábla kiadása vagy 
c) a forgalomból kérelemre vagy hivatalból ideiglenesen, átmenetileg vagy véglegesen kivont jármű 
ismételt forgalomba helyezése. 
24./A § (3) *  A vezetői engedély kiállítása iránti kérelem benyújtásakor az ügyfélnek igazolnia kell, 
hogy az eljárás illetékét, - honosítás vagy nemzetközi vezetői engedély kiállítása esetén - díját megfi-
zette. Az illeték vagy díj megfizetését tanúsító igazolás eljáró hatóság által hitelesített példányát a 
közlekedési igazgatási hatóság a Nyilvántartónak alapiratként továbbítja. 
27. § (4) *  A vezetői engedély eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentés, az ok-
mány elvesztésének, megsemmisülésének, vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett 
jegyzőkönyv eljáró hatóság által hitelesített példányát alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a 
Nyilvántartónak továbbítja. Az elektronikus úton kezdeményezett vezetői engedély pótlás esetén az 
ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata kerül a Nyilvántartónak továbbításra. 
31. § *  (1) *  Az elkészült vezetői engedélyt a Nyilvántartó a kérelmező részére - a (4) bekezdésben 
meghatározott kivétellel - postai úton küldi meg az ügyfél által megadott belföldi kézbesítési címre. Az 
így át nem vett okmányt az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak kell 
megküldeni, amely hatóság azt a kiállítástól számított hatvan napig őrzi meg, ezt követően selejtezi, 
és az erre feljogosított adatfeldolgozó részére megsemmisítésre megküldi. 
(2) *  Az elkészült vezetői engedély átvehető bármely közlekedési igazgatási hatóságnál vagy a Nyil-
vántartónál is, amely hatóság az okmányt a kiállítástól számított hatvan napig őrzi meg, és az ez idő 
alatt át nem vett okmányt selejtezi, és az erre feljogosított adatfeldolgozó részére megsemmisítésre 
megküldi. 
75. § (9a) *  A hatósági jelzés eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentés, a hatósá-
gi jelzés elvesztésének, megsemmisülésének, vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett 
jegyzőkönyv eljáró hatóság által hitelesített példányát alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a 
Nyilvántartónak továbbítja. 
(12) *  A hatósági jelzés elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, illetve megtalálásá-
nak a közlekedési igazgatási hatósághoz történő bejelentéséről szóló jegyzőkönyv eljáró hatóság által 
hitelesített példányát alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Nyilvántartónak továbbítja. Az 
elektronikus úton kérelmezett utángyártás esetében az ügyfél elektronikus úton tett, a regisztrációs 
matricára is kiterjedő nyilatkozata kerül a Nyilvántartónak továbbításra. 
83. § (2) *  A törzskönyv eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentés, az okmány 
elvesztésének, megsemmisülésének vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett jegyző-
könyv eljáró hatóság által hitelesített példányát alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Nyil-
vántartónak továbbítja. Az elektronikus úton indított törzskönyv pótlás esetében az ügyfél elektronikus 
úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül a Nyilvántartónak továbbításra. 
84. § (2) *  Az át nem vett törzskönyvet az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási ható-
ság az okmány kiállításától számított egy évig megőrzi, ezt követően selejtezi, és az erre feljogosított 
adatfeldolgozó részére megsemmisítésre megküldi. 
86. § (2) *  Ha a tulajdonjog igazolásához több okirat is szükséges, azt a közlekedési igazgatási ható-
ság együttesen is megkövetelheti. A tulajdonjog igazolásához - az (1) bekezdésben meghatározott - 
okirat eredeti vagy hitelesített példánya, illetve, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak 
hiteles, magyar nyelvű fordítása is szükséges. 
(3) *  Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott elektronikus okiratokat, valamint nem elektronikus ok-
iratok közlekedési igazgatási hatóság által hitelesített másolatát a közlekedési igazgatási hatóság a 
kérelemhez csatolja. 
89. § (4a) *  A korábban kiadott forgalmi engedélyt az új forgalmi engedély kiállításával egyidejűleg le 
kell adni. A leadott forgalmi engedélyt a közlekedési igazgatási hatóság selejtezi, és az erre feljogosí-
tott adatfeldolgozónak megsemmisítésre megküldi. 
(11) *  A forgalmi engedély eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentés, az okmány 
elvesztésének, megsemmisülésének, vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett jegyző-
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könyv eljáró hatóság által hitelesített másolatának elektronikus példányát alapiratként a közlekedési 
igazgatási hatóság a Nyilvántartónak továbbítja. Az elektronikus úton kérelmezett forgalmi engedély 
pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata kerül a Nyilvántartónak továbbításra  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és 
ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalma-
zásának részletes szabályairól 
 
Módosítja: 794/2021. (XII. 27.) Korm. r. 
Hatály: 2022.I.26. – 
 
4. § *  (1) A dohánytermék hozzáadott tiltott adalékanyagokat, idegen anyagokat nem tartalmazhat. A 
tiltott adalékanyagok listáját a 4. melléklet tartalmazza. 
(2) Tilos a 4. melléklet szerinti adalékanyagokat tartalmazó dohánytermékek forgalomba hozatala. 
(2a) *  A 4. melléklet szerinti adalékanyagokon, idegen anyagokon kívül tilos mentol, valamint mentol-
származék adalékanyagokat tartalmazó cigaretta és cigarettadohány forgalomba hozatala. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, va-
lamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 
 
Módosítja: 510/2021. (IX. 3.) Korm. r. 
Hatályos: 2022. 01. 01. 
 
1. melléklet a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez *  

 
A rendszerhasználati díj mértéke 

 A B 

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

számított építményértéke 

e-építési napló rendszerhasz-
nálati díj bruttó (általános for-

galmi adót tartalmazó) összege 

2. 0 - 50 000 000 Ft 1 310 Ft 

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

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

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

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

7. 1 000 000 001 Ft felett 500 000 Ft 

 

 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
 
Módosítja: 2021. évi CXXIX. tv. 
Hatályos: 2022. 01. 01. 
 

164. § *  (1) Ha a szakmai szabályoknak, valamint a kutatási tervnek megfelelően végzett kutatás 
során a kutatás alanya kárt szenved vagy meghal, őt, illetve az általa eltartott hozzátartozóját az állam 
kártalanítja. 

(2) *  A kutatást végző egészségügyi szolgáltatónak a kártérítés és a sérelemdíj fedezetére a kuta-
tási tevékenység megkezdését megelőzően a kutatásokra vonatkozó, a kockázatoknak megfelelő 
felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie. 
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164/A. § (3) *  Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és taná-
csi rendelet 2. cikk (2) bekezdés 4. pontja szerinti beavatkozással nem járó kutatásnak minősülő be-
avatkozással nem járó vizsgálat esetében 
(4) *  Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatá-
lyon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikk (2) bekezdés 4. pontja szerinti beavatkozással nem járó kutatásnak minősülő beavatkozással 
nem járó vizsgálat engedélyezése során született határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, 
és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
 
Módosítja: 576/2021. (X. 12.) Korm. r. 
Hatályos: 2022. 01. 01. 
 
4. § Az OVF vízvédelmi igazgatási feladatai ellátása során 

v) *  közreműködik az állami földtani feladatokat ellátó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Ha-
tósága által az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének 
komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló jogszabály szerinti vizsgálat lefolytatásá-
ban és a jelentés elkészítésében, 

w) *  tevékenységéről évente átfogó jelentést készít a vízvédelemért felelős miniszter számára. 
4/A. § *  Az OVF a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányren-
delet szerinti, azonnali beavatkozást igénylő vízminőségi károsodás elleni védekezési feladatait az 
Országos Műszaki Irányító Törzs útján látja el, a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 
kormányrendelet szerint. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 
 
Módosítja: 42/2021. (IX. 8.) ITM r. 
Hatályos: 2022. 01. 01. 
 
9. § (3) *  Jármű összeépítéssel történő létrehozása kizárólag az a)-f) pontokban meghatározott ese-
tekben engedélyezhető: 
d) *  a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljá-
rási szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő muzeális jellegű 
jármű 
VI/A. FEJEZET *  

19/A. § *  
Megszűnt 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4/2019. (III. 11.) BM rendelet a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási 
szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról 
 
Módosítja: 37/2021. (X. 27.) BM r. 
 

24. § (1) A továbbképzési kötelezettség - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a próbaidő leteltét 
követő napon, ha a kinevezés próbaidő nélkül történik, a kinevezés napjával kezdődik. 
(2) *  Ha a kinevezés napjától, illetve a próbaidő leteltétől számítva a tárgyév leteltéig kevesebb mint 
hat hónap van hátra, a továbbképzési kötelezettség a tárgyévet követő évtől indul. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 
 
Módosítja: 2021. évi CXXXI. tv. 
Hatályos: 2022. 01. 01. 
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13. § (3a) *  Programkövetelményre, annak módosítására és törlésére a szakképzésért felelős minisz-
ternek bárki javaslatot tehet. Az eljárásban az ügyintézési határidő három hónap, és a Kormány e 
törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározottak szerinti szakértő kirendelése kötelező. 
27. §(3) *  Állami felsőoktatási intézmény szakképző intézmény fenntartói irányítási hatásköreit a szak-
képzésért felelős miniszter hozzájárulásával, nem állami felsőoktatási intézmény a nemzeti felsőokta-
tásról szóló törvény (a továbbiakban: Nftv.) 84. § (3) bekezdése szerinti megállapodás vagy a közfela-
datot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 20. §-a szerinti közfe-
ladat-finanszírozási szerződés ilyen rendelkezése esetén gyakorolhatja. 
40. § [A szakképző intézmény alkalmazottai és jogviszonyuk] 
(3) *  A munkaviszony létesítésével és megszüntetésével összefüggésben a munkáltató jogszabályban 
meghatározott feltételekkel igénybe veheti, és foglalkoztatottjai számára nyújthatja a kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti személyügyi központ Közszolgálati Személyügyi 
Szolgáltatási Keretrendszere által nyújtott szolgáltatásokat. 
59. § [A tanuló juttatásai és az őt megillető további kedvezmények] 
(2) *  A tanuló a szakképző intézmény útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint 
externátusi elhelyezését az Nkt. szerint. A tanuló tanítási évben (ideértve az évközi szünetek idejét is) 
és a tanítási éven kívüli egybefüggő gyakorlat idejében hazautazásra - a rendkívüli eseteket kivéve - 
nem kötelezhető. 
77. § [A szakirányú oktatás rendje] 
(2) *  Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt - a tanítási évben teljesítendő szakirányú oktatás 
igazolatlan mulasztásának pótlása, illetve szakképzési munkaszerződés keretében folytatott szakirá-
nyú oktatás kivételével - szakirányú oktatás nem szervezhető. 
109. § [A szakképzésialapfeladat-ellátás fedezete] * 
109/A. § *  [A duális képzőhely által a szakirányú oktatáshoz igénybe vehető támogatás] 
A duális képzőhely a szociális hozzájárulási adóról szóló törvényben meghatározottak szerint jogosult 
a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján igénybe vehető adókedvezmény érvényesítésé-
re. 
109/B. § *  [A képzési hitel] 
110. § [Az Alap képzési alaprészének felhasználása] *  
(1) *  Az Alap képzési alaprésze tartalmazza a szakképzéshez kapcsolódó feladatok ellátására, a 
szakképzés megszervezéséhez, működtetéséhez és fejlesztéséhez nyújtható támogatások, valamint 
a szakképző intézmény tanulója számára járó ösztöndíj és egyszeri pályakezdési juttatás kifizetésé-
nek előirányzati fedezetét. 
 Az e törvény hatálybalépését megelőzően megkötött és e törvény hatálybalépésekor hatályos szak-
képzési megállapodás alatt az e törvény hatálybalépésekor hatályos rendelkezései szerinti fenntartói 
megállapodást kell érteni. Az e törvény hatálybalépésekor hatályos szakképzési megállapodás 2021. 
augusztus 31-én hatályát veszti. Az e törvény hatálybalépését követően megkötött fenntartói megálla-
podás alatt az e törvény 2021. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerinti együttműködési meg-
állapodást kell érteni. A 2021. szeptember 1-jén hatályos fenntartói megállapodás 2024. augusztus 31-
én hatályát veszti. A központi költségvetés által a szakképzésben való részvételhez a nem állami fenn-
tartó számára nyújtott támogatás összesített keretösszege - ha sarkalatos törvényből más nem követ-
kezik - 2024. augusztus 31-éig nem lehet magasabb, mint a 2021. augusztus 31-én hatályos szabá-
lyok alapján igénybe vehető ilyen támogatás összesített keretösszege. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről 
 
Módosítja: 35/2021. (X. 14.) BM r. 
Hatályos: 2022. 01. 01. 
 
6/A. § *  A VIZIG vezetője az 1. melléklet szerinti árvízvédelmi vonalak és belvízrendszerek megneve-
zését, hosszának mértékét, valamint a mértékadó vízállásra vonatkozó adatokat kétévente felülvizs-
gálja. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 
 
Módosítja: 2021. évi CXXXII. tv. 
 

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

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

(2c) *  A felhasználónak az adatváltozás-kezelési szolgáltatásra történő regisztrációja során a Khtv. 
20/T. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja alapján az adatváltozás-kezelési szolgáltatótól átvett 
adatait a víziközmű-szolgáltató az adatok átvételét követő 60 napon belül összeveti az általa nyilván-
tartott, a felhasználóra vonatkozó adatokkal, és eltérés esetén gondoskodik azoknak az átvett adatok 
szerinti tartalommal történő helyesbítéséről. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
 
Módosítja: 510/2021. (IX. 3.) Korm. r. 
Hatályos: 2022. 01. 01. 
 
14. § f) *  a külön jogszabályban előírt egyeztetés eredményeképpen a közműellátás szakszerűen biz-
tosított, illetve közműszolgáltatás hiányában egyedi, szakszerű közműpótló létesült, 

41. § (10) *  Az építtetői fedezetkezelő közreműködésére vonatkozó rendelkezéseket nem kell al-
kalmazni 

a) a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló azon beruházásoknál, amelyek 2010. 
február 28-ig megindított közbeszerzési eljárás alapján az ajánlatkérő előírása szerint a nyertes aján-
lattevő (ajánlattevők) részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezet (projekttársaság) közreműkö-
désével valósulnak meg, 

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott azon beruházásoknál, ame-
lyek tárgya az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján építési 
engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül, valamint 

c) azon beruházásoknál, amelyek jogszabály szerint mentesülnek a közbeszerzési eljárás alól. 
6. *  Építési munkaterület átadás-átvételének dátuma (ai): ................................................................... 
A fővállalkozó kivitelező(k) nyilatkozata az építési naplóban tett alábbi bejegyzésekről: 
a) *  az építőipari kivitelezési tevékenységet a végleges építési engedélynek és a hozzátartozó en-

gedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak, valamint az 1. melléklet szerinti 
kivitelezési dokumentációnak megfelelően, 
e) *  a külön jogszabályban előírt egyeztetés eredményeképpen a közműellátás szakszerűen biztosí-
tott-e, illetve közműszolgáltatás hiányában egyedi, szakszerű közműpótló létesült-e, 
Az e-építési napló részei *  
25. § (11) *  Az e-építési napló mellékletei: 
a) készenléti tárhely, 
b) *  a végleges építésügyi hatósági engedélyt és a hozzá tartozó, engedélyezési záradékkal ellátott 
építészeti-műszaki dokumentációt, a bejelentési dokumentációt, a kivitelezési, valamint egyéb rajzi 
dokumentumokat, számításokat tartalmazó tervnapló, 
c) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén a fedezetkezelő által kezelt elektronikus alvállalkozói 
nyilvántartás, 
d) *  összesítő lap, 
e) *  közös gyűjtő napló, továbbá 
f) *  az építésfelügyeleti hatóság, az állami adóhatóság, valamint a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság-
nak a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, vala-
mint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet szerinti ellenőr-
zésről felvett vagy kiadott jegyzőkönyvei, feljegyzései vagy hatósági bizonyítványai. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény végrehajtásáról 
 
Módosítja: 376/2021. (VI. 30.) Korm. r. 
Hatály: 2022.I.1. – 
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12/D. § *  (1) Az Ebtv. 32. § (1) bekezdésében meghatározott támogatással történő rendelésére jogo-
sító szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató orvosa társadalombiztosítási támogatással 
történő rendelés esetén, a rendelés igénybevételét megelőzően, a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány 
bemutatását, vagy ennek hiányában az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekez-
désében meghatározott adatok hitelt érdemlő igazolását követően, a NEAK nyilvántartásában közvet-
lenül elektronikus úton (on-line) ellenőrzi, hogy az Ebtv. 29. § (4) bekezdésében meghatározott sze-
mély a nyilvántartásban az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultként szerepel-e. 
A 14. életévét be nem töltött személy esetében az ellenőrzést minden egészségügyi szolgáltatónak 
egyszer, az adott személy első alkalommal történő ellátása során kell elvégeznie. Az ellenőrzést adott 
ellátási formában egy napon nyújtott szolgáltatások számától függetlenül egyszer kell elvégezni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogviszony-ellenőrzést a szolgáltató kizárólag a NEAK által, az ellenőrzés-
sel érintett ellátás szerinti támogatással történő rendelésére jogosító szerződéshez kapcsolódóan 
rendelkezésére bocsátott azonosító kóddal végezheti el. 
(3) Az Ebtv. 32. § (1) bekezdésében meghatározott támogatással történő rendelésére jogosító szer-
ződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató orvosa általi jogviszony ellenőrzéssel kapcsolatban 
egyebekben a 12/B. § (3)-(14) bekezdésében foglaltak alkalmazandóak. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó be-
rendezések hatósági felügyeletéről 
 
Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r. 
Hatályos: 2022. 01. 01. 
 
5. § *  (1) *  A nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti tevékenység végzését a 
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához (a továbbiakban: bányafelügyelet) kell bejelen-
teni. 
7. § (2a) *  A (2) bekezdés szerinti minőségbiztosítási (műszaki-biztonsági irányítási) rendszert a bá-
nyafelügyelet hagyja jóvá és felügyeli annak alkalmazását. 
Hatályos: 2022. 02. 01. meg fog szűnni 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
 
Módosítja: 2021. évi XXXIX. tv. 
Hatály: 2022.I.1. - 2022.XII.31.  
 

A NEMZETI ÉPÍTŐIPARI FELÜGYELETI ÉS ADATSZOLGÁLTATÓ RENDSZER *  
61/C. § *  (1) E törvénynek a fővárosi és megyei kormányhivatalok elektronikus ügyintézésével, va-

lamint a kormányhivatali adatszolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. 
évi LXIII. törvénnyel (a továbbiakban: Mód5. tv.) megállapított rendelkezéseit azokra az építőipari kivi-
telezési tevékenységekre kell alkalmazni, amelyek közbeszerzési eljárása 2021. december 31-ét kö-
vetően indult meg. 

(2) E törvénynek a Mód5. tv.-nyel megállapított rendelkezései megsértése miatt joghátrány 2022. 
július 1-jéig nem köthető ki és nem állapítható meg. 

33. *  Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerrel összefüggésben a rendszerbe 
tartozó építőipari kivitelezési tevékenységek körét, az Üvegkapu működésére és használatára vonat-
kozó követelményeket, az Üvegkapu eszközeinek biztosítására irányuló, továbbá a csatlakozás to-
vábbi feltételeit meghatározó szolgáltatási szerződés tartalmára és megkötésére irányadó szabályokat, 
az Üvegkapuban tárolt, személyes adatnak nem minősülő adatok, illetve az oda feltöltendő dokumen-
tumok körét, az Üvegkapu más nyilvántartásokhoz és adatbázisokhoz való kapcsolódásának szabá-
lyait és - a személyes adatok kivételével - az automatikus adatátadással érintett adatok körét, az 
Üvegkapuval kapcsolatos kötelezettségek betartásának ellenőrzésére vonatkozó részletes anyagi és 
eljárási szabályokat, valamint az Üvegkapu üzemeltetőjét és tárhelyszolgáltatóját, *  
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások veszélyhelyzeti igénybevételé-
vel kapcsolatos egyes szabályokról és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 
60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról  
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Hatályon kívül helyezi: 647/2021. (XI. 30.) Korm. r. 
Hatály: 2022.II.15. - 2022.V.31. 
 
1. A koronavírus elleni védettség igazolása 

1. § (1) *  A SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védettség igazolása az 
Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-
19 oltóanyaggal - a 3. § (2a) bekezdésében foglalt kivétellel - a Magyarország területén történt védőol-
tás (a továbbiakban: oltottság) tényének az igazolásával történik. 
2. § (1) A védettségi igazolvány tartalmazza 
f) *  a védettség érvényességének tényét vagy érvénytelenségének tényét, 

(1f) *  Az (1) bekezdés f) pontja szerinti adat az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat leolvasása útján 
az online elektronikus felületen jelenik meg. 

(2) *  Az érintett védettsége érvényes a) egydózisú oltóanyag esetén 
aa) - a (2a)-(2c) bekezdés, illetve a 10/B. § (4) bekezdése szerinti kivétellel - az első oltást követő 

hat hónap elteltéig, 
ab) a második oltást követően korlátlan ideig, 
b) kétdózisú oltóanyag esetén 
ba) - a (2a)-(2c) bekezdés, illetve a 10/B. § (4) bekezdése szerinti kivétellel - a második oltás be-

adásának napjától a második oltást követő hat hónap elteltéig, ha az érintett a harmadik oltást nem 
vette fel, 

bb) a harmadik oltást követően korlátlan ideig, 
c) a második oltást követően korlátlan ideig, ha a második oltás egydózisú oltóanyaggal történt. 
(2a) *  A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy védettsége 
a) egydózisú oltóanyag esetén az első oltást követően, 
b) kétdózisú oltóanyag esetén a második oltás beadásának a napjától 

a tizennyolcadik életévének betöltéséig érvényes abban az esetben, ha az a) vagy b) pont szerinti 
oltást követően újabb oltásban nem részesült. 

(2b) *  A (2) bekezdésben foglaltakon túl érvényes védettséggel rendelkezik az is, aki egydózisú ol-
tóanyag esetén az oltást követő hat hónap elteltéig a második oltást vagy kétdózisú oltóanyag esetén 
a második oltást követő hat hónap elteltéig a harmadik oltást azért nem vette fel, mert 

a) egydózisú oltóanyag esetében az első oltást, 
b) kétdózisú oltóanyag esetében a második oltást 

követő hat hónapon belül az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (a továbbiakban: 
EESZT) nyilvántartott pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy 
molekuláris biológiai vizsgálati eredménye alapján koronavírussal megfertőződött. 

(2c) *  A (2b) bekezdés szerinti védettség érvényessége az EESZT-ben nyilvántartott pozitív ered-
ményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati 
eredményének a dátumát követő hat hónapig tart. Ha az érintett ezen idő alatt újabb oltásban része-
sül, a védettsége korlátlan ideig érvényes. 
6. § *  A hatóság a védettségi igazolvány kibocsátása érdekében az adatok beérkezésétől számított 
egy évig kezeli az érintett 3. § (3) bekezdése szerinti adatait. 
 

10/B. § *  (1) E rendeletnek a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormány-
rendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr3.) által megál-
lapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépését megelőzően kiállított védettségi igazolványok tekinte-
tében az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 
(2) Az e rendeletnek a 2022. február 14. napján hatályos 2. § (4) bekezdésére vagy 2. § (6) bekez-

dés b) pontjára tekintettel kiállított védettségi igazolványok - a rajtuk fizikai úton megjelenített érvé-
nyességi időtől eltérően - 2022. február 15. napján érvényüket vesztik. 

 
10/C. § *  (1) Ha jogszabály valamely jog gyakorlása vagy kötelezettség alóli mentesülés érdeké-

ben védettség igazolását írja elő, a jog gyakorlása vagy a kötelezettség alóli mentesülés azt a sze-
mélyt illeti meg, akinek védettsége érvényes. Ha jogszabály védettség igazolását írja elő, védettségi 
igazolvány bemutatása esetén a védettségi igazolvány létét vizsgáló személy a védettség érvényes-
ségének megállapítása érdekében köteles a 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatot is ellenőrizni. 

 
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem kell a védettség érvényességét ellenőrizni abban az esetben, 

ha jogszabály munkaviszony jellegű foglalkoztatási jogviszony keretében az oltottság meglétét írta elő, 
és a foglalkoztatott a jogszabályban előírt oltottsági kötelezettségét teljesítette. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és 
az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 
 
Módosítja: 32/2021. (VII. 26.) ITM r. 
2022. 01. 01. 
 
A munkavédelmi hatóság tájékoztatása 
18. § (4) *  A munkavédelmi hatóság a bejelentett adatokat az Mvt. 63/C. § szerinti bontásban, munkál-
tatónként összegezve, elektronikus formában a tárgyévet követő év március 31-ig a munkahigiénés és 
foglalkozás-egészségügyi szerv részére átadja, amely ezek alapján foglalkozási rákregisztert vezet. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, 
kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról 
 
Módosítja: 375/2021. (VI. 30.) Korm. r. 
Hatályos: 2022.I.1. - 2023.VI.30. 
 
2. § (2a) *  A hivatásos katasztrófavédelmi szerv nyilvántartásában lévő üzemeltető a biztonsági ösz-
szekötő személy adatközlő lapját, az alkalmasság feltételeinek való megfelelést igazoló dokumentu-
mokat az Integrált Hatósági Rendszeren (a továbbiakban: IHR) keresztül nyújtja be a hivatásos ka-
tasztrófavédelmi szerv központi, illetve a rendkívüli esemény bejelentő lapot a területi szerve részére. 
(2b) *  Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemre készített azonosítási jelentés a 
(2) bekezdés a) pontja szerinti, elhelyezkedés beazonosíthatóságát biztosító helyadatokat, illetve a (2) 
bekezdés f) pontja szerinti címet nem tartalmazza. 
(2c) *  Amennyiben a (2a) bekezdésben meghatározott adat a minősített adat védelméről szóló 2009. 
évi CLV. törvény hatálya alá tartozó adat, az IHR-be az érintett dokumentum helyett egy jegyzőkönyv 
kerül feltöltésre, amely tartalmazza a dokumentum nevét, a kiadmányozás időpontját, a kiadmányozó 
nevét, a minősítő nevét és beosztását, a minősítési szintet és az érvényességi időt. 
4/A. *  Az Integrált Hatósági Rendszer alkalmazásának részletes szabályai 
5/A. § *  (1) Az IHR-t a biztonsági összekötő személy és az üzemeltető, valamint az üzemeltető képvi-
selője (a továbbiakban együtt jelen alcím tekintetében: ügyfél) köteles igénybe venni. 
(2) Az ügyfél elektronikus azonosítást követően 
a) az IHR-t használja, és 
b) a fizetési felületen teljesíti a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről 
és védelméről szóló törvény szerinti bírság fizetése iránti kötelezettségét. 
5. A biztonsági összekötő személy képesítési követelményei és foglalkoztatásának feltételei 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
 
Módosítja: 2021. évi L. tv. 
Hatályos: 2022. 01. 01. 
 

16. §(2) *  Ha az (1) bekezdés alapján nem állapítható meg az illetékes hatóság, a kérelmező ügyfél 
választása szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye (a továbbiakban együtt: lakcím), illetve székhe-
lye, telephelye vagy fióktelepe (a továbbiakban együtt: székhely) szerint illetékes hatóság jár el. 

(3) *  Ha az ügyfél lakcíme ismeretlen vagy az ügyfél nem rendelkezik magyarországi lakcímmel, a 
(2) bekezdésre alapított illetékességet az ügyfél utolsó ismert hazai lakcíme alapján kell megállapítani. 
29. § [Általános szabályok] 
b) *  lehetőség szerint lakcímén kell meghallgatni, 
40. § [Automatikus döntéshozatal] 
b) *  a hatóság részére a kérelem benyújtásakor minden adat rendelkezésére áll, vagy azokat automa-
tikus információátvétel útján meg tudja szerezni, 

59. § [Az idézés helye] 
(1) A hatóság az illetékességi területén lakcímmel nem rendelkező személyt vagy székhellyel nem 

rendelkező szervezet törvényes képviselőjét akkor idézheti a székhelyére, ha *  
a) ezt jogszabály írja elő, 
b) az idézés célja a tárgyaláson, egyeztetésen való részvétel, 
c) a megkeresés útján történő meghallgatás csorbítaná bármely ügyfél eljárási jogait, 
d) *  az idézni kívánt személy lakcímén nem működik olyan hatóság, amely megfelelő szakismeretek 

birtokában tudná elvégezni a szükséges eljárási cselekményt, vagy 
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e) azt az idézett személy kéri. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelölé-
séről és védelméről 
 
Hatályos: 2022. 01. 01. 
 

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

a) a biztonsági összekötő személy természetes személyazonosító adatai, elektronikus levelezési 
címe, telefonszáma, 

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

személy részére nem továbbítható. 
(11) *  Az üzemeltető a bekövetkezett rendkívüli eseményekről haladéktalanul tájékoztatja a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv területi szervének ügyeleti szolgálatát a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
központi szervének honlapján közzétett formában és módon, valamint az ágazati kijelölő hatóságot. 
Az üzemeltető a honvédelmi létfontosságú rendszerelem vonatkozásában a honvédelemért felelős 
miniszter által kijelölt ügyeleti szolgálatot is haladéktalanul értesíti. 
/A. *  A kijelölési és a kijelölés visszavonása iránti eljárás elektronikus ügyintézésének különös 
szabályai 
üzemeltető biztonsági üzemeltetőt bíz meg 
rendkívüli esemény 
elektronikus ügyintézés 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról 
 
Módosítja: 2021. évi L. tv. 
Hatályos: 2022. 01. 01. 
 

A HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS *  
A HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERV HATÁSKÖRÉBE UTALT HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK 

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSÉNEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI * 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
 
Módosítja: 2021. évi L. tv. 
Hatályos: 2021. 06. 04., 2022. 01. 01. 
 

A tűzvédelmi hatósági eljárások elektronikus ügyintézésének különös szabályai *  
14/A. § *  A tűzvédelmi hatóság előtt elektronikusan kezdeményezett, valamint a tűzvédelmi hatóság 
által hivatalból indított hatósági eljárásokban és hatósági ellenőrzések során - a honvédelemért felelős 
miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó tűzvédelmi hatósági eljárások kivételével - a tűzvédelmi ha-
tóság a katasztrófavédelemről szóló törvény szerint Integrált Hatósági Rendszeren keresztül elektroni-
kusan tartja a kapcsolatot. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7/2020. (XII. 29.) ITM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról  
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Hatályos: 2022-01-01 
 
9. Épületfelügyelet 
9.1. Ha a műszaki feltételek lehetővé teszik, a nem lakáscélú épületekben a 290 kW-nál nagyobb 
effektív névleges teljesítményű fűtési rendszereket, kombináltan helyiségfűtési és szellőző rendszere-
ket, légkondicionáló, valamint kombináltan légkondicionáló és szellőző rendszereket 2025. január 1-
jéig fel kell szerelni épületautomatizálási és -szabályozási rendszerrel, amely alkalmas 
9.1.1. az energiafelhasználás folyamatos ellenőrzésére, regisztrálására, korrekciójára, és elemzésére; 
9.1.2. az épület energiahatékonyságának értékelésére, az épülettechnikai rendszerek hatékonyság-
csökkenésének jelzésére, a kezelőszemélyzet tájékoztatására, az energiahatékonyság javításának 
lehetőségeire; 
9.1.3. összekapcsolt épülettechnikai rendszerek esetében a kommunikációra, és épülettechnikai rend-
szerekkel való átjárhatóságra, a különböző típusú jogvédett technológiáktól, berendezésektől és gyár-
tóktól függetlenül. 
9.2. Abban a lakóépületben, amelyben a 9.1. alpont szerinti teljesítményű fűtési rendszer, kombináltan 
helyiségfűtési és szellőző rendszer, légkondicionáló rendszer, valamint kombináltan légkondicionáló 
és szellőző rendszer működik, a rendszer soron következő jelentős felújítása alkalmával olyan épület-
automatizálási és -szabályozási rendszert kell létesíteni, amely 
9.2.1. biztosítja a folyamatos épületfelügyeletet, méri az épület rendszerhatékonyságát, jelzi a kezelő 
személyzetnek a rendszer jelentős hatékonyság csökkenését és a karbantartásigényt, valamint 
9.2.2. ellenőrzi és optimalizálja az energiatermelést, -tárolást, -elosztást és -felhasználást. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4/2019. (III. 11.) BM rendelet a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási 
szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról 
 
Módosítja: 37/2021. (X. 27.) BM r. 
Hatályos: 2022. 01. 01. 
 

24. § (1) A továbbképzési kötelezettség - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a próbaidő leteltét 
követő napon, ha a kinevezés próbaidő nélkül történik, a kinevezés napjával kezdődik. 
(2) *  Ha a kinevezés napjától, illetve a próbaidő leteltétől számítva a tárgyév leteltéig kevesebb mint 
hat hónap van hátra, a továbbképzési kötelezettség a tárgyévet követő évtől indul. 
………………………………………………..……………………………………………………………………. 
 
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 
 
Hatályos: 2022. 01. 01. 
 
Együttműködés az Európai Gazdasági Térség államainak fogyasztóvédelmi hatóságaival 
43/A. § d) *  az áruk adásvételére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK irányelv hatályon kívül he-
lyezéséről szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/771 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 
j) az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet 
és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2302 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, 
k) *  a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések 
egyes vonatkozásairól szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/770 európai parlamenti és tanácsi irányelv. 
57. § i) *  a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződé-
sek egyes vonatkozásairól szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/770 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv [18. §, 38. §, 39. §, 45. §, 45/A. §, 45/B. §]; 
j) *  az áruk adásvételére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 rendelet és 
a 2009/22/EK irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/771 európai parlamenti és tanácsi irányelv [18. §, 38. §, 39. §, 45. 
§, 45/A. §, 45/B. §]. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 
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Módosítja: 510/2021. (IX. 3.) Korm. r. 
Hatályos: 2022. 01. 01. 
 
27. § (1) *  Az ajánlatkérőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés 
teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai - amennyiben jogszabály előírja, annak Üveg-
kapu által generált adatai - alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekez-
désében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. 
29/A. § *  Ha az építési beruházás megvalósítására kötött szerződés értéke eléri a nettó 700 millió 
forintot, a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az Orszá-
gos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt 
statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét. 
 
AZ ÜVEGKAPU HASZNÁLATÁRA KÖTELEZETT ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKRA VONATKOZÓ KÜ-
LÖNÖS SZABÁLYOK *  
34/A. § *  (1) Ha az építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe 
tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 
kormányrendelet hatálya alá tartozik, a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő 
fél köteles az Üvegkapu alkalmazására. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott építési beruházás során az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozik, 
hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott építési beruházás esetén a közbeszerzési dokumentumokban 
is rögzíteni kell a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani 
köteles az Üvegkapu alkalmazását. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági 
ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról 
 
Módosítja: 524/2021. (IX. 8.) Korm. r. 
Hatályos: 2022. 01. 01. 
 
1. §(2a) *  Az Általános Forgalombahelyezési Engedély (a továbbiakban: ÁFE) iránti kérelmet a 16/L. § 
szerinti engedéllyel rendelkező járműforgalmazó nyújthatja be az általa forgalmazott járművek tekinte-
tében. 
4/A. *  Muzeális jellegű járművek minősítési eljárása 
19. § *  E rendeletnek a muzeális jellegű járművek minősítési rendszerének átalakításával kapcsolat-
ban szükséges egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 524/2021. (IX. 8.) 
Korm. rendelettel megállapított 16/K. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat 2022. június 30. napját 
követően kell teljesíteni. 
4/B. *  Járműforgalmazók engedélyezése 
19. § *  E rendeletnek a muzeális jellegű járművek minősítési rendszerének átalakításával kapcsolat-
ban szükséges egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 524/2021. (IX. 8.) 
Korm. rendelettel megállapított 16/K. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat 2022. június 30. napját 
követően kell teljesíteni. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalokról 
 
Módosítja: 512/2021. (IX. 3.) Korm. r. 
 
9. A minőségirányítási rendszer 

16. § (1) *  Az Egyetem a minősített továbbképzési programok szakmai és tartalmi megfelelőségé-
nek biztosítása érdekében minőségirányítási rendszert működtet. A minősített továbbképzési progra-
mok minőségirányítási folyamatairól a miniszter a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős mi-
niszterrel közösen kiadja a kormányhivatalok kormánytisztviselői továbbképzésének egységes minő-
ségirányítási szabályzatát. A szabályzat kiadására az Egyetemnek a közszolgálati tisztviselők tovább-
képzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet szerint meghatározott Közigazgatási Továbbkép-
zési Kollégium (a továbbiakban: KTK) által véleményezett javaslata alapján kerül sor. 
18. § (3) *  A területi kormányzati igazgatási szerv a szervezeti továbbképzési terv végrehajtásáról tájé-
koztatót készít, amelyet a tárgyévet követő év március 15-éig megküld az Egyetem részére. A tájékoz-
tató alapján az Egyetem a tárgyévet követő év április 30-áig a közszolgálati életpálya kidolgozásáért 
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felelős miniszternek, valamint a miniszternek jelentést készít a megvalósított továbbképzésekről, va-
lamint a felhasznált pénzügyi forrásokról.  

19. §(2) A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter irányítási és 
felügyeleti jogkörében különösen 

d) *  a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszterrel közösen jóváhagyja a 18. § (3) be-
kezdésében meghatározott jelentést. 
17. A vezetőképzés 

26. § (1) A vezetőképzésre az e rendelet szabályait kell alkalmazni a (2)-(4) bekezdésben meghatá-
rozott eltérésekkel. 

(3) *  A vezetőképzés programjait a továbbképzési programkínálaton belül az Egyetem fejleszti és 
működteti. A vezetőképzési programok megvalósítására az Egyetem jogosult. A vezetőképzésben 
alkalmazott programot, a minősítést követően, a KTK felveszi a minősített programjegyzékre. 
66. § *  Az Egyetem rektora a különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban foglalkoz-
tatottak képzéséről, továbbképzéséről, valamint egyes továbbképzési tárgyú kormányrendeletek mó-
dosításáról szóló 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését követően 2022. február 15-ig 
tesz javaslatot az ágazati irányításért felelős miniszternek a KTK tagjai felkérésére. 
12. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez *  
A kormányablakban aláírópad, valamint kormányhivatali aláírás-nyilvántartásban található 
aláírásminta útján intézendő ügytípusok 

33. *  Adatváltozás-kezelési szolgáltatásra regisztráció, a regisztráció módosítása 
34. *  Adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevétele 
35. *  Adatváltozás-kezelési szolgáltatás törlése 

 
 
2021-ben (a Zsebtörvénytár cd-t érintő) megszüntetett jogszabályok: 
 
 

• 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakor-
lásához szükséges képesítésekről 

• 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról. 
• 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról. 
• 22/2005. (VI. 14.) HM-EüM együttes rendelet az állami célú légi közlekedésben folytatott szak-

szolgálati tevékenység repülőegészségi feltételeiről.  
• 23/2006.(II.3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó beren-

dezések hatósági felügyeletéről. 
• 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről. 
• 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és ra-

kodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról. 
• 54/2009. (X. 9.) KHEM rendelet a bányászat területén munkabiztonsági szaktevékenységnek mi-

nősülő feladatok ellátására jogosult személyek szakképesítési követelményeiről. 
• 60/2009. (XI. 3.) KHEM rendelet a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős mun-

kakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról. 
• 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról. 
• 6/2010. (VII. 30.) NFM rendelet a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról. 
• 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet a propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági Szabályzatáról. 
• 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bá-

nyabiztonsági Szabályzatról. 
• 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet a hites bányamérőről 
• 40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet a földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabá-

lyairól 
• 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról. 
• 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 

szükséges képesítésekről 
• 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról 
• 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról. 
• 61/2012. (XI. 22.) NFM rendelet a föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról 
• 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet a szén-dioxid geológiai tárolásáról. 
• 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekö-

vetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló 
biztonsági szabályzatról. 

• 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről. 
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• 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és fe-
lügyeletéről. 

• 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról. 
• 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Euró-

pai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának 
egyes kérdéseiről. 

• 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Euró-
pai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes 
kérdéseiről. 

• 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosí-
tásáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének ki-
hirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes 

 
 
Visszavont Nemzeti Szabványok 
 
Általános 
MSZ CR 13217:2001 Angol nyelvű! Visszavont! 
Orvostechnikai eszközök nómenklatúrája szabályozási adatcsere céljára. Indoklás 
 
Matematika, természettudomány 
 
Környezetvédelem, Egészségvédelem, Biztonság 
MSZ EN ISO 13846:2001 
Műanyag csővezetékrendszerek. Húzásnak ellenálló és húzásnak nem ellenálló szerelvények és 
kötések hőre lágyuló műanyag nyomócsővezetékhez. A tartós tömörség vizsgálata belső 
víznyomással (ISO 13846:2000) 
 
Mezőgazdaság 
Élelmiszeripar 
Gyártástechnika 
 
Informatika 
MSZ CR 12161:2000  Visszavont! 
Egészségügyi profilok meghatározásának módszere 
 
MSZ CR 12587:2000 Visszavont! 
Orvosi informatika. Egészségügyi üzenetek kidolgozásának módszertana 
 
Elektronika 
Közúti Jármű 
Gumi, Műanyag ipar 
Faipar 
 
Építőanyag, építés 
MSZ 1901:1976 Visszavont! 
Egyenes forgácsolókés keményfémlapkával 
 
MSZ CR 13901:2000  Visszavont! 
A betoncsaládelv alkalmazása a beton előállításakor és megfelelőségének ellenőrzésekor 
 
MSZ CR 13902:2000  Visszavont! 
Vizsgálati módszerek a friss beton víz/cement tényezőjének meghatározására 
 
MSZ CR 13962:2000  Visszavont! 
A LAC- (könnyű adalékanyagos beton) építőelemek szerkezetekben való alkalmazásának 
irányelvei 
MSZ 1752:1983 Visszavont! 
Szerves hőhordozó töltetű gőz- és folyadékkazánok gépkönyve 
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Magyar nyelven megjelent, bevezetett nemzeti szabványok 
 
Általános 
MSZ CEN/TR 16192:2020 
Hulladékok. Útmutató a kivonatok elemzéséhez 
 
MSZ 9982:2022 
Műanyag csővezetékrendszerek. Földbe fektetett, nem nyomás alatti csatornarendszerek. A 
csövek, a csőidomok és ezek együtteseinek lényeges műszaki termékjellemzői 
 
MSZ 9983:2022 
Műanyag csővezetékrendszerek. Földbe fektetett és föld feletti, nem nyomás alatti 
lefolyócsőrendszerek lakóépületek épületen belüli talaj- és szennyvízelvezetéséhez. A csövek, a 
csőidomok és ezek együtteseinek lényeges műszaki termékjellemzői 
 
Matek, természettudomány 
Szolgáltató 
Környezet, Egészség, Biztonság 
Egészségügy 
Elektronika 
 
Világitástechnika 
MSZ EN 60598-2-25:1994/A1:2005 
Lámpatestek. 2-25. rész: Kiegészítő követelmények. Kórházak és egészségügyi létesítmények 
klinikai területein használt lámpatestek (IEC 60598-2-25:1994/A1:2004) 
 
MSZ 151-8:2022 
Villamos energetikai szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek 
létesítési előírásai 
 
Energia 
Faipar 
Építőanyag, építés 
 
Élelmiszeripar 
MSZ ISO 3103:2020   
Tea. Teafőzet-készítés érzékszervi vizsgálathoz 
 
Gumi, Műanyag ipar 
Gyártástechnika 
 
Távközlés, Audio és videotechnika  
MSZ EN IEC 61000-6-8:2021 
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-8. rész: Általános szabványok. A kereskedelmi és 
enyhén ipari helyszíneken használatos professzionális berendezések zavarkibocsátási szabványa 
(IEC 61000-6-8:2020) 
 
MSZ EN IEC 63103:2021 Angol nyelvű! 
Világítóberendezések. A villamosenergia-fogyasztás mérése nem aktív üzemmódban (IEC 
63103:2020) 
 
Védőeszköz  
 
 
 
Vegyipar 
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MSZ ISO 212:2022 EV 
Illóolajok. Mintavétel EGYESÍTETT VÁLTOZAT 
 
MSZ ISO 19332:2021 
Kamilla-illóolaj [Matricaria chamomilla L. syn. Chamomilla recutita (L.) Rauschert] 
 
Anyagmozgató berendezések, felvonók 
MSZ EN 81-20:2020 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt 
felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók 
 
MSZ EN 81-50:2020 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálatok és vizsgálatok. 50. 
rész: Felvonórészegységek tervezési előírásai, számításai, ellenőrzései és vizsgálatai 
 
MSZ EN 81-72:2020 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher 
felvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonók 
 
MSZ EN 81-73:2020 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher 
felvonók különleges alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén 
 
Mezőgazdaság 
Vasút 
Kőolaj ipar és vele kapcsolatos technika 
Háztartás, Kereskedelem, Sport 
 
Angol nyelven megjelent magyar nemzeti szabványok 
 
Megjelent ebben a hónapban: 
 
MSZ EN ISO 18513:2022 Angol nyelvű! 
Turisztikai szolgáltatások. Hotelek és egyéb turisztikai szálláshelyek. Szakszótár (ISO 18513:2021) 
2014 helyett 
 
MSZ EN 16981:2022 Angol nyelvű! 
Fotokatalízis. Szakkifejezések gyűjteménye 
 
MSZ EN ISO 11807-1:2022 Angol nyelvű! 
Integrált optika. Szakszótár. 1. rész: Az optikai hullámvezetők alapvető szakkifejezései és jelképei 
(ISO 11807-1:2021) 
2005 helyett 
 
MSZ EN ISO 11807-2:2022 Angol nyelvű! 
Integrált optika. Szakszótár. 2. rész: Az osztályozáshoz használt szakkifejezések (ISO 11807-
2:2021) 
2005 helyett 
 
MSZ EN ISO 15223-1:2022 Angol nyelvű! 
Orvostechnikai eszközök. A gyártó által megadandó tájékoztatóban használt szimbólumok. 1. rész: 
Általános követelmények (ISO 15223-1:2021) 
2017 helyett 
 
MSZ EN 17463:2022 Angol nyelvű! 
Energiával kapcsolatos beruházások értékelése (VALERI) 
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MSZ EN ISO 13485:2016/A11:2022 Angol nyelvű! 
Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendszerek. Szabályozási célú követelmények 
 
MSZ EN ISO/IEC 17030:2022 Angol nyelvű! 
Megfelelőségértékelés. A harmadik féltől származó megfelelőségi jelek általános követelményei 
(ISO/IEC 17030:2021) 
2009 helyett 
 
MSZ EN 50527-2-3:2022 Angol nyelvű! 
Eljárás az aktív beültethető orvostechnikai eszközökkel élő, elektromágneses tereknek kitett 
munkavállalók expozíciójának értékelésére. 2-3. rész: Egyedi értékelés beültethető 
neurostimulátorokkal élő munkavállalók esetén 
 
MSZ EN ISO 16672:2022 Angol nyelvű! 
Szemészeti implantátumok. Szemészeti endotamponádok (ISO 16672:2020) 
2015 helyett 
 
MSZ EN ISO 6877:2022 Angol nyelvű! 
Fogászat. Endodonciai obturálóanyagok (ISO 6877:2021) 
2006 helyett 
 

MSZ EN ISO 21563:2022 Angol nyelvű! 

Fogászat. Hidrokolloid lenyomatanyagok (ISO 21563:2021) 
2015 helyett 

 
MSZ EN ISO 17664-1:2022 Angol nyelvű! 
Egészségügyi termékek kezelése. Az orvostechnikai eszközök gyártója által megadandó 
tájékoztató az orvostechnikai eszközök kezeléséhez. 1. rész: Kritikus és félkritikus orvostechnikai 
eszközök (ISO 17664-1:2021) 
2018 helyett 
 
MSZ EN 12353:2022 Angol nyelvű! 
Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. A baktericid (beleértve a Legionella elleni), a 
mikobaktericid, sporicid, fungicid és virucid (beleértve a bakteriofágok elleni) aktivitás 
meghatározására használt tesztorganizmusok tartósítása 
2013 helyett 
 
MSZ EN ISO 6717:2022 Angol nyelvű! 
In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. Egyszer használatos tartályok emberből származó 
minták gyűjtésére, a vér kivételével (ISO 6717:2021) 
2005 helyett, de az még 2024.09.30-ig érvényes 
 
MSZ EN ISO 10993-9:2022 Angol nyelvű! 
Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 9. rész: A lehetséges bomlástermékek 
azonosításának és mennyiségi meghatározásának keretrendszere (ISO 10993-9:2019) 
2009 helyett 
 
MSZ EN IEC 62321-2:2022 Angol nyelvű! 
Bizonyos anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 2. rész: Szétszerelés, 
szétválasztás és mechanikai minta-előkészítés (IEC 62321-2:2021) 
2014 helyett, de az még 2024.10.04-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 62321-3-3:2022 Angol nyelvű! 
Bizonyos anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 3-3. rész: Átvilágítás. 
Polimerekben lévő polibrómozott bifenilek, polibrómozott difeniléterek és ftalátok meghatározása 
pirolizáló/termikus deszorpciós gázkromatográf-tömegspektrométerrel (Py/TD-GC-MS) (IEC 
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62321-3-3:2021) 
 
MSZ EN IEC 62321-9:2022 Angol nyelvű! 
Bizonyos anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 9. rész: Polimerekben lévő 
hexabróm-ciklododekán meghatározása gázkromatográfiás tömegspektrometriával (GC-MS) (IEC 
62321-9:2021) 
 
MSZ EN 15935:2022 Angol nyelvű! 
Talaj, hulladék, kezelt biohulladék és iszap. Az izzítási veszteség meghatározása 
2007, 2013 és 2014 helyett 
 
MSZ EN 17410:2022 Angol nyelvű! 
Műanyagok. PVC-U-profilok szabályozott hurkú újrahasznosítása ablakokból és ajtókból 
 
MSZ EN ISO 21676:2022 Angol nyelvű! 
Vízminőség. Egyes kiválasztott aktív gyógyszeripari összetevők, átalakulási termékek és egyéb 
szerves anyagok oldott frakciójának meghatározása vízben és kezelt szennyvízben. Nagy 
hatékonyságú folyadékkromatográfiás módszer (HPLC-MS/MS vagy -HRMS) közvetlen injektálást 
követő tömegspektrometriás detektálással (ISO 21676:2018) 
 
MSZ EN ISO 10872:2022 Angol nyelvű! 
Víz- és talajminőség. Az üledék- és talajminták toxikus hatásának meghatározása a 
Caenorhabditis elegans (Nematoda) növekedésére, termékenységére és szaporodására (ISO 
10872:2020) 
 
MSZ EN ISO 18589-1:2022 Angol nyelvű! 
A környezeti radioaktivitás mérése. Talaj. 1. rész: Általános iránymutatások és 
fogalommeghatározások (ISO 18589-1:2019) 
 
MSZ EN ISO 18589-4:2022 Angol nyelvű! 
A környezeti radioaktivitás mérése. Talaj. 4. rész: Plutónium-238 és plutónium-239 + plutónium-
240. Vizsgálati módszer alfa-spektrometriával (ISO 18589-4:2019) 
 
MSZ EN ISO 18589-5:2022 Angol nyelvű! 
A környezeti radioaktivitás mérése. Talaj. 5. rész: Stroncium-90. Vizsgálati módszer proporcionális 
vagy folyadékszcintillációs számlálóval (ISO 18589-5:2019) 
 
MSZ EN ISO 18589-6:2022 Angol nyelvű! 
A környezeti radioaktivitás mérése. Talaj. 6. rész: Az összes alfa- és összes béta-aktivitás. 
Vizsgálati módszer gázproporcionális számlálóval (ISO 18589-6:2019) 
 
MSZ EN ISO 17892-12:2018/A1:2022 Angol nyelvű! 
Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 12. rész: A folyási és 
sodrási határok meghatározása. 1. módosítás (ISO 17892-12:2018/Amd 1:2021) 
2019 módosítása 
 
MSZ EN IEC 63087-1:2022 Angol nyelvű! 
Hallássegítő készülékek és rendszerek a tevékeny és önálló életvitelhez. 1. rész: Általános 
előírások (IEC 63087-1:2021) 
 
MSZ EN 15882-5:2022 Angol nyelvű! 
Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 5. 
rész: Kombinált átvezetések tömítései 
 

 
MSZ EN ISO 20042:2022 Angol nyelvű! 
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A radioaktivitás mérése. Gamma-sugárzó radionuklidok. Általános vizsgálati módszer gamma-
spektrometriával (ISO 20042:2019) 
 
MSZ EN IEC 60839-11-33:2022 Angol nyelvű! 
Riasztórendszerek és elektronikus biztonsági rendszerek. 11-33. rész: Elektronikus 
beléptetőrendszerek. A webszolgáltatásokon alapuló beléptetés konfigurálása (IEC 60839-11-
33:2021) 
 
MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022 Angol nyelvű! 
Védőruházat. Általános követelmények. 1. módosítás (ISO 13688:2013/Amd 1:2021) 
2013 módosítása 
 
MSZ EN ISO 16321-2:2022 Angol nyelvű! 
Munkahelyi szem- és arcvédelem. 2. rész: A hegesztés és a kapcsolódó technológiák során 
használt védőeszközök kiegészítő követelményei (ISO 16321-2:2021) 
 
MSZ EN ISO 18527-2:2022 Angol nyelvű! 
Sportolási célú szem- és arcvédelem. 2. rész: A fallabda (squash), valamint a raketball és a 
squash 57 védőszemüvegek követelményei (ISO 18527-2:2021) 
 
MSZ EN 16165:2022 Angol nyelvű! 
Járdák és egyéb, gyalogosok által használt felületek csúszási ellenállásának meghatározása. 
Értékelési módszerek 
 
MSZ EN ISO 10360-10:2022 Angol nyelvű! 
Termékek geometriai követelményei (GPS). Koordinátamérő rendszerek (CMS) átvételi és 
újraellenőrző vizsgálatai. 10. rész: Lézeres követők (ISO 10360-10:2021) 
2016 helyett 
 
MSZ EN ISO 10360-13:2022 Angol nyelvű! 
Termékek geometriai követelményei (GPS). Koordinátamérő rendszerek (CMS) átvételi és 
újraellenőrző vizsgálatai. 13. rész: Optikai 3D CMS (ISO 10360-13:2021) 
 
MSZ EN ISO 3381:2022 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Akusztika. Kötöttpályás járművek belső zajának mérése (ISO 3381:2021) 
MSZ EN ISO 3381:2011.  és MSZ EN ISO 15892:2011 helyett, de azok még 2024.09.30-ig 
érvényes 
 
MSZ EN ISO 13918:2018/A1:2022 Angol nyelvű! 
Hegesztés. Csapok és kerámia védőgyűrűk ívcsaphegesztéshez. 1. módosítás (ISO 
13918:2017/Amd 1:2021) 
2018 módosítása 
 
MSZ EN 877:2022 Angol nyelvű! 
Öntöttvas csővezetékrendszerek és elemeik a víz létesítményekből való elvezetéséhez. Jellemzők 
és vizsgálati módszerek 
2000 és2007 helyett, de azok még 2023.07.31-ig 
 
MSZ EN 13480-2:2017/A8:2022 Angol nyelvű! 
Fémből készült ipari csővezetékek. 2. rész: Anyagok 
2017 módosítása 
 
MSZ EN 13480-3:2017/A4:2022 Angol nyelvű! 
Fémből készült ipari csővezetékek. 3. rész: Tervezés és számítás 
2018 módosítása 
 
MSZ EN 13480-5:2017/A2:2022 Angol nyelvű! 
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Fémből készült ipari csővezetékek. 5. rész: Ellenőrzés és vizsgálatok 
2017 módosítása 
 
MSZ 9982:2022 
Műanyag csővezetékrendszerek. Földbe fektetett, nem nyomás alatti csatornarendszerek. A 
csövek, a csőidomok és ezek együtteseinek lényeges műszaki termékjellemzői 
2020 helyett 
 
MSZ 9983:2022 
Műanyag csővezetékrendszerek. Földbe fektetett és föld feletti, nem nyomás alatti 
lefolyócsőrendszerek lakóépületek épületen belüli talaj- és szennyvízelvezetéséhez. A csövek, a 
csőidomok és ezek együtteseinek lényeges műszaki termékjellemzői 
2020 helyett 
 
MSZ EN 10253-2:2022 Angol nyelvű! 
Tompavarratos csőszerelvények. 2. rész: Tételesen ellenőrzött, ötvözetlen és ferrites ötvözött 
acélok 
2008 helyett 
 
MSZ EN 10374:2022 Angol nyelvű! 
Hegesztett szerelvények élelmiszer- és vegyipari célra. T idomok, ívek és szűkítők 
 
MSZ EN ISO 15874-3:2013/A2:2022 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Polipropilén (PP). 3. rész: 
Csőidomok. 2. módosítás (ISO 15874-3:2013/Amd 2:2021) 
2013 módosítása 
 
MSZ EN ISO 15875-3:2003/A2:2022 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Térhálósított polietilén 
(PE-X). 3. rész: Csőidomok. 2. módosítás (ISO 15875-3:2003/Amd 2:2021) 
2004 módosítása 
 
MSZ EN ISO 15876-3:2017/A2:2022 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Polibutén (PB). 3. rész: 
Csőidomok. 2. módosítás (ISO 15876-3:2017/Amd 2:2021) 
2017 módosítása 
 
MSZ EN ISO 15877-3:2009/A2:2022 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Klórozott poli(vinil-klorid) 
(PVC-C). 3. rész: Csőidomok. 2. módosítás (ISO 15877-3:2009/Amd 2:2021) 
2009 módosítása 
 
MSZ EN ISO 21003-3:2008/A1:2022 Angol nyelvű! 
Többrétegű csövekből álló csőrendszerek épületeken belüli meleg és hideg vizes berendezésekhez. 
3. rész: Csőidomok. 1. módosítás (ISO 21003-3:2008/Amd 1:2021) 
2008 módosítása 
 
MSZ EN ISO 22391-3:2009/A2:2022 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Fokozottan hőálló 
polietilén (PE-RT). 3. rész: Csőidomok. 2. módosítás (ISO 22391-3:2009/Amd 2:2021) 
2010 módosítása 
 
MSZ EN 17415-3:2022 Angol nyelvű! 
Távhűtéshálózati csővezetékek. Földbe fektetett hidegvíz-hálózatok kötött köpenyű, egyszeres 
csőrendszerei. 3. rész: Acél vagy műanyag haszoncsövek gyári készítésű, poliuretán hőszigetelésű 
és polietilén külső köpenyű acélszelepei 
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MSZ EN 12516-2:2014+A1:2022 Angol nyelvű! 
Ipari csőszerelvények. Szerelvényházak szilárdsága. 2. rész: Acél szerelvényházak számítási 
módszere 
2015 helyett 
 
MSZ EN ISO 18496:2022 Angol nyelvű! 
Keményforrasztás. Folyósítószerek keményforrasztáshoz. Osztályba sorolás és műszaki szállítási 
feltételek (ISO 18496:2020) 
1999 helyett 
 
MSZ EN ISO 7668:2022 Angol nyelvű! 
Alumínium és alumíniumötvözetek anódos oxidációja. Az anódos oxidációval készült bevonatok 
tükröző visszaverésének és fényességének mérése 20°-os, 45°-os, 60°-os és 85°-os szögben 
(ISO 7668:2021) 
2018 helyett 
 
MSZ EN 1397:2022 Angol nyelvű! 
Hőcserélők. Helyiségfűtő és -hűtő folyadék-levegős ventilátoros konvektorok. Mérési eljárások a 
teljesítmény meghatározásához 
2015 helyett 
 
MSZ EN IEC 60987:2022 Angol nyelvű! 
Atomerőművek. Biztonság szempontjából fontos irányítástechnika. Hardverkövetelmények (IEC 
60987:2021) 
:2015 helyett, de az még 2024.08.16-ig érvényes 
 
MSZ EN ISO 16647:2022 Angol nyelvű! 
Nukleáris létesítmények. A nukleáris munkaterületek és leszerelés alatt álló nukleáris 
berendezések elzárórendszereinek tervezési és műveleti kritériumai (ISO 16647:2018) 
 
MSZ EN 17432:2022 Angol nyelvű! 
Csomagolt hűtőegységek hűtőkamrákhoz. Osztályba sorolás, a teljesítmény és az 
energiafelhasználás vizsgálata 
 
MSZ 151-8:2022 
Villamos energetikai szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek 
létesítési előírásai 
2002 helyett 
 
MSZ EN ISO 29461-1:2022 Angol nyelvű! 
Légbeszívó szűrőrendszerek forgó géphez. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Statikus szűrőelemek 
(ISO 29461-1:2021) 
2013 helyett 
 
MSZ EN 60700-1:2015/A1:2022 Angol nyelvű! 
Tirisztorszelepek nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) energiaátvitelhez. 1. rész: Villamos 
vizsgálat (IEC 60700-1:2015/AMD1:2021) 
2016 módosítása 
 
MSZ EN 60700-2:2016/A1:2022 Angol nyelvű! 
Tirisztorszelepek nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) energiaátvitelhez. 2. rész: Terminológia 
(IEC 60700-2:2016/AMD1:2021) 
2017 módosítása 
 
MSZ EN IEC 62435-9:2022 Angol nyelvű! 
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Elektronikai alkatrészek. Az elektronikai félvezető eszközök hosszú távú tárolása. 9. rész: 
Különleges esetek (IEC 62435-9:2021) 
 
MSZ EN IEC 63287-1:2022 Angol nyelvű! 
Félvezető eszközök. Általános félvezető-minősítési irányelvek. 1. rész: Irányelvek az IC 
megbízhatóságának minősítéséhez (IEC 63287-1:2021) 
2018 helyett, de az még 2024.09.29-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 63244-1:2022 Angol nyelvű! 
Félvezető eszközök. Félvezető eszközök vezeték nélküli energiaátvitelhez és töltéshez. 1. rész: 
Általános követelmények és előírások (IEC 63244-1:2021) 
 
MSZ EN ISO 14881:2022 Angol nyelvű! 
Integrált optika. Illesztőegységek. A csatolási jellemzők paraméterei (ISO 14881:2021) 
2005 helyett 
 
MSZ EN ISO/IEC 29101:2022 Angol nyelvű! 
Informatika. Biztonságtechnika. Az adatvédelem-felépítés keretrendszere (ISO/IEC 29101:2018) 
 
MSZ EN 15421:2022 Angol nyelvű! 
Csomagolás. Hajlékony alumíniumtubusok. A belső és külső védőlakkozás tapadásának 
meghatározása 
2008 helyett 
 
MSZ EN 415-3:2022 Angol nyelvű! 
Csomagológépek biztonsága. 3. rész: Formázó-, töltő- és zárógépek; töltő- és zárógépek 
2010 helyett 
 
MSZ EN 415-11:2022 Angol nyelvű! 
Csomagológépek biztonsága. 11. rész: A hatékonyság és a rendelkezésre állás meghatározása 
 
MSZ EN ISO 20932-1:2020/A1:2022 Angol nyelvű! 
Textíliák. Kelmék rugalmasságának meghatározása. 1. rész: Sávvizsgálatok. 1. módosítás (ISO 
20932-1:2018/Amd 1:2021) 
2005 helyett 
 
MSZ EN ISO 19957:2022 Angol nyelvű! 
Lábbeli. Sarkak vizsgálati módszerei. A sarkak szegtartósági szilárdsága (ISO 19957:2021) 
2005 helyett 
 
MSZ ISO 212:2022 Angol nyelvű! 
Illóolajok. Mintavétel 
2003 helyett 
 
MSZ EN ISO 21392:2022 Angol nyelvű! 
Kozmetikumok. Analitikai módszerek. A kozmetikai késztermékekben nyomokban előforduló 
nehézfémek mérése ICP/MS technikával (ISO 21392:2021, 2021. decemberi helyesbített változat) 
 
MSZ EN ISO 22940:2022 Angol nyelvű! 
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok. Az elemi összetétel meghatározása 
röntgenfluoreszcenciával (ISO 22940:2021) 
 
MSZ EN 10132:2022 Angol nyelvű! 
Hőkezelésre szánt, hidegen hengerelt keskeny acélszalag. Műszaki szállítási feltételek 
MSZ EN 10132-1, -2, -3, -4/2000 helyett 
MSZ EN 603-3:2022 Angol nyelvű! 
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Alumínium és alumíniumötvözetek. Képlékenyen alakított kovácsolási buga. 3. rész: Méret- és 
alaktűrések 
2000 helyett 
 
MSZ EN 1706:2020+A1:2022 Angol nyelvű! 
Alumínium és alumíniumötvözetek. Öntvények. Vegyi összetétel és mechanikai tulajdonságok 
2020 helyett 
 
MSZ EN ISO 1043-4:2022 Angol nyelvű! 
Műanyagok. Jelek és rövidített szakkifejezések. 4. rész: Égésgátlók (ISO 1043-4:2021) 
2000 és 2016 helyett 
 
MSZ EN ISO 4892-2:2013/A1:2022 Angol nyelvű! 
Műanyagok. Laboratóriumi fényforrásoknak való kitétel módszerei. 2. rész: Xenonívfénylámpák. 1. 
módosítás: Napfényszűrők osztályba sorolása (ISO 4892-2:2013/Amd 1:2021) 
2013 módosítása 
 
MSZ EN ISO 13000-1:2022 Angol nyelvű! 
Műanyagok. Poli(tetrafluor-etilén) (PTFE) félkész termékek. 1. rész: Követelmények és 
megnevezés (ISO 13000-1:2021) 
2006 helyett 
 
MSZ EN ISO 13000-2:2022 Angol nyelvű! 
Műanyagok. Poli(tetrafluor-etilén) (PTFE) félkész termékek. 2. rész: Próbatestek készítése és a 
tulajdonságok meghatározása (ISO 13000-2:2021) 
2006 helyett 
 
MSZ EN ISO 22553-7:2022 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. Galvánbevonatok. 7. rész: Elektromos nedves filmbevonat ellenállása (ISO 
22553-7:2020) 
 
MSZ EN ISO 22553-8:2022 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. Galvánbevonatok. 8. rész: Elektromos töltéssűrűség (ISO 22553-8:2020) 
 
MSZ EN ISO 22553-9:2022 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. Galvánbevonatok. 9. rész: Égetési veszteség (ISO 22553-9:2020) 
 
MSZ EN ISO 22553-11:2022 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. Galvánbevonatok. 11. rész: Fürdőstabilitás (ISO 22553-11:2020) 
 
MSZ EN ISO 22553-12:2022 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. Galvánbevonatok. 12. rész: Üledékképződés vízszintes területeken (ISO 
22553-12:2020) 
 
MSZ EN ISO 11855-2:2022 Angol nyelvű! 
Épületek belső környezetének tervezése. Beépített sugárzó fűtő- és hűtőrendszerek. 2. rész: A 
tervezési fűtő- és hűtőkapacitás meghatározása (ISO 11855-2:2021) 
2015 helyett 
 
MSZ EN ISO 11855-3:2022 Angol nyelvű! 
Épületek belső környezetének tervezése. Beépített sugárzó fűtő- és hűtőrendszerek. 3. rész: 
Tervezés és méretezés (ISO 11855-3:2021) 
2015 helyett 
 

 
MSZ EN ISO 11855-5:2022 Angol nyelvű! 
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Épületek belső környezetének tervezése. Beépített sugárzó fűtő- és hűtőrendszerek. 5. rész: 
Telepítés (ISO 11855-5:2021) 
2015 helyett 
 
MSZ EN ISO 11432:2022 Angol nyelvű! 
Épületek és mérnöki létesítmények tömítései. A nyomási ellenállás meghatározása (ISO 
11432:2021) 
2005 helyett 
 
MSZ EN ISO 22475-1:2022 Angol nyelvű! 
Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Mintavételi módszerek és talajvízmérések. 1. rész: Talaj, 
kőzet és talajvíz mintavételére vonatkozó műszaki alapelvek (ISO 22475-1:2021) 
2007 helyett 
 
MSZ EN ISO 22476-4:2022 Angol nyelvű! 
Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Terepi vizsgálatok. 4. rész: Előfúrt presszióméteres 
vizsgálat Ménard-féle berendezéssel (ISO 22476-4:2021) 
2013 helyett 
 
MSZ EN ISO 22042:2022 Angol nyelvű! 
Gyorshűtő és gyorsfagyasztó szekrények professzionális használatra. Osztályba sorolás, 
követelmények és vizsgálati feltételek (ISO 22042:2021) 
2018 és 2019 helyett 
 
MSZ EN 13329:2016+A2:2022 Angol nyelvű! 
Laminált padlóburkoló anyagok. Hőre szilárduló aminoplasztgyanta-alapú felületi réteggel ellátott 
elemek. Előírások, követelmények és vizsgálati módszerek 
2018 helyett 
 
MSZ EN 14978:2016+A1:2022 Angol nyelvű! 
Laminált padlóburkoló anyagok. Akrilgyanta-alapú, elektronsugárral térhálósított réteggel ellátott 
elemek. Előírások, követelmények és vizsgálati módszerek 
2016 helyett 
 
MSZ EN 15468:2016+A1:2022 Angol nyelvű! 
Laminált padlóburkoló anyagok. Közvetlenül nyomtatott, műgyanta felületi rétegű elemek. 
Előírások, követelmények és vizsgálati módszerek 
2016 helyett 
 
MSZ EN 913:2018+A1:2022 Angol nyelvű! 
Tornaszerek. Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek 
2019 helyett 


