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A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki:
2022. évi XXII. törvény a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről,
valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Hatályos: 2022. 08. 01.
Többek között módosítja az 1993. évi XCIII. törvényt a munkavédelemről
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2023.03.01.
*

VII/A. Fejezet
*
A TÁVMUNKAVÉGZÉS ELTÉRŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYAI
*
86/A. § (1) A távmunkavégzésre e törvény szabályait a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell al*
kalmazni.
(2) A távmunkavégzés - a munkáltatóval kötött megállapodás alapján - a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a kockázatértékelés
elvégzése során győződik meg a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról. A munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotának fenntartásáról ebben
az esetben a munkavállaló gondoskodik.
(3) A munkáltató a munkavállalót tájékoztatja a VI. Fejezetben meghatározott munkahelyi munkavédelmi tanácskozási és érdekképviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő
feladatot ellátó felelős személyekről, elérhetőségük adatairól.
*
86/B. § Az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel, rendszerrel (a továbbiakban
*
együtt: számítástechnikai eszköz) végzett távmunka esetén
a) a munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól,
b) a munkavállaló a munkavégzés helyét az a) pont szerinti munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg,
c) a munkáltató a munkavédelmi szabályok megtartását - eltérő megállapodás hiányában - számítástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti.
*
86/C. § (1) A nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a felek írásban megálla*
podnak a munkavégzés helyéről (a továbbiakban: távmunkavégzési hely).
(2) Az (1) bekezdés szerinti távmunkavégzés csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból
előzetesen megfelelőnek minősített távmunkavégzési helyen folytatható.
(3) A távmunkavégzési helyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja
meg a munkakörülményeket.
(4) A munkáltató vagy megbízottja rendszeresen köteles meggyőződni arról, hogy a
távmunkavégzési helyen a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók
ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott ellenőrzésen túl a munkáltató vagy megbízottja - így különösen a 8. §-ban, valamint az 57. és 58. §-ban megjelölt személy - a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat
a távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.
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(6) A távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat.
(7) A 81. § (4) bekezdésében meghatározott hatósági ellenőrzés a távmunkavégzés helyeként
szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet nem jelenthet. A munkavédelmi
hatóság a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal
tájékoztatja. A munkáltató az ilyen céllal a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területére
történő belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi.
*
87. § E törvény alkalmazásában: 9. Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban - ide nem értve a
természetes személy munkáltató háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést -, a közfoglalkoztatási, a kormányzati szolgálati, a politikai szolgálati, a biztosi, a közszolgálati, a közalkalmazotti, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban, az adó- és vámhatósági szolgálati
jogviszonyban, hivatásos és szerződéses szolgálati viszonyban, a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti
tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, szociális szövetkezetben tagsági jogviszonyon
alapuló közvetlen közreműködés keretében, iskolaszövetkezetben, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetében és közérdekű nyugdíjas szövetkezetben külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes közreműködés keretében, a szakirányú oktatás keretében a szakképző intézményben, illetve a duális képzőhelyen, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, az elítéltként vagy egyéb jogcímen fogvatartottként végzett munka, a szabálysértési eljárás során
alkalmazott közérdekű munka, valamint a büntetőügyben kiszabott közérdekű munka, a rendvédelmi
szerveknél, az Országgyűlési Őrségnél, az önkormányzati tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban
végzett munka, valamint a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenység és a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott)
*
társadalmi munka.
Hatály: 2023.I.1. - 2023.IV.21.
*
1. melléklet az 1993. évi XCIII. törvényhez
*
Bejelentőlap

3.

A munkáltató

3.1. elnevezése:
3.2. székhelyének címe:
3.3. * székhely szerinti
vármegye:
3.4. adószáma (ennek
hiányában: adóazonosító jele)
4.

A baleset

4.1. bekövetkezésének
helye (címe):
4.2. bekövetkezésének
ideje:
4.3. * Vármegye (baleset
helyszíne szerint):

Új jogszabályok:
2022. évi XXII. törvény a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről,
valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Hatályos: 2022. 08. 01.
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Többek között módosítja a 2021. évi XCIII. törvényt a védelmi és biztonsági tevékenységek öszszehangolásáról - újként felvéve a Zsebtörvénytár-ba
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2023.03.01.
A VÉDELEM ÉS BIZTONSÁGSZAVATOLÁS ALAPJAI
3. A kötelezettségek rendszere és alapvető szabályai
4. A polgári védelmi kötelezettség alapvető szabályai
5. A gazdasági és anyagi szolgáltatások alapvető szabályai
6. A védelmi és biztonsági célú bejelentési kötelezettség
7. A védelmi és biztonsági célú tervezés rendszere
8. A védelmi és biztonsági célú tervezés főbb dokumentumai
9. A nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésének és mozgósításának keretei
A NEMZETI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG
A VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSA
VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI BÍRSÁG
A VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI CÉLÚ RIASZTÁS RENDSZERE
VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI CÉLÚ ELLENŐRZÉSEK ÉS GYAKORLATOK
AZ ÖSSZEHANGOLT VÉDELMI TEVÉKENYSÉG
A NATO VÁLSÁGREAGÁLÁSI RENDSZERÉVEL ÉS AZ EU VÁLSÁGKEZELÉS FELADATAIVAL
ÖSSZEFÜGGŐ HAZAI SZABÁLYOK
A KÜLÖNLEGES JOGRENDI FELKÉSZÜLÉS ÉS MŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
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 107/2022 (VII.01.) Hatályos: 2022. 07. 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 elmulasztása 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) forgalmazásával kapcsolatos környezetvédelmi követelmények, illetve az ilyen berendezések hulladékainak 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 forintban,
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 megállapítása nélkül, az elemek és akkumulátorok visszavételéről, illetve kezeléséről szóló külön jogszabály
*
előírásai nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén:
a) ha a gyártó, illetve a koordináló szervezet a tárgyévi begyűjtendő hulladékmennyiséget nem teljesíti: a kötelezettségszegés mértékével arányos összeg, azonban legfeljebb 500 000 forint,
b) ha a gyártó, illetve a koordináló szervezet a visszavételi kötelezettségét nem teljesíti: 500 000 forint,
c) ha a kereskedő az átvételi kötelezettségét nem teljesíti: 100 000 forint, mely ismételt kötelezettségszegés esetén 250 000 forintig terjedhet,
*
d) ha a gyártó a bejelentési kötelességét nem teljesíti: 1 000 000 forint,
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*

e) ha a gyártó az általa forgalmazott hordozható elem, illetve akkumulátor tömegéről valótlan adatot szolgáltat és ez által begyűjtési kötelezettségét a valósnál kisebb mértékűnek tünteti fel, a szolgáltatott adat és a valós mennyiség közötti eltérés minden kg-ja után 1000 forint,
f) ha a gyártó adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen vagy nem teljesíti: 500 000 forint,
mely ismételt kötelezettségszegés esetén 1 000 000 forintig terjedhet,
g) ha a gyártó az elem, illetve akkumulátor forgalmazási előírásait szegi meg: 2 000 000 forint.
*
(8) Az M1 és N1 járműkategóriájú gépjárművek forgalmazásával kapcsolatos környezetvédelmi
követelmények, illetve a hulladékká vált gépjárművek visszavételére és kezelésére vonatkozó jogsza*
bályi előírások nem teljesítése esetén az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság a bírságot:
a) ha a gyártó, illetve forgalmazó nem teljesíti a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX.
23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 5. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségét:
forgalomba hozott járművenként: 1000 forintban;
b) ha a gyártó nem teljesíti a Hkr. 3. § (2) bekezdés a)-b) pontjában előírt kötelezettségét, vagy a
Hkr. 6. §-ában előírt újrahasználat és hasznosítás együttes mértékére, illetve az újrahasználat és viszszanyerés együttes mértékére vonatkozó rendelkezéseket: forgalomba hozott járművenként: 1500
forintban;
állapítja meg. A jármű/év forgalomba hozatal számításakor az előző évi forgalom adatait kell figyelembe venni.
*
(9) A hulladékgazdálkodási hatóság által kiszabandó bírság, alapbírság és szorzószám megállapítása 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 kötelezettségét 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 meghatározott hulladékkezelési feladatok nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén: 500 000 forint.
*
3. § (1) A bírság meghatározása során először az alapbírság összegét kell megállapítani.
(2) A legmagasabb mértékben kell megállapítani az alapbírságot, ha
a) visszafordíthatatlan környezetkárosítás, vagy
b) ugyanazon jogsértés ismétlődése, illetőleg egyéb súlyosbító körülmény felmerülése, vagy
*
c) a hulladékkezelési tevékenységet ellenőrző hulladékgazdálkodási hatóság szándékolt félrevezetése, ellenőrzésének akadályozása
valósult meg.
*

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

(3) A Kt. 58. § (2) bekezdése alapján a jegyző által véglegesen kiszabott bírság teljes összege, illetve 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.
*
(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. § (4) Az eljáró hulladékgazdálkodási hatóság a bírságot kiszabó és módosító határozatait közli az
érintett települési önkormányzattal.
……………………………………………………………………………………………………………………
242/2022. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 107/2022 (VII.01.) Hatályos: 2022. 07. 02.

104. *

Élelmiszeripari kapacitásbő- Kacsóta közigazgatási területén elhevítő beruházás Kacsóta terü- lyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás sze-
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Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető

letén

243/2022. (VII.
módosításáról

rinti belterület
35/1, 49 és külterület 047/1 helyrajzi
számú ingatlanok

4.)

Korm.

rendelet

egyes

személyügyi

tárgyú

kormánymegbízott

kormányrendeletek

Megjelent: MK 108/2022 (VII.04.) Hatályos: 2022. 07. 05.
Többek között módosítja a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
Megjelent: MK 108/2022 (VII.04.) Módosítja: 243/2022. (VII. 04.) Korm. r. Hatályos: 2022.07.05.
*

1. § 6. személyügyi központ: a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási
Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti személyügyi központ;
*
16. § (1) Az Egyetem a minősített továbbképzési programok szakmai és tartalmi megfelelőségének
biztosítása érdekében minőségirányítási rendszert működtet. A minősített továbbképzési programok
minőségirányítási folyamatairól a miniszter a személyügyi központ vezetőjével közösen kiadja a kormányhivatalok kormánytisztviselői továbbképzésének egységes minőségirányítási szabályzatát. A
szabályzat kiadására az Egyetemnek a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012.
(IX. 28.) Korm. rendelet szerint meghatározott Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK) által véleményezett javaslata alapján kerül sor.
*
18. § (3) A területi kormányzati igazgatási szerv a szervezeti továbbképzési terv végrehajtásáról
tájékoztatót készít, amelyet a tárgyévet követő év március 15-éig megküld az Egyetem részére. A
tájékoztató alapján az Egyetem a tárgyévet követő év április 30-áig a személyügyi központ vezetőjének, valamint a miniszternek jelentést készít a megvalósított továbbképzésekről, valamint a felhasznált
pénzügyi forrásokról.
*
19. § (2) d)
a személyügyi központ vezetőjével közösen jóváhagyja a 18. § (3) bekezdésében meghatározott
jelentést.
Többek között módosítja a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendeletet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról
Megjelent: MK 108/2022 (VII.04.) Módosítja: 243/2022. (VII. 04.) Korm. r. Hatályos: 2022.07.05.
26/A. § (4) * A munkaerő-piaci előrejelző rendszer működtetése céljából
f) * a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm.
rendelet [a továbbiakban: 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet] szerinti személyügyi központ a
716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti toborzási adatbázisból a munkakör megnevezésére, annak
a FEOR szerinti négy számjegyű kódjára és a munkavégzés helyére vonatkozó adatokat,
…………………………………………………………………………………………………………………….
251/2022. (VII. 13.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm.
rendelet, valamint a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás
rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 115/2022 (VII.13.) Hatályos: 2022. 07. 14.
*

42. § (7) A jármű forgalomba helyezése nyilvántartásba vétellel, a forgalmi engedély, a rendszámtábla, és - az 55. §-ban meghatározott járműveknél - az 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában
és c) pont ca) alpontjában meghatározott formátumú rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica
kiadásával valósul meg.
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*

55. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott járművek 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában
és c) pont ca) alpontjában meghatározott formátumú rendszámtáblája regisztrációs matrica nélkül
érvénytelen.
*
56. § (4) A (3) bekezdés szerint utángyártott és a (7) bekezdés alapján egyedileg gyártott regisztrációs matrica átvételéig, de legfeljebb 30 napig a járművel abban az esetben lehet közlekedni, ha az
rendelkezik a már kiadott az 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában és c) pont ca) alpontjában
meghatározott formátumú rendszámtáblákkal.
*
70. § (1)
*
(2) a) a fő tevékenysége szerint járműgyártó gazdálkodó szervezetnek az általa gyártott, vagy
tesztelési célból részére üzemeltetésre átadott, de forgalomba még nem helyezett járművei tesztelése
esetén a járműgyártó által a teszteléssel megbízott személyt,
*
b) a fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezetnek a még
forgalomba nem helyezett, vagy forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont jármű kereskedelmi célból
történő szállítása, továbbá kereskedelmi célú kipróbálása esetén, azonban ez esetben a jármű használata során a gépjármű-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezettel munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló személynek is a járműben kell tartózkodnia. A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla
használatának jogszerűségét a közúti ellenőrzés során okirattal kell igazolni,
*
c) a közlekedési hatóság nyilvántartásában szereplő, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
szóló miniszteri rendeletben meghatározott járműfejlesztő szervezetnek tesztelés esetén a fejlesztő
által a teszteléssel megbízott személyt.
*
(3) A járműjavításra jogosult gépjármű-fenntartó szervezet, vállalkozás részére kiadott P betűjelű
ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművet olyan személy vezetheti, aki rendelkezik a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben a járműszerelői
tevékenység önálló végzéséhez előírt képesítéssel. A járművet vezető személy e feltétel fennállását a
járműjavító szervezet által kiadott okirattal köteles igazolni.
*

108. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság a 87. § (4) bekezdése, a 101. § (1) bekezdés c) pontja
és a 97. § (1) bekezdés e) pontja alapján az e rendeletben meghatározott időtartamra, a 101. § (1)
bekezdés j) pontja alapján a kivonást kezdeményező hatóság értesítéséig, valamint a 101. § (1) bekezdés a) pontja és a 101. § (1) bekezdés d) pontja alapján a kötelezettség teljesítéséig ideiglenesen
forgalomból kivont járművet a kivonás határidejének lejárta előtt, a kivonást kezdeményező hatóság
értesítésétől függetlenül, illetve a kötelezettség teljesítésének igazolása nélkül hivatalból forgalomba
helyezi, ha azt elidegenítették, és az új tulajdonos az átírásra irányuló kérelmével egyidejűleg az ahhoz szükséges kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét vagy az alóli mentességét igazolja. E
szabály nem alkalmazható, ha az elidegenítés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó részére, vagy a 117. § (1) bekezdésében meghatározott járműkereskedők között történt.
*
106. § (6) A (4) és (5) bekezdésben foglaltak a fő tevékenysége szerint járműgyártó gazdálkodó
szervezet, közlekedési kutatóintézet, valamint járműfejlesztő szervezet esetében nem alkalmazható.
……………………………………………………………………………………………………………………….
252/2022. (VII. 13.) Korm. rendelet a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól,
továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet,
valamint a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló
135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 115/2022 (VII.13.) Hatályos: 2022. 07. 14.
1. § * A Kormány a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 2. §-ban meghatározott
beszerzései tekintetében megállapítja, hogy a beszerzések során a minősített adatot, az ország
alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést
igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet közösségi
beszerzésre vonatkozó szabályainak alkalmazása olyan információk átadására kötelezné
Magyarországot, amelyeknek felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető
érdekével.
2. § * Az 1. § szerinti beszerzésnek minősül a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium diplomáciai célokra használt informatikai eszközeinek, hardver- és szoftver
összetevőinek karbantartása, felügyelete, üzemeltetése, részleges rendszergazdai támogatása
szolgáltatás ellátására vonatkozó pályázathoz kapcsolódó informatikai beszerzése.
……………………………………………………………………………………………………………………
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2022. évi XIX. törvény egyes gazdaságszabályozási tárgyú törvények módosításáról
Megjelent: MK 123/2022 (VII.22.) Hatályos: 2022. 08. 01.
Többek között módosítja a 1993. évi XLVIII. törvényt a bányászatról
Megjelent: MK 123/2022 (VII.22.) Módosítja: 2022. évi XIX. t Hatályos: 2022.08.01.
1. § (7a) * A (7) bekezdésben foglaltakat a bejelentés alapján vagy hatósági engedélyhez és bejelentéshez nem kötött, ásványinyersanyag-kitermeléssel járó tevékenységekre is alkalmazni kell.
5. § (4a) * A bányafelügyelet kutatási engedély, bányatelek megállapítása, feltárási és kitermelési
műszaki üzemi terv jóváhagyása, valamint meddőhányóhasznosítás-engedélyezés iránti kérelmet
elutasítja,
(4b) * A kérelmező nyilatkozik, hogy vele szemben a (4a) bekezdésben foglaltak nem állnak fenn. Ha
a kérelmező valótlan nyilatkozatot tesz, a bányafelügyelet a kiadott engedélyt visszavonja.
(5) * Az e törvény alapján engedélyköteles bányászati tevékenységre vonatkozó jogvesztő határidőbe, illetve a bányászati tevékenység végzésére engedélyezett időtartamba nem számít bele az a kieső
időtartam, amely - a hatóságnak az eljárás lefolytatásával összefüggő, az arra jogszabály alapján
nyitva álló határidőn belül folytatott tevékenysége szerinti időtartamot ide nem értve - a bányavállalkozó önhibáján kívül a hatóság döntése, intézkedése vagy mulasztása miatt következett be. Az önhiba
hiányát a bányavállalkozónak kell igazolnia.
6/A. § * (1) A hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog átruházása esetén a magyar államot elővásárlási jog illeti meg.
(2) A bányászati jogot átadó a hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog átruházásához
történő hozzájárulás iránti kérelem benyújtását megelőzően a bányászati jog átruházásáról szóló
szerződést igazolt módon köteles - 60 napos válaszadási határidővel - megküldeni a magyar állam
tulajdonosi jogait gyakorló szerv részére.
(3) Ha a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv az elővásárlási jogot nem gyakorolja, vagy 30
napon belül nem nyilatkozik, a bányászati jogot átvevő a bányászati jog átruházásához történő hozzájárulás iránti kérelmet benyújthatja a bányafelügyelethez.
6/B. § * (1) A bányafelügyelet előzetes hozzájárulása szükséges
a) a bányavállalkozó polgári törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései szerinti szétválásához, más
vállalkozással történő egyesüléséhez, átalakulásához,
b) a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével a bányászati joggal rendelkező gazdasági
társaság tulajdonrészének visszterhes és ingyenes átruházásához,
c) a bányászati joggal rendelkező nyilvánosan működő részvénytársaság részvényeinek 25%-át meghaladó mértékű visszterhes és ingyenes átruházásához és
d) a bányászati jog mint vagyoni értékű jog nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként jogi személy részére történő átruházásához.
(2) Az (1) bekezdés a)-b) és d) pontja szerinti esetben a cégjegyzékbe való bejegyzésre vagy változásbejegyzésre irányuló kérelmet a cégbírósághoz a bányafelügyelet határozatával együtt kell benyújtani.
(3) A bányafelügyelet az (1) bekezdésben meghatározott jogügyletekhez történő előzetes hozzájárulást megtagadja, ha ezen jogügyletek végrehajtása a nemzetgazdaság nyersanyagellátási szükségleteinek kielégítését, a közbiztonságot, a bányavállalkozó bányászati tevékenységének ellátását veszélyezteti, továbbá ha a jogügylet eredményeképpen a bányavállalkozó nem tud megfelelni a 6. § (5)
bekezdése szerinti követelményeknek.
9. § * (1) * Koncessziós pályázatra kijelölhető területként a Hatóság elnökének rendeletében zárt
területté nyilvánított területet lehet figyelembe venni.
20. § * (1) A kitermelt ásványi nyersanyag és geotermikus energia után az államot részesedés, bányajáradék illeti meg.
(2) * Bányajáradékot fizet:
a) a bányavállalkozó,
b) * az 1. § (2) bekezdése szerinti tevékenységre engedéllyel rendelkező, az 1. § (7) bekezdése szerinti engedélyes, az 1. § (7a) bekezdése szerinti tevékenységet végző, valamint a 3. § (1a) bekezdés
b) pontja, illetve (1d) bekezdése szerint kitermelésre jogosult,
22. § (14) * A bányavállalkozó a kutatási területet vagy annak egy részét a bányatelek-megállapítási
kérelem benyújtásáig visszaadhatja. A bányafelügyelet a terület-visszaadást akkor fogadja el, ha a
visszaadásra bejelentett területen a bányakárokat megtérítették, továbbá a tájrendezési, a környezetvédelmi, a földvédelmi és talajvédelmi kötelezettségeket teljesítették. A visszaadott területen a határozat véglegessé válásának napján az adományozott kutatási joga megszűnik vagy a jogosult kutatási
engedélye hatályát veszti.
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25. § * (1) * A bányavállalkozó a bányászati tevékenység, valamint a földtani kutatásra jogosult a
földtani kutatás során nyert földtani adatokat évente köteles az állami földtani feladatokat ellátó szervnek megküldeni.
(2) * A bányavállalkozó köteles
b) * a kitermelés megkezdését követően a bányatelekben található ásványi nyersanyag elhelyezkedésére vonatkozó információt, a földtani és kitermelhető vagyon mennyiségében és minőségében
bekövetkezett változásra vonatkozó adatokat, illetve a kinyert és a hasznosított geotermikus energia
mennyiségére vonatkozó jelentést évente, továbbá
c) * a bánya bezárásakor, illetve a mező felhagyásakor a visszahagyott ásványvagyon mennyiségéről, minőségéről és elhelyezkedéséről készített kimutatást
az állami földtani feladatokat ellátó szervnek megküldeni.
(2a) * A 3. § (1a) bekezdésében meghatározott személy az adott évben kitermelt ásványi nyersanyagonkénti mennyiséget köteles a tárgyévet követő év február 28-ig a bányafelügyeletnek bejelenteni.
(2b) * A (2) bekezdés b) pontja és a (2a) bekezdés szerinti jelentést a jelentés benyújtására kötelezett
a jelentés benyújtását követő egy éven belül helyesbítheti, a teljes, javított jelentés ismételt benyújtásával. Helyesbítés esetén a jelentés benyújtására kötelezettel szemben szankció nem alkalmazható.
(3) * Üzleti titokként kell kezelni
b) * a bányatelek megállapítását követően a bányavállalkozó által a feltárás és a kitermelés során
szolgáltatott földtani adatokat a bányászati jog megszűnéséig, de legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettség időpontjától számított három évig,
(3a) * Az adat keletkezésének idejétől függetlenül közérdekből nyilvános adatnak minősül:
e) * a kitermeléssel, kinyeréssel érintett bányatelek védnevére, szénhidrogén-kitermelés esetén a
mező megnevezésére,
26/A. § * (1) * A bányavállalkozó a kutatási zárójelentést elfogadó határozat véglegessé válásától
számított 5 hónapon belül kezdeményezheti a bányatelek megállapítását, illetve a geotermikus védőidom kijelölését. Az 5 hónapos időtartamba nem számít bele a környezetvédelmi engedélyezési eljárás és a 23. § (1a) és (1b) bekezdése szerinti tevékenység, valamint a (3a) bekezdés szerinti eljárás
időtartama. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozó bányatelek megállapításának, illetve
geotermikus védőidom kijelölésének kezdeményezésére vonatkozó kizárólagos joga megszűnik.
(2) * Bányatelek megállapítását jogszerűen megszerzett adattári adatok, új elméleti földtani értelmezés eredményei vagy bejelentés alapján végzett előkutatás adatai felhasználásával készített készletszámítási jelentés alapján is lehet kérelmezni. A készletszámítási jelentés alapján benyújtott kérelem
esetén - ha a (3a) bekezdés szerinti feltételek teljesülése a kérelemben igazolt - a bányafelügyelet
felhívja a kérelmezőt - a kőolaj, földgáz, ideértve a szén-dioxid gáz ásványi nyersanyagra irányuló
bányatelek-megállapítás kivételével - a környezetvédelmi engedélyezési eljárás megindítására és a
környezetvédelmi engedélyezési eljárás véglegessé vált döntéssel való lezárásáig a bányatelekmegállapítási eljárást felfüggeszti.
(4) * A bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven, az építőipari nyers- és alapanyagokra megállapított bányatelkek esetében 1 éven, közös államhatár mentén lévő szénhidrogénelőfordulás esetében 10 éven belül köteles az üzemszerű kitermelést megkezdeni. A bányavállalkozó
egy bányatelekre vonatkozóan legfeljebb egy alkalommal kérheti a bányafelügyelettől az üzemszerű
kitermelés megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel, az építőipari nyers- és alapanyagokra megállapított bányatelkek esetében 1 évvel történő meghosszabbítását. Meghosszabbítás esetén a bányavállalkozó térítést köteles fizetni.
(6b) * Ha az új jogosult kijelölése olyan bányatelek tekintetében történik, amelyen a bányatelek megállapítását követően még kitermelési tevékenységet nem végeztek, az új jogosult a kijelöléstől számított öt éven, építőipari nyers- és alapanyagra megállapított bányatelek esetében 1 éven belül köteles
az üzemszerű kitermelést megkezdeni. Az ötéves, illetve egyéves határidő a (4) bekezdésben foglaltak szerint meghosszabbítható. Az (5) bekezdésben foglalt jogkövetkezményeket az új jogosult tekintetében is alkalmazni kell.
(6c) * Ha az új jogosult kijelölése olyan bányatelek tekintetében történik, amelyen a bányatelek megállapítását követően már megkezdték a kitermelést, akkor az új jogosult a kijelöléstől számított egy
éven belül köteles az üzemszerű kitermelést megkezdeni. Az egyéves határidő nem hosszabbítható
meg. Az egyéves határidőbe a kitermelés megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzéséhez szükséges hatósági eljárások időtartama nem számít bele. A magyar állam tulajdonosi jogait
gyakorló szerv igénybejelentése esetén az egyéves határidőbe nem számít bele a 28/B. § (1) bekezdése szerinti nyilvános pályázati eljárás, valamint a 28/B. § (2) bekezdése szerinti zártkörű pályázati
eljárás lefolytatásának időtartama, továbbá a 28/B. § (4) bekezdésében meghatározott előzetes egyetértés megadásáig terjedő időtartam. Az (5) bekezdésben foglalt jogkövetkezményeket az új jogosult
tekintetében is alkalmazni kell.
(8) * Nem lehet a (6) bekezdés szerinti pályázaton meghirdetni az olyan bányatelket, amely a benne
található ásványi nyersanyag tekintetében zárt területnek minősül. A bányatelket a bányászati jogot
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törlő határozat véglegessé válását követően - a szénhidrogénre megállapított bányatelek kivételével a bányafelügyelet hivatalból törli a nyilvántartásból.
26/B. § (4) * A bányafelügyelet a bányatelket kérelemre vagy hivatalból módosíthatja. Ha a módosítás az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett bányatelket érint, a módosításról rendelkező véglegessé
vált határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a bányatelekben bekövetkezett módosulás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése végett.
(5) * Ha a bányafelügyelet törli a bányatelket, a törlés tényét a nyilvántartásában átvezeti és a véglegessé vált törlő határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a bányatelek-bejegyzés ingatlannyilvántartásból történő törlése végett. A bányatelek volt jogosultjának kötelezettségei a bányakárok
megtérítése, a tájrendezés és a biztonság, valamint a környezet- és természetvédelem tekintetében a
bányatelek törlését követően is fennállnak.
(3) * Ha a már megállapított bányatelek területét a bányabezárási műszaki üzemi terv benyújtása előtt
kivett hellyé nyilvánítják, az ebből eredő károkért a bányavállalkozót kártalanítás illeti meg. A kivett
hellyé nyilvánításról szóló határozatban a kártalanításról is rendelkezni kell. A kártalanítási összeget a
kivett hellyé nyilvánító határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell megfizetni. A bányafelügyelet a határozatot hozó hatóság megkeresésére - szükség szerint - hivatalból módosítja a
bányatelket.
27. § (2b) * A (2a) bekezdés alkalmazásában egy bányateleknek minősülnek az egymással határos,
azonos ásványi nyersanyagra megállapított olyan bányatelkek,
a) amelyekre vonatkozóan a bányászati jog jogosultja azonos bányavállalkozó,
b) * amelyek közül legalább egy esetében a bányászati jog jogosultja a bányavállalkozó, a további
bányatelkek tekintetében pedig a bányavállalkozónak a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti kapcsolt vállalkozása (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás),
27/B. § d) * a kitermelés szüneteltetésére, illetve szünetelésére vonatkozó, a 30. § (4) bekezdésétől
eltérő szabályokat
a piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapot időtartama alatt.
(2) b) * amelyek közül legalább egy esetében a bányászati jog jogosultja a bányavállalkozó, a további
bányatelkek tekintetében pedig a bányavállalkozó kapcsolt vállalkozása,
(5) * A bányafelügyelet az (1) bekezdés szerinti rendeletben az (1) bekezdés b) és c) pontja kapcsán
meghatározott előírások teljesítésének elmulasztása esetén törli a bányavállalkozó bányászati jogát.
27/D. § * (1) Ha a világörökségi helyszín által hordozott kiemelkedő egyetemes érték megőrzése érdekében szükséges, a Hatóság elnöke - a világörökségről szóló törvénnyel összhangban - rendeletben meghatározza a világörökségi területre vonatkozóan az ásványi nyersanyag kitermelésének a
feltételeit, valamint ha a kitermelés már megkezdődött, az ezeknek a feltételeknek való megfelelés
határidejét.
(2) A bányafelügyelet a világörökségi területen található bányatelek esetében
a) az (1) bekezdés szerinti rendeletnek való megfelelést a kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása
vagy módosítása során vizsgálja,
b) az érvényes kitermelési műszaki üzemi tervet hivatalból felülvizsgálja, és amennyiben nem felel
meg az (1) bekezdés szerinti rendeletnek, kötelezi a bányavállalkozót a kitermelési műszaki üzemi
terv módosítására és a módosítás kidolgozásához szükséges észszerű határidő tűzésével annak bányafelügyelet részére történő benyújtására.
(3) A bányafelügyelet a kitermelést megtiltja, ha
a) a (2) bekezdés szerinti határidőt a bányavállalkozó elmulasztja, vagy
b) a kitermelési műszaki üzemi terv módosítása iránti kérelmet végleges döntésében elutasítja vagy
az eljárást megszünteti.
28. § * (1) A bányavállalkozó köteles e törvény és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott műszaki-, technológiai biztonsági rendelkezések előírásait megtartani, végrehajtásukról gondoskodni.
(4) * A bányafelügyelet által a bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység végzésére jogosult
személyekről vezetett nyilvántartás tartalmazza a tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait, kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségét, iskolai végzettségének megnevezését és oklevelének számát.
(4a) * A (4) bekezdés szerinti nyilvántartás - a természetes személyazonosító adatok kivételével közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(4b) * A (4) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján a bányafelügyelet a honlapján naprakészen közzéteszi a bányaüzemi felelős műszaki vezetők jegyzékét, amely tartalmazza a tevékenységet folytató
személy nevét és kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségét, valamint a bányaüzem típusát, amelyre a
bányaüzemi felelős műszaki vezető bejelentése vonatkozik.
(5) * A bányaüzemi felelős műszaki vezető felel az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések, a műszaki
előírások és bányabiztonsági szabályok bányaüzemben történő végrehajtásáért, valamint megtartásuk
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ellenőrzéséért, e körben a bányavállalkozó képviselőjének minősül. Felelőssége nem zárja ki a bányavállalkozó vagy beosztása, munkaköre alapján más személy felelősségét. Ha a bányaüzemi felelős műszaki vezetői megbízás egyes bányászati tevékenységek tekintetében áll fenn, a bányaüzemi
felelős műszaki vezető felelőssége e körben kizárólagos.
A kitermelés szüneteltetése
Létesítési előírások
31. § * (1) * A bányafelügyelet engedélye vagy bejelentés szükséges *
34/A. § * (1) A szállítóvezetékek, a gázelosztó vezetékek és a cseppfolyós propán-, butángáztartályok
létesítési és üzemeltetési tapasztalatainak figyelemmel kísérése, valamint a műszaki haladás eredményeinek a gázelosztás és forgalmazás biztonságát növelő széles körű alkalmazásának elősegítése
a szakági műszaki bizottságok feladata.
(2) A szakági műszaki bizottság a működési rendjét maga határozza meg, és évente legalább két
bizottsági ülést tart.
(3) A szakági műszaki bizottság a tárgyévet követő év március 15-ig beszámol a Hatóság elnökének a
tárgyévben elvégzett tevékenységéről.
Tájrendezés
Használati jog
38/D. § * (1) * Az elosztóvezetékhez tartozó gázfogadó állomás, mérőállomás, körzeti vagy egyedi
nyomásszabályozó állomás, vezetékes propán-, butángáz-szolgáltatás esetén a propán-, butángázok
és ezek elegyeinek tárolására szolgáló tartály, konténer idegen ingatlanon történő elhelyezésére, illetve üzemeltetésére, kártalanítás ellenében, az engedélyes vagy az elosztóvezeték tulajdonosa javára
a bányafelügyelet a biztonsági övezet mértékének megfelelően használati jogot állapíthat meg, ha az
ingatlan használatát az lényegesen nem akadályozza.
41. § (3d) * Ha a bányafelügyelet a 43. § (3) bekezdése szerinti hatásköreiben lefolytatott eljárásai
alapján az első szankcionált jogsértést követő két éven belül újabb három jogsértést állapít meg, a
negyedik jogsértés esetén a bányavállalkozó bányászati jogát törli.
41/A. § (5) * A bányafelügyelet bírsággal sújtja azt a bányaüzemi felelős műszaki vezetőt, aki a 28. §
(5) bekezdésében foglaltakat, a műszaki üzemi tervben foglalt rendelkezések végrehajtását, továbbá a
műszaki előírások, a bányabiztonsági szabályok, a munkabiztonsági, a környezetvédelmi vagy az
ásványvagyon-gazdálkodási szabályok bányaüzemben történő betartását, valamint annak ellenőrzését elmulasztja.
43. § (3) * A bányafelügyelet a hatósági felügyelete keretében - az e törvényben és a külön jogszabályokban meghatározott - műszaki-biztonsági, munkavédelmi, foglalkoztatásfelügyeleti hatósági,
építésügyi hatósági, építésfelügyeleti, ásványvagyon-gazdálkodási, piacfelügyeleti és földtani hatásköröket gyakorol. A bányafelügyelet tűzvédelmi hatósági jogköre a bányák föld alatti, valamint ezzel
egy tekintet alá eső külszíni részére terjed ki.
(10) * A Hatóság a bányászati hatósági feladatokat ellátó személy részére igazolványt állít ki. Az igazolványra vonatkozó részletes szabályokat, valamint az igazolvány személyes adatot nem tartalmazó
adattartalmát a Hatóság elnöke rendeletben állapítja meg. Az igazolvány személyes adatként tartalmazza a bányászati igazgatási feladatokat ellátó személy nevét és arcképét, valamint az igazolvány
okmányazonosítóját.
43/C. § (4) * A bányafelügyelet az ellenőrzés során, az ellenőrzéssel összefüggésben a hatásköre
gyakorlásának keretei között az ügyfél vagy képviselője mellett az ellenőrzés helyszínén tartózkodó
bármely más személytől is adatot és tájékoztatást kérhet, az ügyfelet nyilatkozat tételére hívhatja fel, a
helyszínről, a megszemlélt tárgyakról, folyamatokról kép- és hangfelvételt készíthet, mintavételt eszközölhet, továbbá egyéb bizonyítást folytathat le.
(4a) * A bányafelügyelet az ellenőrzés során a tényállás tisztázása szempontjából fontos iratot és
más tárgyi bizonyítékot lefoglalhat.
Többek között módosítja a 2012. évi CXXXIV. törvényt a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről
Megjelent: MK 123/2022 (VII.22.) Módosítja: 2022. évi XIX. t Hatályos: 2022.08.01.
3. § * (1) E törvény alkalmazásában
14. dohánylevél-töltő: kizárólag emberi erővel, így különösen nem elemmel, akkumulátorral vagy
elektromos áramforrásról működtethető olyan eszköz, amelyik egyszerre egy vagy több, de
legfeljebb óránként 200 darab kézi töltésű cigaretta elkészítésére alkalmas;
15. * jogosulatlan dohánytermék kiskereskedelem: az 1. § (1) bekezdés szerinti termékek e törvény
szerinti dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására jogosító engedély nélküli vagy a 10.
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§ (1) bekezdés szerinti feljogosítás hiányában történő értékesítése; továbbá olyan termék
értékesítése, amelynek a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a
kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes
szabályairól szóló kormányrendelet alapján, Magyarországon történő forgalomba hozatala tilos.
4. § (2) c) * ellátja a koncessziós szerződésekből eredő számlázási feladatokat,
d) * ellátja a koncessziós szerződésekkel összefüggő követeléskezelési feladatokat, és
e) * kijelöli a 10. § (1) bekezdés szerinti, a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására
külön feljogosított személyt.
j) * fogadja a Hatóság elnökének a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó
nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok
árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló rendeletében meghatározott,
dohányboltban forgalmazott termékek regisztrációs adatait, és ezeket a dohány-kiskereskedők,
valamint a dohány-kiskereskedelmi ellátó részére publikálja; készletnyilvántartó minősítési rendszert
működtet, a dohánytermék-kiskereskedők készlet- és forgalmi adatait kezeli, feldolgozza,
k) * a dohánytermékek árainak közzététele érdekében jogszabályban meghatározottak szerint a
szolgáltatott árbejelentéseket rendszerezi, feldolgozza és honlapján közzéteszi, és
l) a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására külön feljogosított személyek
kötelezettségeit ellenőrzi,
m) * eljár a jogosulatlan dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatókkal szemben.
(4) *
13. § (3) * A Hatóság az engedélyt annak adja meg legfeljebb a koncessziós szerződésben
meghatározott időtartamra, aki a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység biztonságos,
szakszerű lebonyolításához szükséges személyi, tárgyi és gazdasági feltételekkel rendelkezik, és
akit érvényes koncessziós szerződés e tevékenység végzésére feljogosít. Az engedélyt a Hatóság
akkor adja meg, ha a kérelmező kérelmében a Hatóság elnökének rendeletében meghatározott
adatokat megadja, és a Hatóság elnökének rendeletében meghatározott iratokat a kérelemmel
benyújtja. A Hatóság a jogosultnak azonos időszakra, azonos koncessziós szerződés alapján csak
egyetlen dohányboltra (elkülönített helyre) adhat érvényes engedélyt; új engedélyt a jogosultnak
csak a korábbi engedély visszavonásának hatályával lehet adni.
(7a) * A Hatóság az engedélyes kérelmére a Hatóság elnökének a dohánytermék-kiskereskedelmi
tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés szabályairól szóló rendeletében
meghatározott feltételek szerint engedélyezi a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység
szüneteltetését.
(10) * A (8) bekezdés alkalmazása során a tevékenység folytatására vonatkozó igényt az örökhagyó
halálát követő 90 napon belül be kell jelenteni a Hatósághoz, valamint a 8. § (1) bekezdésében
meghatározott személyhez, amely esetben a koncessziós szerződés hatálya fennmarad azzal, hogy
ha az örökhagyó halálától számított két éven belül a hagyaték átszállását igazoló jogerős közokiratot
az örökös nem nyújtja be, vagy e közokiratból a kérelmező öröklési jogosultsága nem derül ki, a
koncessziós szerződés hatálya megszűnik. Ha az örökös kérelme az e bekezdésben foglaltaknak
megfelel, a Hatóság az örökhagyó részére kibocsátott engedélyt módosítja, feljogosítva a
kérelmezőt a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság további gyakorlására, ellenkező esetben az
engedély hatályát veszti.
(14) * E § rendelkezéseit - ha e törvény alapján dohánytermékek kiskereskedelmét végzi - a (4) és a
(7a) bekezdést kivéve a kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási
szerv által a 10. § (1) bekezdése szerint külön feljogosított személyre nem kell alkalmazni.
15. § (4) * Az (1) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a dohánytermék-kiskereskedelmet folytató
évente legfeljebb négy alkalommal - március 31-i, június 30-i, szeptember 30-i, illetve december 31-i
fordulónappal - jogosult a készletében lévő, számára felesleges dohányterméket más
dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultsággal rendelkező részére - a vonatkozó jövedéki
jogszabályok betartása mellett, a felek által meghatározott vételáron - a fordulónapon értékesíteni,
azzal, hogy köteles biztosítani, hogy mind az átadott, mind az átvett készletekre vonatkozó,
jogszabály szerinti adatszolgáltatás hiánytalanul megtörténjen.
15/D. § (4) * A dohánytermék-kiskereskedő tevékenysége során az 1. § (1) bekezdés szerinti és
dohányterméket, kiegészítő terméket ellenérték nélkül nem adhat. Tilos az 1. § (1) bekezdésében
felsorolt bármely terméket más, akár az 1. § (1) bekezdésben felsorolt termékkel együtt csomagolva,
sorsolásos, vagy más hasonló játékra való felhívás útján, vagy más fogyasztást ösztönző módon
értékesíteni.
A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEM FELÜGYELETE ÉS ELLENŐRZÉSE
17. § (1) * A Hatóság a dohánytermék-kiskereskedelem hatósági felügyeletét látja el, eljár a
jogosulatlan dohánytermék kiskereskedelmet folytatókkal szemben, tevékenységének célja a
dohánytermék-kiskereskedelmi piac zavartalan és eredményes működésének, a fiatalkorúak
védelmének, továbbá a dohánytermék-kiskereskedelemmel szembeni bizalom erősítésének
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érdekében a dohánytermék-kiskereskedelmi piac folyamatos felügyelete.
22. § ((3) * A jogosulatlan dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységet folyató személyt a Hatóság
a) természetes személy esetében 1 millió forinttól 50 millió forintig,
b) gazdasági társaság esetében - ideértve az egyéni vállalkozót is - 5 millió forinttól 500 millió forintig
terjedő bírsággal sújtja. Különös méltánylást érdemlő esetben a Hatóság a bírságot 50%-kal
mérsékelheti.
26. § * Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke, hogy
c) *
a dohánytermék-kiskereskedelem engedélyezésével, a dohánytermék-kiskereskedelmi
tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező személyek közhiteles nyilvántartására, *
d) * a dohánytermék-kiskereskedelem hatósági felügyeletére és a fiatalkorúak különös védelmével
kapcsolatos rendelkezések végrehajtásának ellenőrzésére, *
Többek között módosítja a 2020. évi CXXXV. törvényt a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről
Megjelent: MK 123/2022 (VII.22.) Módosítja: 2022. évi XIX. t Hatályos: 2022.08.01.
7. § (1) A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabályok minimumkövetelményeinek
foglalkoztató általi megtartását a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzi.
(2) * Általános hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a Kormány rendeletében kijelölt hatóság.
Az általános hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság jogosult eljárni minden olyan ügyben,
amely nem tartozik törvényben vagy a Kormány rendeletében meghatározott más hatóság
hatáskörébe.
(3) * Különös hatáskörű foglalkoztatásfelügyeleti hatóság a honvédelemért felelős miniszter
irányítása és felügyelete alá tartozó foglalkoztató foglalkoztatásfelügyeletét, a rendvédelmi szerv
foglalkoztatásfelügyeletét, vagy a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak büntetésvégrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának foglalkoztatásfelügyeletét ellátó, a
Kormány rendeletében kijelölt hatóság, továbbá a bányafelügyelet.
Többek között módosítja a 2021. évi XXXII. törvényt a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti
Hatóságáról
Megjelent: MK 123/2022 (VII.22.) Módosítja: 2022. évi XIX. t Hatályos: 2022.08.01.
2.
§ (2) * A Hatóság látja el a szerencsejátékot népszerűsítő reklám tekintetében a gazdasági
reklám tevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5. § (1)
bekezdésében és 21. §-ában foglaltak, valamint a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és
a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 17. § (2) bekezdése szerinti
rendelkezések tekintetében a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat.
g) * előzetes egyetértési jogot gyakorol az állam nevében történő koncessziós pályázat kiírása,
ajánlattételi felhívás, ajánlattételi eljárás, valamint a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a
továbbiakban: Ktv.) 10/A. §-a szerinti eljárás lefolytatása, továbbá a koncessziós szerződés
megkötése, a koncessziós szerződés módosítása, az állam nevében történő megszüntetése
tekintetében.
11. § (1) * A Hatóság elnöke jogviszonyának a 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint
elnökhelyettese jogviszonyának a 10. § (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti megszűnése esetén
megszűnéskori havi illetménye kétszeresének megfelelő összegű végkielégítésre jogosult. Ha a
Hatóság elnöke, illetve elnökhelyettese három évnél rövidebb ideig töltötte be tisztségét, úgy a (2)
bekezdésben meghatározott tilalom a megbízatás megszűnésétől számított hat hónapig áll fenn, és
ebben az esetben egyhavi illetménye illeti meg végkielégítésként.
13. § A Hatóság elnöke
a) * vezeti a Hatóság munkaszervezetét, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározza a
Hatóság szervezetét, létszámkeretét és a kiadmányozás rendjét,
………………………………………………………………………………………………………………..
2022. évi XXII. törvény a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről,
valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Hatályos: 2022. 08. 01.
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Többek között módosítja az 1991. évi XI. törvényt az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2023.03.01.
2. § (3) * A honvédelmi szervezet, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a honvédelmi szervezet használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja
szerinti szervezett munkavégzést folytató szervezet, valamint 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 társaság közegészségügyi felügyeletét, - az egészségügyi államigazgatási szerv szakmai irányelveinek
betartásával és vele együttműködve - a katonai egészségügyi államigazgatási szerv gyakorolja.
14/E. § * A honvédelmi szervezet, a honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaság, a közegészségügyi-járványügyi hatósági feladatok
ellátására kormányrendeletben kijelölt szerv, továbbá a rendvédelmi szervek és az Országgyűlési
Őrség vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi hatósági feladatok ellátására kormányrendeletben kijelölt szerv e törvény szerinti eljárásaiban
a) a hivatalbóli eljárás megindításáról az ügyfelet nem kell értesíteni,
b) nincs helye sommás eljárásnak,
c) az ügyfél nyilatkozatával a hiányzó bizonyíték nem pótolható,
d) az ügyfél saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását nem kérheti.
15. § (6) * Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy az egészségügyért felelős
miniszter egyetértésével kiadott rendeletben szabályozza a honvédelmi szervezet, a honvédelemért
felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a honvédelmi szervezet használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, a munkavédelemről
szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja szerinti szervezett munkavégzést folytató szervezet,
valamint 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 társaság feladatával kapcsolatos közegészségügyi követelményeket, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az egészségügyi államigazgatási
szervvel való együttműködés rendjét.
Hatály: 2023.I.1. –
6. § (1) f) * az egészségügyi szolgáltatók bejelentése alapján nyilvántartja, szükség esetén összehangolja, illetőleg az érintett egészségügyi szolgáltatók és fenntartóik véleményének kikérése után
megállapítja és közzéteszi a vármegye (főváros) ügyeleti, készenléti ellátásának és betegbeutalásának területi rendjét;
Többek között módosítja az 1995. évi LIII. törvényt a környezet védelmének általános szabályairól
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2023.03.01.
86. § (1) A környezetbarát vagy környezetkímélő termékekre és technológiákra, amelyek a hagyományos, azonos vagy hasonló funkciójú termékeknél és technológiáknál bizonyítottan kisebb környezetigénybevételt, illetve környezetterhelést okoznak, környezetkímélő termék vagy technológia megkülönböztető jelzés alkalmazható.
(2) Megkülönböztető jelzés jogosulatlan használata külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi bírságot von maga után.
(3) *
(4) *
ez a két pont megszűnt
Hatály: 2023.I.1. - 2023.I.31.
48/B. § * (1) *
Módosította: 2022. évi XXII. törvény 46. § 1.
Átfogó környezetvédelmi terv az e törvényben szabályozott országos [40. §] és területi (regionális
[48/C. §], vármegyei [48/D. §] és települési [48/E. §]) környezetvédelmi program.
48/C. § * (1) * A regionális fejlesztési tanács a tervezési-statisztikai régióra vonatkozóan az érintett
vármegyei önkormányzatokkal egyeztetve regionális környezetvédelmi programot készít.
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48/D. § * (1) * A vármegyei környezetvédelmi program tartalmazza a 48/B. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően azokat a célokat és intézkedéseket, amelyek elérése, illetve megvalósítása vármegyei szinten hatékony és indokolt.
(2) * A vármegyei közgyűlés gondoskodik a vármegyei környezetvédelmi programban foglalt feladatok
végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását.
(3) * A vármegyei önkormányzat éves költségvetéséről szóló zárszámadásával egyidejűleg be kell
számolni a vármegyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulásáról.
(4) * A vármegyei területfejlesztési tanács a döntési hatáskörébe utalt támogatásokról szóló döntések
meghozatalakor elősegíti a környezetvédelmi programban előirányzott fejlesztések támogatását.
48/F. § (3) * A települési önálló vagy közös környezetvédelmi program tervezetét - az (1) bekezdésben meghatározott szerveken túl - az illetékes vármegyei önkormányzatnak, a vármegyei környezetvédelmi program tervezetét az illetékes regionális területfejlesztési konzultációs fórumnak is meg kell
küldeni véleményezésre.
52. § (1) * Véglegessé vált hatósági vagy jogerős bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás tényét, mértékét és jellegét, valamint a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezetés természetvédelmi követelményeiről szóló kormányrendelet szerinti bizonyított környezeti teher (a
továbbiakban: bizonyított környezeti teher) tényét és jellegét az ingatlan-nyilvántartásban fel kell tüntetni.
(2) * A bejegyzést a környezetvédelmi hatóság kezdeményezi, illetve azt - felelősség bírósági megállapítása esetén - a bíróság hivatalból rendeli el.
(3) * A bejegyzés alapjául szolgáló környezetszennyezettség ténye, mértéke és jellege, továbbá a
környezeti teher ténye és jellege megszűnését, vagy megváltozását az ingatlan tulajdonosa kérelmére
a bejegyzést kérő hatóság, vagy a bejegyzést elrendelő bíróság állapítja meg, majd a bejegyzés törlése, illetve módosítása iránt hivatalból intézkedik.
Többek között módosítja az 1996. évi XXXI. törvényt a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2023.03.01.
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 hatóság a katasztrófavédelemről szóló törvény szerint Integrált Hatósági Rendszeren keresztül elektronikusan tartja a kapcsolatot.
Hatály: 2023.I.1. –
14. § * (1) *
(2) A tűzvizsgálati eljárás során tartandó szemle a tűz keletkezési okának egyértelmű megállapítása
és a bizonyítékok megsemmisülésének megelőzése érdekében haladéktalanul megtartható.
(3) * Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen, hogy a tűz mely, a tűzvizsgálati eljárás lefolytatására jogosult tűzvédelmi hatóság illetékességi területén keletkezett, vagy a tűz több vármegye területére is kiterjed, a tűzvizsgálat lefolytatására jogosult szervet a közös felügyeleti szerv vezetője jelöli
ki.
46. § (5) A tűzoltóság vonatkozásában központi gazdálkodás körébe tartoznak:
e) * az országos és a vármegyei kiképzőbázisok működtetésével kapcsolatos költségvetési előirányzatok.
46/C. § * (1) *
(2) * A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet kialakítása kapcsán 2012. január 1-től az önállóan
működő hivatásos tűzoltóságok költségvetési előirányzatokkal, kincstári számlával nem rendelkeznek,
kincstári és elemi költségvetést, továbbá elemi költségvetési beszámolót nem készítenek. A működési
és fenntartatási előirányzataikat a területileg illetékes vármegyei hivatásos katasztrófavédelmi szervek
költségvetése tartalmazza.
Többek között módosítja az 1996. évi CXVI. törvényt az atomenergiáról
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2023.03.01.
*

6/G. § (1) Az elnök és az elnökhelyettes nem lehet
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*

a) köztársasági elnök, a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai igazgatója, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, polgármester, alpolgármester, megyei közgyűlés elnöke és alelnöke, országgyűlési képviselő, az Európai Parlament tagja,
*
28. § (1) A köznevelésért felelős miniszter gondoskodik arról, hogy a jogszabályban meghatározott Nemzeti Alaptantervbe beépítésre kerüljön az atomenergia alkalmazásával összefüggő alapvető
tudományos, technikai és sugárvédelmi ismeretek oktatási kötelezettsége.
(2) A felsőoktatásért felelős miniszter a szakmailag illetékes felsőoktatási intézményekkel együttműködve, az érintett miniszterek bevonásával - a felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok keretein belül
- gondoskodik az atomenergia alkalmazása terén a felsőfokú képzés, valamint továbbképzés szabályozásáról és feltételeinek megteremtéséről.
Hatály: 2023.I.1. - 2023.I.31.
*
6/G. § (1) Az elnök és az elnökhelyettes nem lehet
*
a) köztársasági elnök, a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai igazgatója, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, polgármester, alpolgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és alelnöke, országgyűlési képviselő, az Európai Parlament
tagja,
*
b) helyi vagy vármegyei önkormányzati képviselő, kormánytisztviselő, párt országos vagy területi
szervezetének tisztségviselője vagy politikai párttal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személy,
*
*
19/C. § (1) A Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamara (a továbbiakban: BPMK) a szakértői
tevékenység gyakorlására jogosító engedélyezési eljárásban közreműködő elsőfokú minősítő bizottságot hoz létre. A minősítő bizottság feladata annak megállapítása, hogy a kérelmező szakmai gyakorlata megfelelő-e a szakértői tevékenység folytatásához.
Többek között módosítja az 1997. évi LXXVIII. törvényt az épített környezet alakításáról és védelméről
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2023.03.01.
59/C. § * (1) * A településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter - kormányrendeletben meghatározott módon - a településfejlesztési és településrendezési feladatok ellátását és a településtervek elkészítését, módosítását, alkalmazását, nyilvántartását és monitorozását segítő - a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet által üzemeltetett - digitális egyeztetési felületet működtet (a
továbbiakban: E-TÉR). Az E-TÉR az 5. § (1a) bekezdés szerinti Nyilvántartás része.
(2) Az E-TÉR működését elősegítő elektronikus alkalmazás a Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép, a
Helyi Művi Értékvédelmi Kataszter és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet
szerinti egyéb elektronikus alkalmazás.
(3) * A településtervek elkészítéséhez - a 8. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mezőgazdasággal és erdőgazdálkodással, természetvédelemmel és tájvédelemmel, örökségvédelemmel, talajvédelemmel, vízgazdálkodással és vízvédelemmel, éghajlatváltozással, közlekedéssel, energetikával, bányászattal, hulladékgazdálkodással és honvédelemmel összefüggő adatokat,
a feladatkörrel rendelkező államigazgatási szervek és költségvetési szervek díjmentesen, kormányrendeletben meghatározott formátumban szolgáltatják az (1) bekezdés szerinti, a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet részére, amelyet e szervezet továbbszolgáltathat a településtervek elkészítéséhez.
(4) * A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény szerint térítésmentesen rendelkezésre
álló, állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis és a légi távérzékelési adatbázis adatait az (1)
bekezdés szerinti, a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet az E-TÉR-ben, szerkeszthető formátumban felhasználhatja és szolgáltathatja a településtervek elkészítéséhez.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti adatok téradatnak minősülnek, és személyes adatot nem tartalmaznak.
(6) * Az (1) bekezdés szerinti, a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet vezeti az E-TÉR felhasználói elektronikus regisztrációjának nyilvántartását, amely kezeli a következő adatokat:
a) a rendszer felhasználójának neve, anyja neve, születési helye és ideje,
b) a rendszer felhasználójának elektronikus levélcíme, telefonszáma,
c) a rendszer felhasználója által képviselt szervezet.
(7) A (6) bekezdés szerinti nyilvántartást elektronikus úton kell vezetni, az adatokat elektronikusan kell
tárolni és feldolgozni. A nyilvántartást rendszeresen felül kell vizsgálni, a bekövetkezett változásokat át
kell vezetni.
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(8) * A (6) bekezdés szerinti adatkezelés célja a rendszer felhasználójának beazonosítása és a vele
történő kapcsolattartás. A (6) bekezdés szerinti adatok a felhasználó (6) bekezdéssel összefüggő
munkavégzésre irányuló jogviszonyának megszűnéséig vagy megváltozásáig kezelhetőek, ezt követően a felhasználó személyes adatait véglegesen törölni kell. A jogviszonya megszűnését vagy megváltozását - az időpont megjelölésével - a (6) bekezdés szerinti felhasználónak kell bejelentenie az (1)
bekezdés szerinti, a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet részére.
37. * az E-TÉR létrehozásáról és működtetéséről, az E-TÉR működését elősegítő elektronikus alkalmazásokról, az államigazgatási szervek és költségvetési szervek az 59/C. § (1) bekezdése szerinti, a
Kormány által rendeletben kijelölt szervezet részére történő személyes adatokat nem érintő adatszolgáltatásáról, az adatok továbbításáról és a véleményezésről, az E-TÉR-be történő regisztrációról, az
E-TÉR adatok előállításáról és karbantartásáról, az adatforgalom rendjéről, valamint az E-TÉR működése finanszírozásának pénzügyi rendjéről szóló szabályokat * ,
Hatály: 2022.XI.1. - 2022.XII.31.
19. § (2) g) * összehangolt védelmi tevékenység, illetve tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet
esetén nemzetbiztonsági célt szolgál.
20. § f) * összehangolt védelmi tevékenység, illetve tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények elhelyezésére szolgáló területre.
22. § ((2) Az építési tilalom alá eső területen
f) * összehangolt védelmi tevékenység, illetve tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a
nemzetbiztonsági célú építmények, építési tevékenységeinek végzése
kivételével más építési munkát végezni nem szabad.
34. § * (2) * Az építésügyi hatóság n) * veszélyhelyzet, összehangolt védelmi tevékenység, továbbá
tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi
eljárásokat folytat, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.
48/A. § (4) * Veszélyhelyzet elhárítása érdekében történő vagy kihirdetett veszélyhelyzet következtében szükségessé váló, továbbá összehangolt védelmi tevékenység során, illetve tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben nemzetbiztonsági érdekből végzett építési tevékenységek, valamint az
építmények, építményszerkezetek veszélyes állapotának jogszerűtlen építési tevékenységgel történő,
halasztást nem tűrő elhárítása vagy részleges elbontása esetén az építésügyi hatóság a megvalósult
építmény, építményrész, építményszerkezet fennmaradását vagy elbontását - ha az az (1) bekezdésben előírtaknak, jogszabályban meghatározottak szerint megfelel - kérelemre tudomásul veszi.
62. § 12.7. * az összehangolt védelmi tevékenység során, illetve a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben alkalmazható építésügyi hatósági eljárási szabályokat,
Többek között módosítja az 1997. évi LXXXIII. törvényt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2023.03.01.
82/S. § * (1) A Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2021. évi
LXXXIX. törvénnyel megállapított
a) 5/B. § f) pontjában,
b) „Utazási költségtérítési támogatás” alcímben,
c) 29. § (7) bekezdésében, valamint
d) 62. § (2a) és (2b) bekezdésében
foglalt rendelkezések helyett a 2021. december 31-én hatályos 5/B. § f) pontjában, „Utazási költségtérítés” alcímben, 29. § (7) bekezdésében, valamint 62. § (2a) és (2b) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni 2022. július 1-jéig.
(2) A biztosított az utazási költségeihez nyújtott támogatásra való jogosultságát 2022. július 1-jéig a
beutaló orvos által, vagy ha az ellátásra - azonnali ellátás szükségessége miatt - beutaló nélkül került
sor, az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató orvosa által kiállított igazolással igazolja.
(3) E törvénynek a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2021.
évi LXXXIX. törvénnyel megállapított 61. § (6) bekezdését 2022. július 1-jéig nem kell alkalmazni.
Hatály: 2023.I.1. – határozatlan
79. § (6) * A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az állami foglalkoztatási szerv, a rehabilitációs hatóság, a családtámogatási feladatokat ellátó szerv, a munkaügyi és munkavédelmi hatóság, valamint a
szociális igazgatás szerve a rá vonatkozó törvényekben meghatározott célok és feltételek teljesülése
esetén a nyilvántartásba felvett adatok azon körét ismerheti meg - figyelemmel az Eüak. rendelkezé-
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seire is - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény
szerinti automatikus információelérési felületen keresztüli hozzáféréssel, amely tevékenységéhez
közvetlenül szükséges.
Többek között módosítja a 1997. évi CLIV. törvényt az egészségügyről
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2023.03.01.
74/B. § * (1) * A járványügyi hatóság elrendelheti a hatósági házi karantén szabályai betartásának az
érintett nagykorú cselekvőképes személy mozgását nyomon követő, valamint az arcképmásának és
az általa megadott egészségügyi adatainak a továbbítására alkalmas elektronikus szoftver (a továbbiakban: karantén szoftver) alkalmazásával történő ellenőrzését, ha
a) a járványügyi hatóság mérlegelése szerint a hatósági házi karantén célja ezen eszköz alkalmazásával is biztosítható, és
b) az érintett nagykorú cselekvőképes személy nyilatkozik, hogy
ba) a karantén szoftver telepítésének feltételei rendelkezésre állnak, ahhoz megfelelő eszközzel rendelkezik, valamint
bb) a karantén szoftver telepítését és használatát önként vállalja.
(2) A járványügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat beszerzése érdekében a rendőrség
közreműködését kérheti.
(3) A járványügyi hatóság a hatósági házi karanténra kötelezett személyt az (1) bekezdés szerinti
nyilatkozat megtétele előtt
a) tájékoztatja a karantén szoftver telepítésének és használatának önkéntességéről, továbbá a karantén szoftver telepítésének feltételeiről, a karantén szoftver használatával járó előnyökről és kötelezettségekről, és
b) figyelmezteti, hogy az (1) bekezdés szerinti önkéntes nyilatkozat megtétele hiányában fokozott
ellenőrzésnek van helye.
(4) * A karantén szoftver telepítésére és használatára vonatkozó kötelezettség teljesítését a rendőrség - elsősorban elektronikus úton - ellenőrzi, amelynek során az (1) bekezdés szerint elrendelt, a
karantén szoftver alkalmazásával történő ellenőrzéssel érintett személy (a továbbiakban: érintett személy) köteles együttműködni, és a karantén szoftverrel a rendőrség által előírt műveletet elvégezni. A
rendőrség a karantén szoftver útján megadott mozgási adatokat elektronikus úton is összevetheti a
hatósági házi karanténra kijelölt hely adataival. Az ellenőrzés nem járhat az érintett személy magánéletének szükségtelen zavarásával, 22.00 és 6.00 óra között az érintett személy pihenése indokolatlanul nem zavarható meg. A személyes ellenőrzésre akkor kerülhet sor, ha a karantén szoftver által
biztosított ellenőrzés kijátszásának gyanúja merül fel, vagy ha az érintett személy a karantén szoftver
használatát elmulasztja.
(5) A hatósági házi karantén megszűnésével az érintett személy a karantén szoftvert törli, a rendőrség
az érintett személy szerinti ellenőrzését megszünteti.
(6) * Ha a hatósági házi karantén szabályai betartásának a karantén szoftver alkalmazásával történő
ellenőrzését a járványügyi hatóság az (1) bekezdés szerint nem rendeli el, a hatósági házi karantén
szabályainak megtartását a rendőrség személyes jelenlét útján ellenőrzi.
Fertőző betegség elleni védettség igazolása *
178. § (5) * Az adományozás céljából felajánlott, valamint a saját reprodukciós eljárás céljából letett
embrió legfeljebb 15 évig tárolható, de ez az időtartam egy alkalommal, további 15 évvel meghoszszabbítható. A letétbe helyezett embrió tárolásának leghosszabb időtartama 30 év. Ezen időtartamon
belül a tárolás idejéről a rendelkezésre jogosult dönt. A fel nem használt embrió a fagyasztva tárolás
határidejének letelte előtt - az embrió valószínű károsodásának esetét kivéve - nem semmisíthető
meg. A határidő leteltét követően az egészségügyi szolgáltató az embriót megsemmisíti vagy tudományos kutatás céljára - a reprodukciós eljárásban történő felhasználás lehetőségének kizárásával felhasználhatja, illetve ilyen célból arra jogosult kutatóintézetnek átadhatja. *
Hatály: 2022.IX.1. - 2022.X.31
217. § (2) * Halálozás esetén - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - halottvizsgálati bizonyítványt kell
kiállítani. A halottvizsgálati bizonyítvány - a Kormány rendeletében meghatározottak szerint - az (1)
bekezdés szerinti célból tartalmazza
a) az elhunyt
aa) azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat, a lakcím-, illetve okmányadatokat, valamint az elhunyt állampolgárságára, Társadalombiztosítási Azonosító Jelére vonatkozó adatokat,
ab) elhalálozásásának körülményeire, boncolására, halálának okaira vonatkozó egészségügyi adatokat, valamint az elhunyt temetésével összefüggő adatokat, valamint
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b) az eltemettetésre kötelezett, illetve az eltemetést intéző személy azonosításához szükséges természetes személyazonosító és kapcsolattartási adatokat.
(2a) *
A halottvizsgálati bizonyítvány kiállítására jogszabályban kijelölt, az Elektronikus
Halottvizsgálati Bizonyítványt Kiállító Rendszer működtetője a (2) bekezdés szerinti, a halottvizsgálati
bizonyítvány kiállításához szükséges,
a) az elhunytra vonatkozó adatokat a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő 30 évig,
b) az eltemettetésre kötelezettre, illetve az eltemettetőre vonatkozó adatokat a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő 5 évig
kezeli.
Többek között módosítja az 1997. évi CLV. törvényt a fogyasztóvédelemről
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2022.07.26.
56/D. § * A 21. § (6) bekezdésétől, illetve a 23. §-tól eltérően, a területi közigazgatás működésével
kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény hatálybalépésekor működő békéltető
testület tagjainak és elnökének megbízatási ideje 2023. december 31-éig meghosszabbodik.
Hatály: 2023.I.1. 17/B. § e) * amennyiben országos hálózattal rendelkezik, minden vármegyeszékhelyen ügyfélszolgálatot működtessen.
17/D. § (4) * Az (1) bekezdésben meghatározott vállalkozás legalább egy fogyasztóvédelmi referenst
köteles foglalkoztatni minden olyan vármegyében és a fővárosban, ahol *
18. § (2) * A békéltető testület a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban:
kamara) által működtetett szakmailag független testület.
20. § (5) * A békéltető testület illetékességi területe a testületet működtető kamara szerinti vármegyére (fővárosra) terjed ki.
29. § (11) * A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek
keretében köteles a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát
megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a
2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson
egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető
kamara szerinti vármegyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
1. melléklet az 1997. évi CLV. törvényhez *
A fogyasztóvédelmi referens hatósági jellegű képzés szakmai követelményei
1. A képzés témakörei
1.1. A képzés tárgykörei:
1.1.1. Fogyasztóvédelmi alapismeretek:
h) * a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárásának szabályai,
Többek között módosítja az 2007. évi LXXXVI. törvényt a villamos energiáról
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2022.07.26.
47. § (1) * A villamosenergia-kereskedő a felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszainak
kivizsgálására és orvoslására, valamint a felhasználók tájékoztatása céljából köteles a
kapcsolattartást szóbeli és írásbeli ügyintézés keretében biztosítani.
(1a) * A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI.
törvény (a továbbiakban: Khtv.) szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz csatlakozott
villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató köteles a felhasználó vagy a fizető adatai
változásának felhasználó általi bejelentését az adatváltozás-kezelési szolgáltatás keretében,
biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján is fogadni és kezelni. Ha a felhasználó hálózathasználati
szerződését a villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató a 63. § (1) bekezdésének
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megfelelően megbízottként kezeli, akkor a felhasználó változott adatait továbbítja az érintett hálózati
engedélyesnek.
(1b) *
Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználó rendelkezése alapján átadja a
villamosenergia-kereskedőnek, illetve egyetemes szolgáltatónak a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés a)
pontja, b) pont bc)-be) alpontja, valamint 20/U. § (2) bekezdése szerinti adatokat.
(1c) * A villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató a felhasználónak az adatváltozáskezelési szolgáltatásra történő regisztrációja során a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab)
alpontja alapján, az adatváltozás-kezelési szolgáltatótól átvett adatait az adatok átvételét követő 60
napon belül összeveti az általa nyilvántartott, a felhasználóra, illetve a fizetőre vonatkozó adatokkal,
és eltérés esetén gondoskodik azoknak az átvett adatok szerinti tartalommal történő helyesbítéséről.
Hatály: 2022.IX.1. - 2022.XII.31.
XIII/B. Fejezet *
ENERGETIKAI INNOVÁCIÓK TÁMOGATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK *
114/I. § * (1) A Hivatal energetikai szabályozási tesztkörnyezetet működtethet, amelynek célja, hogy
ösztönözze és támogassa olyan energetikai innovációs teljesítmények elterjedését, piacra lépését,
amelyek elősegíthetik a villamosenergia-rendszer fenntarthatóságának, költséghatékony
működtetésének, a fogyasztói igények megfelelő ellátásának vagy az ellátásbiztonság növelését.
158. § (1) * (8) * A Hivatal a villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának és
a villamosenergia-piac hatékony működésének felügyeletével, a felhasználók érdekeinek
védelmével kapcsolatos feladatai körében, továbbá az energiapolitikai célkitűzések, valamint a
fenntartható fejlődés követelményeinek érvényesítésével összefüggő feladatainak a támogatására
energetikai szabályozási tesztkörnyezetet működtethet.
168. § k) * a közvetlenül alkalmazandó Európai Uniós jogi aktusokban meghatározott és a Hivatal
hatáskörébe tartozó eltérés engedélyezésére irányuló eljárásban 4 hónap,
l) * az energetikai szabályozási tesztkörnyezethez kapcsolódó eljárásban 152 nap.
9. * a hálózati engedélyes által külön díj ellenében végzett szolgáltatások meghatározására és
szabályozására vonatkozó alapelveket, keretszabályokat, az árszabályozási ciklus kezdő és záró
időpontját, ezen szolgáltatások körét, a külön díjak megállapításának kereteit és a külön díjak
alkalmazásának szabályait, *
10. * a tesztkörnyezet által támogatott célokat, a kérelem benyújtására jogosultak körét, a kérelem
benyújtásával kapcsolatos szabályokat, a kérelem elbírálásával kapcsolatos részletes szabályokat,
az engedélyezhető eltérések részletes tartalmát, a tesztkörnyezet résztvevőinek jogait és
kötelezettségeit, az energetikai innovációs teljesítmények alkalmazásával kapcsolatos felelősségi
kérdéseket, az energetikai tesztkörnyezetben való részvétel meghosszabbításának a feltételeit és a
kötelezettségek megszegésével kapcsolatos jogkövetkezményekkel kapcsolatos részletes
szabályokat.
Többek között módosítja a 2008. évi XL. törvényt a földgázellátásról
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2023.03.01.
29. § (3a) * A (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben a lakossági fogyasztó értesítése írásban
történik azzal, hogy a kikapcsolás lehetőségére és az azzal járó szolgáltatás-szüneteltetésre
vonatkozó második értesítése tértivevényes levélben vagy a lakossági fogyasztó általi átvétel
igazolására alkalmas egyéb módon történik.
51. § (1) A vezetékes PB-gáz szolgáltatási tevékenység gyakorlásához a gázszolgáltatónak
rendelkeznie kell az elosztóvezeték hálózat többségi tulajdonával - amely esetben a gázszolgáltató
által üzemeltetett teljes eszközvagyon könyvszerinti értékét kell figyelembe venni - vagy érvényes
üzemeltetési szerződéssel.
(2) * A vezetékes PB-gáz szolgáltatónak rendelkeznie kell adatforgalmi és információs rendszerrel,
mérő- és adatátviteli eszközökkel, az elosztóvezetékek folyamatos felügyeletét ellátó, valamint a
karbantartást és az üzemzavar elhárítást irányító szervezetekkel.
52. § * A PB-gáz szolgáltató
a) elosztási tevékenységére a földgázelosztásra,
b) értékesítési tevékenységére a földgáz-kereskedelemre,
c) ügyfélszolgálatai tekintetében a földgázkereskedőre
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni az e törvényben és végrehajtási rendeletében foglaltak
szerint.
104/B. § (4) * A rendszerhasználati díjak mértékét a Hivatal - figyelemmel az (1) bekezdés szerinti
rendeletre és a módszertani útmutatókra - határozatban állapítja meg, legkésőbb az éves
kapacitásaukció előtt 30 nappal, földgázelosztási díj és elosztási átszállítási díj esetén az ÜKSZ
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szerinti éves kapacitáslekötési kérelem beadásának napja előtt 30 nappal. A Hivatal a
rendszerhasználati díjak megállapítására irányuló eljárás megindításakor felhívja az ügyfeleket
nyilatkozataiknak az eljárás megindításától számított 30 napon belül történő megtételére, amely
határidő jogvesztő. A Hivatal a határozatát a honlapján a rendszerhasználati díjak alkalmazhatósága
előtt legalább 40 nappal közzéteszi.
(4a) * A Hivatal a szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos árkedvezményekre, szorzókra és
szezonális faktorokra vonatkozó döntését - a (4) bekezdés szerinti eljárási szabályok és határidők
alkalmazásával - határozatban hozza meg.
109/B. § * (1) A számvitelről szóló törvény általános szabályaitól eltérően, ha e törvényben és a
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben foglaltak alapján technológiai célra, hálózati veszteség,
valamint mérési különbözet pótlására vásárolt földgáz beszerzése vonatkozásában a
földgázelosztóknak a tényadatok alapján ezen a tevékenységen az árszabályozás feltételei szerint
indokoltként elismerthez képest nyeresége vagy vesztesége keletkezik, és annak árszabályozás
szerinti indokolt mértéke figyelembevételre kerül, ennek érvényesítendő hatását a földgázelosztók
éves beszámolójuk mérlegében időbeli elhatárolásként szerepeltethetik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően készített beszámoló a Tao. tv. 1. § (5) bekezdése
alkalmazásában a számvitelről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel megállapítottnak, azokkal
összhangban állónak minősül.
113. § (1) * Az engedélyes - az egyablakos kapacitásértékesítő és az (1a) bekezdés szerinti
mentesítés kivételével - köteles üzletszabályzatot készíteni, amely tartalmazza az általa nyújtott
szolgáltatás általános biztonsági, minőségi, műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési előírásait,
valamint az ellátás színvonalának és a felhasználói igény kielégítésének feltételeit.
(1a) * A Hivatal kérelemre mentesíti az üzletszabályzat készítésének kötelezettsége alól az e
törvény szerint engedélyköteles földgázkereskedőt, ha legfeljebb egy felhasználónak értékesít
földgázt és a felhasználóval kötött szerződés megfelel az e törvényben és a végrehajtására kiadott
jogszabályokban, a földgázellátási szabályzatokban, valamint a Hivatal határozataiban foglalt
feltételeknek.
127. § c) * jóváhagyja az engedélyesek által kidolgozott üzletszabályzatokat és azok módosításait,
valamint a jóváhagyást feltételhez köti vagy megtagadja, a 113. § (1a) bekezdése alapján kérelemre
mentesít az üzletszabályzat készítés kötelezettsége alól, továbbá a 113. § (3) bekezdésében foglalt
esetben az üzletszabályzatot hivatalból módosítja;
129/A. § (2) c) * referenciaár-módszertant, a szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos
árkedvezményeket,
szorzókat
és
szezonális
faktorokat,
rendszerhasználati
díjakat,
rendszerüzemeltetők által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy csatlakozási
díjakat állapít meg.
129/B. § (2) * A rendszerhasználati díjakat megalapozó referenciaár-módszertan, valamint a
szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos árkedvezmények, szorzók és szezonális faktorok
megállapítására irányuló eljárásokban a szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos
konzultációra jogosult személyek is közvetlenül érintettek.
(3) * A Hivatalnak a referenciaár-módszertant, a szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos
árkedvezményeket, szorzókat és szezonális faktorokat, a rendszerhasználati díjakat, a
rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy a csatlakozási
díjakat megállapító határozata elleni közigazgatási per a határozat közlésétől számított 15 napon
belül indítható.
(5) * Ha a bíróság a referenciaár-módszertant, a szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos
árkedvezményeket, szorzókat és szezonális faktorokat, a rendszerhasználati díjakat, a
rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy csatlakozási
díjakat megállapító határozatot a (3) bekezdés szerinti közigazgatási perben jogerősen hatályon
kívül helyezi vagy megsemmisíti, a jogerős bírósági döntést közvetlenül megelőzően alkalmazott
referenciaár-módszertant, a szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos árkedvezményeket,
szorzókat és szezonális faktorokat, díjakat és áralkalmazási feltételeket kell alkalmazni, amíg a
Hivatal által a bírósági határozat alapján új eljárásban hozott, véglegessé vált határozat szerinti
referenciaár-módszertan, szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos árkedvezmények,
szorzók és szezonális faktorok, vagy díjak nem alkalmazandóak.
133. § (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg
3. * az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódóan az árakat, az áralkalmazási feltételeket, az
árszabályozás kereteit; a felajánlás részletszabályait, a felajánlott földgázforrás árát, az
igénybevételre jogosultak körét, a földgázforrás átadására vonatkozó rugalmassági szabályokat; a
felajánlás keretében, a 141/A. §, a 141/I. § és a 141/J. § szerinti szerződések alapján értékesített
földgázforrás mennyiségét és árát, valamint az ezen földgázforrásokhoz kapcsolódóan a
rendszerhasználati és mobilgáz-finanszírozási költségek indokolt értékeihez képest megképződő
többlet, vagy veszteség elszámolásának szabályait; a 141/A. §-ban és a 141/I-141/J. §-ban foglaltak
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megsértése, valamint a rendeletben meghatározott mennyiségtől való eltérés esetén alkalmazandó
jogkövetkezményeket; a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási hozzájárulás és a kiegyenlítő
hozzájárulás mértékét, *
141. § (1)-(6) *
(7) * A 141/A. § és a 141/J. § alkalmazásában az ellátás típusú szerződés olyan szerződés, amely a
földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló jogszabály szerinti árak
közül a földgáz árát, a földgázszállítási és a földgáztárolási díjat, a nagykereskedői árrést, valamint a
mobilgáz-finanszírozási költséget tartalmazza, és amely alapján az egyetemes szolgáltatót ellátó
földgázkereskedő az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához
szükséges mennyiség mértékéig a vásárló mindenkori igénye alapján szolgáltatja a földgázt. Az
ellátás típusú szerződés keretében egyetemes szolgáltatási célra földgázt vásárló szerződő fél
mindenkori igénye szerint kell átadni a földgáz mennyiséget, akkor is, ha az egyetemes szolgáltatók
részére vételre felajánlott földgázforrás mennyiségét meghatározó miniszteri rendeletben
meghatározott mennyiség az igényelt földgáz mennyiségnél kevesebb.
(8) *
141/A. § * (1) * Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő, valamint az egyetemes
szolgáltató jogosult a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény, valamint a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXXXIV. törvény (a
továbbiakban: Mód. törvény) hatálybalépését követő harmadik napig a 133. § (1) bekezdésének a
Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben foglalt áron
és - a földgáztárolóból és nem földgáztárolóból származó mennyiség szerinti bontásban meghatározott mennyiséggel az egyetemes szolgáltatási célra értékesítendő földgázmennyiséget
tartalmazó szerződését újratárgyalni, és ellátás típusú szerződésként módosítani, korábbi szerződés
hiányában a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti miniszteri
rendeletben kijelölt felek meghatározása mellett szerződést kötni. Ezen szerződések a szerződés
lejártának napjáig nem szüntethetők meg. A módosítás ezen feltételekkel csak az egyetemes
szolgáltatási céllal vásárolt földgázmennyiségre vonatkozhat. A szerződésmódosítás, illetve az új
szerződés hatálybalépésének napja a Mód. törvény hatálybalépését követő negyedik nap.
(2) * Ha az (1) bekezdés szerinti szerződésmódosításra az (1) bekezdésben előírt határidőben nem
kerül sor, az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő, valamint a vele szerződésben álló
egyetemes szolgáltató által ezen törvény kihirdetését megelőzően kötött egyetemes szolgáltatási
célra értékesítendő földgázmennyiséget tartalmazó szerződés a Mód. törvény hatálybalépését
követő negyedik napon a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti
felhatalmazás alapján kiadott rendeletben - a földgáztárolóból és nem földgáztárolóból származó
mennyiség szerinti bontásban - meghatározott mennyiséggel és árral ellátás típusú szerződésre
módosul az egyetemes szolgáltatási célra értékesítendő földgázmennyiség tekintetében; a
módosítás ettől a naptól hatályos. Ezen szerződés a szerződés lejártának napjáig nem szüntethető
meg.
(3) *
(6) * Az egyetemes szolgáltató köteles az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által
megjelölt ellátási időszakra vonatkozóan megadni a szerződés alapján történő vételezésének
tervezett mennyiségeit havi bontásban. A Felajánlási rendelet alapján az egyetemes szolgáltató által
a Hivatal részére megadott, az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőtől a szerződés
alapján beszerezni tervezett negyedéves mennyiségek legfeljebb 5%-kal térhetnek el az adott
negyedév hónapjaira bejelentett mennyiségek összegétől
(9) * A Hivatal ellenőrizheti, hogy az egyetemes szolgáltató kizárólag az egyetemes szolgáltatásra
jogosultak ellátására fordította-e az (1), (2) és (8) bekezdés szerint vásárolt vagy átvett földgázt.
(14) * Az (1)-(2) bekezdés szerinti szerződés 2024. szeptember 30-ig meghosszabbodik.
141/G. § * (1) * Az a földgáztárolói engedélyes, amelynek az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés
végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 2013. évi CLXVII. törvény hatálybalépésekor a
tulajdonában van legalább 120 millió m3 mobilgázzá átminősített párnagáz, köteles ajánlatot tenni a
120 millió m3 mobilgázzá átminősített párnagáz könyv szerinti értéken történő értékesítésére az
egyetemes szolgáltatók földgáz forrásainak biztosítása érdekében az egyetemes szolgáltatót ellátó
földgázkereskedő részére, ha az ajánlattétel napját a miniszter rendeletben meghatározta. Az
ajánlati kötöttség időtartama 5 munkanap. *
(3) * A földgáztárolói engedélyes köteles ajánlatot tenni a saját célú energiafelhasználással és
technológiai célú felhasználással csökkentett mobilgázzá átminősített párnagáz könyv szerinti
értéken történő értékesítésére az egyetemes szolgáltatók földgáz forrásainak biztosítása érdekében
az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő részére a miniszter rendeletében
meghatározottak szerint.
141/I. § * (1) * A hazai termelésű földgázt termelő az egyetemes szolgáltatás keretében vételező
felhasználók részére történő értékesítés céljából és ellátásuk mértékéig köteles a hazai termelésű

21

földgázt a Mód. 7. törvény hatálybalépését követő harmadik munkanapon 3 munkanapig tartó
ajánlati kötöttség mellett az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő részére a 2015. július 1.
és 2016. szeptember 30. közötti időszakra vételre felajánlani. A hazai termelésű földgázt termelő az
ajánlat elfogadása esetén köteles az igénylővel szerződést kötni.
(2) * Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő szabadon dönthet arról, hogy köt-e az (1)
bekezdés alapján szerződést.
(5) * A Hivatal ellenőrzi, hogy az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő kizárólag
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására fordította a (3) bekezdés szerinti
szerződés alapján átvett földgázt.
(9) * A hazai termelésű földgáz termelője köteles a 2015. július 1-jétől 2024. szeptember 30-ig tartó
időszakra a szállítóvezeték együttműködő földgázrendszerhez csatlakozó hazai termelő mezők
betáplálási vagy összevont betáplálási pontján a hazai termelésű földgáz betáplálása érdekében - a
műszaki üzemi terv elvárásait és a bányatechnológiai korlátokat figyelembe véve - optimalizált
módon éves és rövid távú kapacitást lekötni.
(11) * A (3) bekezdés szerinti szerződés 2024. szeptember 30-áig meghosszabbodik.
141/J. § * (1) * Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő az egyetemes szolgáltatás
keretében vételező felhasználók részére történő értékesítés céljából köteles a szerződéssel le nem
kötött földgázforrásait - ideértve az egyetemes szolgáltatási célra a 141/I. § szerint vásárolt hazai
termelésű földgázforrásait is - a Mód. 7. törvény hatálybalépését követő napon 3 munkanapig tartó
ajánlati kötöttség mellett az egyetemes szolgáltatók részére 2015. július 1. és 2016. szeptember 30.
közötti időszakra - a Felajánlási rendeletben szabályozott szerződési feltételeken kívül megkülönböztetésmentes szerződéses feltételekkel vételre felajánlani.
(2) * Az egyetemes szolgáltató szabadon dönthet arról, hogy köt-e az (1) bekezdés alapján
szerződést. Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő köteles az igénylőkkel szerződést
kötni.
(3) E § alapján kizárólag olyan, ellátás típusú szerződés köthető, amely
a) * alapján az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő az egyetemes szolgáltatás
keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges mennyiséget szállítóvezetéki
kilépési ponton adja át az egyetemes szolgáltatónak,
d) * a Felajánlási rendeletben nem szabályozott szerződéses feltételeket a felek megállapodásának
hiányában az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő üzletszabályzatának megfelelően
határozza meg.
(4) * Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő az ajánlati kiírás mellékletét képező
szerződéstervezetet a (3) bekezdés figyelembevételével készíti el.
(10) * A (3) bekezdés szerinti szerződés 2024. szeptember 30-áig meghosszabbodik.
(11) * Az egyetemes szolgáltató köteles az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által
megjelölt ellátási időszakra vonatkozóan megadni a szerződés alapján történő vételezésének
tervezett mennyiségeit havi bontásban. A Felajánlási rendelet alapján az egyetemes szolgáltató által
a Hivatal részére megadott, az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőtől a szerződés
alapján beszerezni tervezett negyedéves mennyiségek legfeljebb 5%-kal térhetnek el az adott
negyedév hónapjaira bejelentett mennyiségek összegétől.
Hatály: 2022.XI.1. - 2022.XII.31.
133/A. § 14. * összehangolt védelmi tevékenység elrendelése esetén a földgázipari vállalkozás e
törvényben, a végrehajtására kiadott kormányrendeletben és a Hivatal elnöke által kiadott
rendeletben, határozatban foglalt, a földgázipari tevékenységből származó egyes kötelezettségei
alóli mentesítése - ideértve a más földgázipari vállalkozás jogának korlátozását is - szabályait.
15. *
Többek között módosítja a 2011. évi CXXVIII. törvényt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2023.03.01.
23. § (5) b) * jelöli a NATO RC munkájában az állandó képviseletet ellátó összekötő személyét,
c) * jelöli a NATO RC alá tartozó polgári védelmi bizottság (CPG) munkájában a nemzeti szakmai
képviseletet ellátó személyt,
Hatály: 2022.XI.1. - 2022.XII.31.
1. § (1) A katasztrófavédelem nemzeti ügy. A védekezés egységes irányítása állami feladat.
(2) * Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a környezetében
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lévő kockázatokat, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá joga és kötelessége,
hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben.
11. * Kiterjedt káresemény: olyan védelmi és biztonsági esemény, amelynek kezelése során
elengedhetetlen az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében a katasztrófavédelem, mint
elsődleges beavatkozó irányításával az eseménykezelésben érintett szervezetek azonnali,
összehangolt reagálása a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének koordinációs
tevékenysége megkezdéséig.
12. * Kockázat: egy adott területen adott időtartamon belül vagy meghatározott körülmények között
jelentkező egészség-, illetve környezetkárosító hatás valószínűsége.
25. * Veszélyelhárítási terv: kiterjedt káresemény időszakában végrehajtandó katasztrófavédelmi
feladatokat tartalmazó, központi, területi (fővárosi), járási, települési (a fővárosban kerületi) és
munkahelyi okmányrendszer.
29. *
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset: olyan mértékű veszélyes anyag
kibocsátásával, tűzzel vagy robbanással járó, veszélyes anyagokkal kapcsolatos esemény, amely a
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem működése során befolyásolhatatlan
folyamatként megy végbe, és amely az üzemen belül vagy azon kívül közvetlenül vagy lassan
hatóan súlyosan veszélyezteti vagy károsítja az emberi egészséget, illetve a környezetet.
30. * Veszélyes anyagokkal kapcsolatos esemény: veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben,
küszöbérték alatti üzemben a rendeltetésszerű működés során vagy a technológiai folyamatokban
bekövetkező olyan nem várt esemény, amely nem minősül veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetnek, de azonnali beavatkozást igényel és az alábbi következmények egyikével jár:
a) veszélyes anyaggal kapcsolatos tűz,
b) veszélyes anyaggal kapcsolatos robbanás,
c) mérgező, rákkeltő tulajdonságú veszélyes anyag kibocsátása,
d) oxidáló, tűz- vagy környezetre veszélyes tulajdonságú folyadék halmazállapotú veszélyes anyag
kikerülése legalább 1000 kg mennyiségben,
e) egyéb veszélyes anyag kikerülése legalább a felső küszöbérték 0,1%-át elérő mennyiségben.
34. * Katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség: azon képességek, válaszadási kapacitások
összessége, amelyek a személyek, a környezet, a tulajdon védelmét, valamint a kormányzati,
gazdasági, társadalmi funkciók folytonosságának megőrzését szolgálják a természeti és az ember
okozta katasztrófák közvetlen, közvetett hatásaival szemben.
3. A törvény hatálya
4. § (1) * E törvényt kell alkalmazni Magyarország területén végzett katasztrófaveszélyes
tevékenységre, kiterjedt káresemény megelőzése érdekében, valamint annak bekövetkezése esetén,
továbbá akkor, ha a katasztrófa károsító hatása ellen Magyarország területén védekezés szükséges
(beleértve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezést is).
5. § i) * a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszternek a honvédelemért felelős miniszter,
valamint a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője véleményének kikérését
követően kialakított javaslatára meghatározza a polgári védelmi szervezetek összlétszámát,
j) * a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter útján, a védelmi és biztonsági tevékenységek
összehangolásáról szóló törvényben meghatározottak szerint, továbbá a védelmi és biztonsági
igazgatás központi szervével együttműködve irányítja a területi védelmi bizottságok
katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtását,
k) * összehangolja a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség fejlesztésével kapcsolatos
feladatokat,
l) * koordinálja a katasztrófák miatti veszteségekre vonatkozó adatok gyűjtését.
5. Ágazati koordináció *
7. § * A Kormány a katasztrófavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítése, valamint a
katasztrófák elleni felkészüléssel, megelőzéssel, védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos
feladatok összehangolt megoldása érdekében ágazati koordinációs szervet (a továbbiakban: ágazati
koordinációs szerv) működtet.
k) * az irányítása alá tartozó szervezetek tekintetében biztosítja a védelmi és biztonsági
tevékenységek összehangolásáról szóló törvényben meghatározott feladatok végrehajtását,
valamint gondoskodik az irányítása alá tartozó szervezetek hatékony együttműködéséről a védelmi
és biztonsági feladatok ellátásban részt vevő szervek, szervezetek, különösen a védelmi és
biztonsági igazgatás szervei tekintetében.
19. § (1) *
(2) A főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke, a polgármester a katasztrófavédelmi feladatait a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv közreműködésével látja el.
(2a) * A megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester és a polgármester a katasztrófavédelmi
feladatok e törvényben meghatározott végrehajtása során államigazgatási jogkörben jár el.
(3) * A katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében a kormánytisztviselő, a köztisztviselő, a

23

közalkalmazott és az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy túlmunkára kötelezhető. *
(4) *
15. Általános jelzési kötelezettség
20. § *
21. § (1) A lakossági riasztórendszer elemeinek, végpontjainak idegen építményen történő
elhelyezésénél törekedni kell elsődlegesen az állami, önkormányzati építményeken történő
elhelyezésre. Amennyiben a magántulajdonú építménnyel szemben az állami, önkormányzati
területen történő elhelyezés aránytalanul nagy költségráfordítást, illetve technológiai változást jelent,
a lakossági riasztórendszer magántulajdonú építményeken kerül elhelyezésre.
22. § (3) * A hivatásos katasztrófavédelmi szerv a feladatait a védelmi és biztonsági tevékenységek
összehangolásáról szóló törvényre is figyelemmel hajtja végre.
34. § (1) * Az iparbiztonsági hatóság a 25. § (1) bekezdése szerinti végleges határozatát a
veszélyeztetett települések polgármestereivel, az üzem telephelye szerint illetékes környezetvédelmi,
valamint természetvédelmi hatósággal, a fővárosban a főpolgármesterrel, valamint a veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzem telephelye szerint illetékes helyi, területi védelmi bizottság elnökével
közli.
35. § (4) * Amennyiben az üzemeltető a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesettel vagy
eseménnyel összefüggésben a megelőző, elhárító, helyreállító intézkedésekre, valamint a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset körülményeinek kivizsgálására vonatkozó kötelezettségének
nem tesz eleget, az iparbiztonsági hatóság ezek megtételére kötelezi.
c) *
a veszélyes tevékenységgel kapcsolatos súlyos balesettel, vagy eseménnyel
összefüggésben megelőző, elhárító és helyreállító intézkedésekre vonatkozó kötelezettség be nem
tartása esetén.
e) *
veszélyes anyagokkal kapcsolatos esemény, súlyos baleset azonnali bejelentésének
elmulasztása,
f) * veszélyes anyagokkal kapcsolatos eseményről, súlyos balesetről szóló adatszolgáltatási
kötelezettség elmulasztása,
36. § * Az iparbiztonsági hatóság a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek és
események megelőzése, kivizsgálása, valamint a jogszabályban, illetve hatósági határozatban
foglalt kötelezettségek teljesülése érdekében az e törvény végrehajtását szolgáló
kormányrendeletben meghatározott gyakorisággal hatósági ellenőrzést tart.
42. § * Az üzemeltető köteles a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve ügyeleti
szolgálata útján távbeszélőn az iparbiztonsági hatóságot haladéktalanul tájékoztatni
a) * a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, esemény körülményeiről.
b) * a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, eseményben szereplő veszélyes
anyagokról,
c) a lakosságra, az anyagi javakra és a környezetre gyakorolt hatások értékeléséhez szükséges
adatokról,
d) a megtett intézkedésekről.
V. FEJEZET
A KITERJEDT KÁRESEMÉNY *
52/A. § * A polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy ruházatát, továbbá a polgári védelmi célra
használt járművet és egyéb technikai eszközt, valamint létesítményt a polgári védelem nemzetközi
megkülönböztető jelével kell ellátni.
Többek között módosítja a 2011. évi CCIX. törvényt a víziközmű-szolgáltatásról
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2023.03.01.
61. § (2a) * Az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz csatlakozott víziközmű-szolgáltató köteles a
felhasználó adatai változásának felhasználó általi bejelentését a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban:
Khtv.) szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatás keretében biztonságos kézbesítési szolgáltatás
útján is fogadni és kezelni.
(2b) * Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználó rendelkezése alapján átadja a víziközműszolgáltatónak 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
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nyilvántartott, a felhasználóra vonatkozó adatokkal, és eltérés esetén gondoskodik azoknak az átvett
adatok szerinti tartalommal történő helyesbítéséről.
Hatály: 2023.I.1. - 2023.I.31.
5/E. § (5) * A fogyasztóvédelmi hatóság (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatkörén kívül, a
létfenntartási, a közegészségügyi vízigények teljesítésével összefüggésben az illetékes
népegészségügyi szerv, továbbá a víziközmű-rendszerbe való bekötésre kötelezéssel
összefüggésben a fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) jár el.
61. § (2a) * Az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz csatlakozott víziközmű-szolgáltató köteles a
felhasználó adatai változásának felhasználó általi bejelentését a területi közigazgatás működésével
kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik
módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Tkmtv.)
szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatás keretében biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján is
fogadni és kezelni.
(2b) * Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználó rendelkezése alapján átadja a víziközműszolgáltatónak a Tkmtv. 15. § (2) bekezdés a) pontja, b) pont bc)-be) alpontja, valamint 16. § (2)
bekezdése szerinti adatokat.
(2c) * A felhasználónak az adatváltozás-kezelési szolgáltatásra történő regisztrációja során a Tkmtv.
15. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja alapján az adatváltozás-kezelési szolgáltatótól átvett
adatait a víziközmű-szolgáltató az adatok átvételét követő 60 napon belül összeveti az általa
nyilvántartott, a felhasználóra vonatkozó adatokkal, és eltérés esetén gondoskodik azoknak az átvett
adatok szerinti tartalommal történő helyesbítéséről.
Többek között módosítja a 2012. évi I. törvényt a munka törvénykönyvéről
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2023.03.01.
34. Eltérő megállapodás
57. § (1) * A felek megállapodása vagy kollektív szerződés
a) az 51. § (7) bekezdésében,
b) az 52. § (3) bekezdésében,
c) az 53. § (3)-(4) bekezdésében,
d) az 54. § (1) bekezdésében,
e) az 56. § (2)-(5) bekezdésében
foglaltaktól nem térhet el.
Hatály: 2023.I.1. 71. § (3) * Ha a munkáltatónak több telephelye van, az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállását
telephelyenként kell megállapítani azzal, hogy az azonos vármegyében (fővárosban) található
telephelyek esetében a munkavállalók létszámát össze kell számítani. A munkavállalót azon a
telephelyen kell számításba venni, amelyen a csoportos létszámcsökkentésről szóló döntés
meghozatalakor irányadó beosztása szerint végez munkát.
Többek között módosítja a 2012. évi II. törvényt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2023.03.01.
2. § (8) * A Rendőrségről szóló törvényben, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
törvényben felsorolt szabálysértés miatt nem vonható felelősségre a megbízhatósági vizsgálatot
folytató személy, ha jogszabályban meghatározott feladata ellátása során követi el a szabálysértést.
157. § (1) A személyazonosító adatok nyilvántartásából és a szabálysértési nyilvántartásokból
törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából közvetlen hozzáféréssel a szabálysértési
nyilvántartási rendszerben kezelt adatok teljes körét jogosult átvenni *
f) *
a nemzetbiztonsági szolgálatok, nemzetbiztonsági ellenőrzés, belső biztonsági és
bűnmegelőzési célú ellenőrzés, kifogástalan életvitel ellenőrzés, illetve megbízhatósági vizsgálat
lefolytatása céljából,
Hatály: 2022.XI.1. - 2022.XII.31.
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Többek között módosítja a 2012. évi LXXXVIII. törvényt a termékek piacfelügyeletéről
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2023.03.01.
2. § E törvény alkalmazásában:
2. * CE-jelölés: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról
és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. július 9-i 765/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK Rendelet) 2. cikk 20. pontjában
meghatározott jelölés,
5. * forgalmazás: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK
irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2019. június 20-i
(EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/1020 Rendelet] 3.
cikk 1. pontjában meghatározott fogalom,
6. * forgalmazó: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 10. pontjában meghatározott fogalom,
7. * forgalomba hozatal: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom,
8. * forgalomból történő kivonás: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 23. pontjában meghatározott
intézkedés,
9. *
Megállapította: 2020. évi XLI. törvény 3. § (2). Hatályos: 2021. VII. 16-tól.
forgalomból való visszahívás: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 22. pontjában meghatározott
intézkedés,
10. * gazdasági szereplő: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 13. pontjában meghatározott fogalom,
11. * gyártó: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 8. pontjában meghatározott fogalom,
15. * importőr: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 9. pontjában meghatározott fogalom,
22. * meghatalmazott képviselő: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 12. pontjában meghatározott
fogalom,
25. * piacfelügyelet: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 3. pontjában meghatározott fogalom,
26. * piacfelügyeleti hatóság: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 4. pontjában meghatározott
fogalom,
31. veszélyes termék: a biztonságos termék meghatározásának nem megfelelő termék,
32. * az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató: az (EU) 2019/1020
Rendelet 3. cikk 14. pontjában meghatározott fogalom,
33. * korrekciós intézkedés: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 16. pontjában meghatározott
fogalom,
34. * logisztikai szolgáltató: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 11. pontjában meghatározott
fogalom,
35. * meg nem felelés: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 7. pontjában meghatározott fogalom,
36. * online interfész: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 15. pontjában meghatározott fogalom,
37. * önkéntes intézkedés: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 17. pontjában meghatározott
fogalom,
38. * súlyos kockázatot jelentő termék: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 20. pontjában
meghatározott fogalom,
39. * végfelhasználó: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 21. pontjában meghatározott fogalom,
40. * vámhatóságok: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 24. pontjában meghatározott fogalom.
8. § (5) * A gyártó a termékhez magyar nyelven köteles mellékelni a fogyasztók és más
végfelhasználók számára a használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő
figyelmeztetéseket. A használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie.
8. Az importőr és a logisztikai szolgáltató kötelezettségei *
11. § (5) * Az importőr köteles biztosítani, hogy a termékhez mellékelt használati és kezelési
útmutató a fogyasztók és más végfelhasználók számára magyar nyelvű, közérthető és egyértelmű
legyen, valamint tartalmazza mindazt az információt, amelyet a gyártó által csatolt idegen nyelvű
használati és kezelési útmutató tartalmaz. Amennyiben a gyártó nem mellékelte a termékhez az
általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy az Európai Unió egyes
termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló kötelező jogi aktusa rendelkezéseinek átültetése
céljából elfogadott jogszabály által előírt tájékoztatásokat, az importőr köteles azt pótolni.
12/A. § * Ha a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő nem gondoskodott róla, akkor a
logisztikai szolgáltató köteles biztosítani, hogy a termékhez mellékelt használati és kezelési útmutató
a fogyasztók és más végfelhasználók számára magyar nyelvű, közérthető és egyértelmű legyen,
valamint tartalmazza mindazt az információt, amelyet a gyártó által csatolt idegen nyelvű használati
és kezelési útmutató tartalmaz. Amennyiben a gyártó vagy az importőr vagy a meghatalmazott
képviselő nem mellékelte a termékhez az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós
jogi aktus vagy az Európai Unió egyes termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló kötelező
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jogi aktusa rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott jogszabály által előírt tájékoztatásokat, a
logisztikai szolgáltató köteles azt pótolni.
14/A. § * (1) A gazdasági szereplő - a forgalmazó kivételével - köteles az (EU) 2019/1020 Rendelet
4. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatokat ellátni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti gazdasági szereplő nevét, a fogyasztók számára beazonosítható
elnevezését vagy bejegyzett védjegyét és elérhetőségeit, beleértve a postai címét is, fel kell tüntetni
a terméken vagy annak csomagolásán, az árukötegen vagy a kísérő dokumentumon.
15. § (2) * A piacfelügyeleti hatóság megfelelő intézkedést hoz, amennyiben egy, az uniós
harmonizációs jogszabályok vagy az általános termékbiztonsági irányelv hatálya alá tartozó termék
rendeltetésszerű vagy észszerűen előrelátható feltételek mellett történő használata, valamint
megfelelő üzembe helyezése és karbantartása:
a) veszélyezteti a felhasználók egészségét vagy biztonságát vagy
b) nem felel meg az alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályoknak.
(3) * Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság megállapítja a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában
foglaltakat, úgy haladéktalanul felszólítja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő és arányos
korrekciós intézkedés megtételére annak érdekében, hogy a meg nem felelés okát vagy az ebből
adódó kockázatot a piacfelügyeleti hatóság által meghatározott határidőn belül megszüntesse.
IV/A. Fejezet *
A piacfelügyeleti hatóságok és összekötő hivatal szervezete, tevékenysége és kötelezettségei *
13. Az importtermékek piacfelügyeleti ellenőrzésére vonatkozó előírások
14. Az importtermékek szabad forgalomba bocsátása
15. A piacfelügyeleti hatóság intézkedései vámriasztás során
VI/A. Fejezet *
Információs és kommunikációs rendszer *
Hatály: 2023.I.1. –
30/A. § * A műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint
a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának hatáskörébe
tartozó műszaki biztonsági hatósági eljárásokban a hatóság az eljárást megszünteti, ha az ügyfél a
kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak (ideértve az igazgatási szolgáltatási díj
és illeték, valamint a kérelemhez jogszabály alapján csatolandó mellékletek tekintetében történő
felhívást is) határidőben nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem
kérte.
Többek között módosítja a 2012. évi C. törvényt a Büntető Törvénykönyvről
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2023.03.01.
Hatály: 2022.XI.1. - 2022.XII.31.
127. § (1) * E törvény alkalmazásában katona a honvéd, a rendőrség, az Országgyűlési Őrség, a
büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, valamint a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja.
135. § (1) Katonával szemben(3) * A hadkötelezettel szemben szolgálati viszony megszüntetése
büntetés nem alkalmazható.
140. § (1) * A várakozási idő meghosszabbítása esetén a honvéd soron következő rendfokozatba
előlépésre előírt várakozási ideje meghosszabbodik. A meghosszabbítást években kell meghatározni,
annak tartama nem haladhatja meg a rendfokozatra előírt várakozási idő felét.
(3) * A honvéd esetében az (1) és (2) bekezdésben meghatározott várakozási időn kötelező
várakozási időt kell érteni.
154. § (1) Aki háború idején műveleti vagy megszállt területen *
a) a polgári javakat fosztogatja,
b) a lakosságot szolgáltatás kikényszerítésével vagy más módon a létfenntartásához szükséges
javaitól megfosztja, vagy e javait elpusztítja, kivéve, ha azt fontos katonai szükséglet indokolja,
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
155. § (1) * Aki háború idején műveleti vagy megszállt területen nemzetközi szerződés által tiltott
fegyvert vagy harci eszközt alkalmaz vagy alkalmaztat, bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy
életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
434. § (3) * Öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a (2) bekezdés a)-c)
pontjában meghatározott módon külföldre szökik, illetve aki a szökést háború idején követi el.
435. § (3) * Ha az önkényes eltávozást háború idején, külföldi hadműveleti területen végzett
humanitárius tevékenység vagy békefenntartás során követik el, a büntetés
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436. § (4) * Ha a bűncselekményt háború idején követik el, a büntetés
437. § (1a) * A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a szolgálat megtagadását
honvédelmi válsághelyzet idején követik el.
(2) *
Módosította: 2022. évi VII. törvény 65. § a).
A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a szolgálat megtagadását háború
idején követik el.
438. § (1) Aki őr-, ügyeleti vagy egyéb készenléti szolgálatban - az adott szolgálatra vonatkozó
szolgálati intézkedés rendelkezéseit megszegve - elalszik, vagy a szolgálat ideje alatt szeszes italt,
illetve kábítószert vagy kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyagot vagy szert fogyaszt,
rendeltetési helyét elhagyja, vagy a szolgálat ellátására vonatkozó rendelkezést más módon
súlyosan megszegi, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Ha a bűncselekmény a szolgálatra jelentős hátrány veszélyével jár, a büntetés bűntett miatt
a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben három évig,
b) * háború idején egy évtől öt évig
terjedő szabadságvesztés
Szolgálati feladat alóli kibúvás
Jelentési kötelezettség megszegése
Zendülés
Zendülés megakadályozásának elmulasztása
Parancs iránti engedetlenség
Elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak
Elöljárói gondoskodás elmulasztása
Elöljárói intézkedés elmulasztása
Ellenőrzés elmulasztása
Készenlét fokozásának veszélyeztetése
Harci szellem bomlasztása
Többek között módosítja a 2012. évi CLXXXV. törvényt a hulladékról
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2023.03.01.
26b. * hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység: az a kötelező jelleggel igénybe veendő
hulladékgazdálkodási résztevékenység, amely magában foglalja az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe nem tartozó települési hulladékának, kiterjesztett
gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékek hulladékának és a kötelező visszaváltási
díjas rendszerbe tartozó termékeknek és e termékekből származó hulladéknak az átvételét, gyűjtését,
elszállítását, előkezelését, kereskedelmét és kezelésre történő átadását, ideértve az ezek által érintett
hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartását és üzemeltetését, továbbá az ilyen hulladékokra
létrehozott kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek 53/A. § (4) bekezdésében meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő szervezeti feladatainak ellátását,
valamint a kötelező visszaváltási díjas rendszer működtetését;
32/A. § (2) * A Hivatal a közszolgáltató és a közszolgáltatói alvállalkozó kérelmére megállapítja, hogy
a közszolgáltató, valamint a kizárólag a hulladék átvételére, gyűjtésére vagy előkezelésére irányuló
tevékenységet végző közszolgáltatói alvállalkozó tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról - a (4e) bekezdésben foglalt feladatok ellátására az állam által létrehozott koordináló szerv (a továbbiakban: Koordináló szerv) véleményének
kikérését követően - véleményt állít ki (a továbbiakban: megfelelőségi vélemény).
(4a) * A közszolgáltató és a (2) bekezdésben meghatározott közszolgáltatói alvállalkozó a megfelelőségi véleményt minden naptári év május 31. napjáig kérelmezi a Hivataltól.
47/A. § * (1) * A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátásáért szedhető közszolgáltatási díjat és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjakat a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig.
(2) * A Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással kapcsolatos javaslatát a Hivatal elnökének az 53/N.
§ (1) és (2) bekezdése szerinti rendelete és módszertani útmutatója alapján meghatározott indokolt
költség figyelembevételével, valamint a 88. § (3) bekezdés b) pont be) alpontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott rendeletben foglaltak szerint küldi meg a miniszter részére a tárgyévet megelőző év szeptember 15. napjáig.
(3) * A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat, és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjakat a miniszter a (2) bekezdés szerinti javaslat hiányában is meg-
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állapíthatja. Ebben az esetben a miniszter megkeresheti a Hivatalt, hogy 45 napon belül tegye meg
javaslatát.
(4a) * A koncesszor, a koncessziós társaság, a Koordináló szerv, a települési (Budapesten a fővárosi)
önkormányzat és a települési önkormányzati társulás, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységgel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetője, a koncesszori alvállalkozói
nyilvántartásban szereplő vállalkozás, a B3 alkategóriájú hulladéklerakó és a 18/D. § (1) bekezdésében meghatározott eszközök üzemeltetője és tulajdonosa, továbbá a környezetvédelmi termékdíj,
valamint a visszaváltási és a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő díjak megfizetésére kötelezettek, az őket nyilvántartó hatóság és a díjakat beszedő szerv (a továbbiakban együtt: Hivatal által kötelezett) a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal díjmegállapító, díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A Hivatal által kötelezett a Hivatal
által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási
kötelezettségének. Ha a Hivatal által kötelezett e kötelezettségét a Hivatal hiánypótlási felhívása ellenére nem teljesíti, a Hivatal bírságot szab ki.
88. § (1) * Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:
1. * a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységét, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat részeként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és
igénybevételének szabályait; *
6. * az Országos Hulladékgazdálkodási Terv és az Országos Megelőzési Program előkészítésének
részletes szabályait, részletes tartalmi követelményeit, valamint azok normatív előírásait;
45. * a hulladékgazdálkodási hatóság által vezetett koncesszori alvállalkozói nyilvántartás tartalmával
és vezetésével kapcsolatos részletes szabályokat;
46. * a gördülő fejlesztési rendszerterv jóváhagyásának, felülvizsgálatának, a jóváhagyott terv végrehajtása ellenőrzésének szabályait.
Hatály: 2023.I.1. - 2023.I.31.
61. § (29) * Ha a kötelezett a (4) bekezdésben foglalt elszállítási kötelezettségének nem tesz eleget,
a hulladékgazdálkodási hatóság közigazgatási hatósági döntésében kötelezheti az ingatlan fekvése
szerinti települési önkormányzatot a végrehajtás foganatosítására. A települési önkormányzat a kötelezést megállapító közigazgatási hatósági döntés véglegessé válásától számított tizenöt napon belül
gondoskodik az elhagyott hulladék felszámolásáról. A felszámolással összefüggésben felmerült költségek a települési önkormányzat költségvetését terhelik azzal, hogy a felmerült költség a kötelezettől
adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül és az önkormányzat bevételét képezi.
(30) * Ha a települési önkormányzat a (29) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz
eleget, a hulladékgazdálkodási hatóság a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül gondoskodik
az ingatlanon elhagyott hulladék felszámolásáról. Az ezzel összefüggésben felmerült költségek erejéig
a hatóság azonnali beszedési megbízást kezdeményez a települési önkormányzat ellen. Az így befolyt
összeg a hulladékgazdálkodási hatóság bevételét képezi.
75. § (4) * A hulladékgazdálkodásért felelős miniszter az OHT-t és az OMP-t a tervezési időszak minden második évében felülvizsgálja, a felülvizsgálat eredményéről beszámolót készít, és azt a Kormány
elé terjeszti. Ha a felülvizsgálat eredménye indokolja, a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter előkészíti az OHT és az OMP módosításának tervezetét is, és a beszámolóval együtt a Kormány elé
terjeszti.
78/B. § (5) * A hulladékgazdálkodásért felelős miniszter szakmai irányító tevékenysége keretében a
vármegyei kormányhivatalok - személyes adatok kivételével - adatgyűjtést végeznek, nyilvántartást
vezetnek, valamint adatot küldenek a hulladékgazdálkodásért felelős miniszternek az országos adatbázisok kialakítása és fenntartása érdekében.
Többek között módosítja a 2015. évi CCXI. törvényt a kéményseprő-ipari tevékenységről
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2023.03.01.
5/A. * A kéményseprő-ipari műszaki irányelvek
7/A. § * (1) A kéményseprő-ipari műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság kidolgozza az
égéstermék-elvezető létesítésével, használatával, valamint tűz elleni védelmével kapcsolatos, az
építésügyi, gázipari és tűzvédelmi tárgyú jogszabályokban meghatározott biztonsági szintnek
megfelelő követelményeket (a továbbiakban: kéményseprő-ipari műszaki irányelv).
(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetője kiadja a kéményseprő-ipari
műszaki irányelveket.
(3) Az égéstermék-elvezető létesítésével, használatával, valamint tűz elleni védelmével kapcsolatos,
az építésügyi, gázipari és tűzvédelmi tárgyú jogszabályokban meghatározott biztonsági szint
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elérhető
a) kéményseprő-ipari műszaki követelményeket érintő nemzeti szabvány betartásával,
b) a kéményseprő-ipari műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási
módszerek alkalmazásával, vagy
c) a kéményseprő-ipari műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen
eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bizottságot a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve
működteti.
8. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
k) * a kéményseprő-ipari műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság létrehozására,
összetételére, feladatkörére és működésére vonatkozó részletes szabályokat;
Hatály: 2023.I.1. 1. § 17. * ellátási terület: a vármegye (főváros) közigazgatási területének azon része, a
2. § (11) * A kéményseprő-ipari szerv látja el a kéményseprő-ipari tevékenységet megrendelés
alapján költségtérítés ellenében az (1) bekezdés b) pontja alá tartozó ingatlanok esetében is, ha a
vármegyei ellátási területen nem működik kéményseprő-ipari szolgáltató.
Többek között módosítja a 2016. évi CL. törvényt az általános közigazgatási rendtartásról
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2023.03.01.
Hatály: 2022.XI.1. - 2022.XII.31.
12. A kapcsolattartás általános szabályai
26. § [A kapcsolattartás általános szabályai]
(1) * A hatóság
a) írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt:
írásban), vagy
b) személyesen - ideértve az összeköttetés közvetlenségét, kölcsönösségét, folyamatos kép- és
hangkapcsolatot biztosító telekommunikációs eszköz alkalmazását, ha az az adott eljárási
cselekmény lefolytatására alkalmas -, illetve írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a
továbbiakban együtt: szóban)
tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján
az ügyfél választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más - a hatóságnál
rendelkezésre álló - módra áttérhet.
(3) * Különleges jogrend vagy összehangolt védelmi tevékenység (a továbbiakban együtt: védelmi
helyzet) elrendelésének alapjául szolgáló ok, illetve életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető
helyzet esetén a hatóság választja meg a kapcsolattartás módját.
60. §
Többek között módosítja a 2019. évi LXXX. törvényt a szakképzésről
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2023.03.01.
34. § [A tanév és a tanítási év rendje]
(2) * A szakképző intézményben a tanév rendje megegyezik a köznevelésért felelős miniszter által a
köznevelési intézmények tekintetében rendeletben megállapítottakkal. A szakképző intézmény ez
alapján éves munkatervet készít.
121. § * [A nem magyar állampolgár tankötelezettségének szakképző intézményben történő
teljesítése]
A nem magyar állampolgár kiskorú tankötelezettségére és annak szakképző intézményben történő
teljesítésére az Nkt.-t kell alkalmazni azzal, hogy köznevelési intézmény alatt szakképző intézményt,
köznevelésért felelős miniszter alatt szakképzésért felelős minisztert kell érteni. A tankötelezettség
teljesítésének feltételeit a szakképző intézménybe történő felvételnél igazolni kell.
Hatály: 2023.I.1. 125. § (10) * Ha valamely szakma vagy szakképesítés tekintetében nincs
a) * olyan akkreditált vizsgaközpont, amely az adott szakma vagy szakképesítés képzési területére
akkreditált vizsgahelyszínnel rendelkezik a szakmai oktatás, illetve a szakmai képzés helyszíne
szerinti vagy azzal közvetlenül szomszédos vármegyében
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Többek között módosítja a 2021. évi XXXII. törvényt a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti
Hatóságáról
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2023.03.01.
1. § (1) Az Országgyűlés felhívja - a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról
szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján - a Kormányt, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban:
Alapítvány) létrehozására.
(2) * Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a felsőoktatásért felelős miniszter (a
továbbiakban: miniszter) jár el.
3/A. § * Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. alapján az
Alapítvány vagyonkezelési tevékenységének, továbbá közfeladata ellátásának érdekében az 1/A.
mellékletben meghatározott állami tulajdonban álló részesedések (a továbbiakban: részvények), az
1/B. mellékletben meghatározott állami tulajdonban álló befektetési jegyek (a továbbiakban:
befektetési jegyek) az Alapítvány tulajdonába kerülnek, továbbá az 1/C. mellékletben meghatározott
programvégrehajtási és -finanszírozási, valamint támogatási szerződések alapján fennálló jogok és
kötelezettségek (a továbbiakban: jogok és kötelezettségek) az Alapítványra szállnak át. Az 1/C.
mellékletben szereplő szerződések szerinti jogviszonyba a költségvetés makrogazdasági
megalapozásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium helyébe az Alapítvány lép.
…………………………………………………………………………………………………………………
2022. évi XXIII. törvény egyes választási tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Hatályos: 2022. 07. 26., 2022. 10. 01..
Többek között módosítja a 2012. évi I. törvényt a munka törvénykönyvéről
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2022. 07. 26., 2022. 10. 01
57. § (1) * A felek megállapodása vagy kollektív szerződés
a) az 51. § (7) bekezdésében,
b) az 52. § (3) bekezdésében,
c) az 53. § (3)-(4) bekezdésében,
d) az 54. § (1) bekezdésében,
e) az 56. § (2)-(5) bekezdésében
foglaltaktól nem térhet el.
Hatály: 2023.I.1. 71. § (3) * Ha a munkáltatónak több telephelye van, az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállását
telephelyenként kell megállapítani azzal, hogy az azonos vármegyében (fővárosban) található telephelyek esetében a munkavállalók létszámát össze kell számítani. A munkavállalót azon a telephelyen
kell számításba venni, amelyen a csoportos létszámcsökkentésről szóló döntés meghozatalakor
irányadó beosztása szerint végez munkát.
……………………………………………………………………………………………………………………
2022. évi XXIV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Hatályos: 2022. 07. 28
Többek között módosítja a 1995. évi LIII. törvényt a környezet védelmének általános szabályairól
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2022. 07. 28
Hatály: 2023.I.1. - 2023.I.31.
46. § (2) A vármegyei önkormányzat az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos
feladatainak ellátása érdekében *
a) * a települési önkormányzatokkal és az illetékes vármegyei területfejlesztési tanáccsal egyeztetve
vármegyei környezetvédelmi programot készít a 48/D. §-ban foglaltak szerint, amelyet a vármegyei
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közgyűlés hagy jóvá;
48/B. § * (1) * Átfogó környezetvédelmi terv az e törvényben szabályozott országos [40. §] és
területi (regionális [48/C. §], vármegyei [48/D. §] és települési [48/E. §]) környezetvédelmi program.
48/C. § * (1) * A regionális fejlesztési tanács a tervezési-statisztikai régióra vonatkozóan az érintett
vármegyei önkormányzatokkal egyeztetve regionális környezetvédelmi programot készít.
48/D. § * (1) * A vármegyei környezetvédelmi program tartalmazza a 48/B. § (2) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően azokat a célokat és intézkedéseket, amelyek elérése, illetve megvalósítása
vármegyei szinten hatékony és indokolt.
(2) * A vármegyei közgyűlés gondoskodik a vármegyei környezetvédelmi programban foglalt
feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban
foglalt feladatok megoldását.
(3) * A vármegyei önkormányzat éves költségvetéséről szóló zárszámadásával egyidejűleg be kell
számolni a vármegyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulásáról.
(4) * A vármegyei területfejlesztési tanács a döntési hatáskörébe utalt támogatásokról szóló
döntések meghozatalakor elősegíti a környezetvédelmi programban előirányzott fejlesztések
támogatását.
48/F. § (3) * A települési önálló vagy közös környezetvédelmi program tervezetét - az (1)
bekezdésben meghatározott szerveken túl - az illetékes vármegyei önkormányzatnak, a vármegyei
környezetvédelmi program tervezetét az illetékes regionális területfejlesztési konzultációs fórumnak
is meg kell küldeni véleményezésre.
Környezeti adatok bejegyzése egyéb nyilvántartásokba
52. § (1) * Véglegessé vált hatósági vagy jogerős bírósági határozattal megállapított tartós
környezetkárosodás tényét, mértékét és jellegét, valamint a felszámolási eljárás és a végelszámolás
környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló kormányrendelet szerinti bizonyított
környezeti teher (a továbbiakban: bizonyított környezeti teher) tényét és jellegét az ingatlannyilvántartásban fel kell tüntetni.
(2) * A bejegyzést a környezetvédelmi hatóság kezdeményezi, illetve azt - felelősség bírósági
megállapítása esetén - a bíróság hivatalból rendeli el.
(3) * A bejegyzés alapjául szolgáló környezetszennyezettség ténye, mértéke és jellege, továbbá a
környezeti teher ténye és jellege megszűnését, vagy megváltozását az ingatlan tulajdonosa
kérelmére a bejegyzést kérő hatóság, vagy a bejegyzést elrendelő bíróság állapítja meg, majd a
bejegyzés törlése, illetve módosítása iránt hivatalból intézkedik.
………………………………………………………………………………………………………………………
266/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget
lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II.
10.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Hatályos: 2022. 08. 12
*

27. § (1) Az e rendelet szerinti, a klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséhez szükséges képzési és vizsgáztatási feladatokat a Hatóság - a
Hatósággal kötött képzési megállapodás alapján - a szakképzési centrumok közreműködésével látja
el. A Hatósággal képzési megállapodást kötött Szakképzési Centrum köteles a megállapodásban
szereplő valamennyi képzést évente legalább két alkalommal az adatbázisban rögzíteni, és az adott
képzést - ha annak lebonyolítására a Hatóság megbízást ad - lebonyolítani. A Hatósággal képzési
megállapodást kötött Szakképzési Centrum köteles a megbízásról szóló, az adatbázison keresztül
megküldött értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül az adott képzést elindítani és lebonyolítani.
Hatály: 2022.VIII.12. –
*
18. § (1)
*
(2) Az F-ÜHG visszanyerését az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkben
foglaltak szerint kell végezni, figyelemmel a 3. § (2)-(4) bekezdéseiben rögzített szervek által meghatározott egyéb rendelkezésekre.
*
(3) Visszanyert F-ÜHG a 2. melléklet 4. pontjában foglaltak figyelembevételével tölthető be az alkalmazásba.
*
(4) A visszanyert F-ÜHG vásárlására, értékesítésére a 9. § rendelkezései az irányadók.
*
(5) A visszanyert F-ÜHG birtokba vételétől számított két éven belül a 4. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott visszanyert F-ÜHG-val való tevékenység végzésére jogosultnak gondoskodni kell
a visszanyert F-ÜHG értékesítéséről, regenerálásra vagy ártalmatlanításra történő átadásáról.
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*

(6) A visszanyert és hulladékká vált F-ÜHG ártalmatlanítás céljából történő gyűjtése, szállítása és
kezelése során veszélyes hulladéknak minősül.
1. Regisztrált vállalkozások tevékenységi kategóriája:
9.

*

11.

*

Berendezéstulajdonos

Szivárgásvizsgálatra kötelezett, klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazás üzemeltetése, tárolása. A saját üzemeltetésében lévő alkalmazásból visszanyert hűtőközeg tárolása, értékesítése, regenerálásra, ártalmatlanításra leadása.

Gyűjtő

Visszanyert F-ÜHG átfejtése vagy lefejtése nélkül regenerálás vagy ártalmatlanítás
céljából történő, kizárólag országon belüli kereskedelme, vásárlása, értékesítése,
gyűjtése, szállítása.

22/2022. (VII. 29.) AM rendelet a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM
rendelet módosításáról
Megjelent: MK 128/2022 (VII.29.) Hatályos: 2022. 07. 30
Többek között módosítja a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletet a növényvédelmi tevékenységről
Megjelent: MK 128/2022 (VII.29.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2022. 07. 30
30. § * (1) Az értékesítési célra szánt növény, növényi termék előállítása, raktározása és
feldolgozása során végzett növényvédő szeres kezelésekről - ideértve a csávázott vetőmag vetését
is - a (3) bekezdés szerinti adattartalommal permetezési naplót vagy tartalmában annak megfelelő, a
termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló miniszteri rendelet
szerinti gazdálkodási naplót (a továbbiakban együtt: nyilvántartás) kell vezetni.
(2) * Az (1) bekezdés szerinti permetezési naplót a NÉBIH elektronikus felületén, más elektronikus
úton vagy papír alapon kell vezetni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: *
a) a termelő neve és lakcíme, FELIR-azonosítója;
b) a növényvédelmi szakirányító neve, lakcíme, engedélyének száma, FELIR-azonosítója;
c) a kezelt kultúra megnevezése;
d) a kezelés helye (helyrajzi szám, tábla, parcellaazonosító, termesztő berendezés, raktár vagy
GPS-koordináta);
e) a kezelés területe vagy térfogata (ha, m2, m3);
f) a kezelés időpontja;
g) a használt növényvédő szer neve, mennyisége (kg, l/ha, g/m2, g/fm);
h) a permetlé mennyisége (l/ha, l/m2);
i) az élelmezés-egészségügyi várakozási idő; valamint
j) a betakarítás időpontja (hó, nap).
(4) * A növényvédő szeres kezelést az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban a
munkavégzést követő 24 órán belül fel kell tüntetni.
(6) * A permetezési naplót az utolsó bejegyzést követően a harmadik naptári év végéig meg kell
őrizni.
Hatály: 2023.I.1. 30. §(7) * A 10 hektárnál nagyobb összterületen gazdálkodó termelő a rovarölő szeres kezelésekről
- ha azt az egységes kérelem felületen alkalmazott hasznosítási kódok szerinti szántóföldi
kultúrában végzi - a permetezési naplót a NÉBIH elektronikus felületén vezeti.
(8) * A termelő - a (7) bekezdésben foglaltak szerinti, a permetezési naplóban már rögzített adatok
kivételével - legkésőbb minden naptári év január 31-ig feltölti a NÉBIH elektronikus felületén az
előző évben elvégzett, (1) bekezdés szerinti növényvédő szeres kezelések adatait.
48. § (4) * A 30. § (8) bekezdése szerinti elektronikus adatszolgáltatást első alkalommal 2024.
január 31-ig kell teljesíteni a 2023. naptári év vonatkozásában.
……………………………………………………………………………………………………………………
9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási
díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes
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szabályairól
Megjelent: MK 128/2022 (VII.29.) Módosítja: 33/2022 (VII. 29.) SZTFH r .Hatályos: 2022. 08. 29
1. melléklet a 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelethez
1. A bányászati jog gyakorlásával és egyéb, az ügyfél kérelmére indított eljárásokkal kapcsolatos díjak
2.2. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyéb építésügyi hatósági engedélyezési eljárások díjai
3
3. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó nyomástartó berendezések - az 50 m össztérfogat alatti
cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására szolgáló nyomástartó berendezések kivételével - engedélyezésének díjai
A
1.

B

Egyes igazgatási eljárások

C

Díj (Ft) Kódszám

2. Nyomástartó berendezés létesítésének engedélyezése

56 000

C0100

3. Nyomástartó berendezés használatbavételének engedélyezése

104
000

C0200

4. Nyomástartó berendezés átalakításának engedélyezése

47 000

C0300

5. Nyomástartó berendezés javításának engedélyezése

44 000

C0400

6. Nyomástartó berendezés fennmaradásának engedélyezése kérelemre

56 000

C0500

4. Polgári robbantási, robbanóanyag-forgalmazási tevékenység engedélyezésének díjai, egyes
robbanóanyagok és tárgyak, illetve egyes anyagok besorolásának jóváhagyása
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó szakhatósági eljárások díjai
A

B

C

Eljárás megnevezése

Díj (Ft)

Kódszám

2. Szakhatósági állásfoglalás adása a vízügyi hatóság
engedélyezési eljárásaiban.

26 000

E0100

3. Szakhatósági állásfoglalás adása a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság, valamint a Honvédelmi Minisztérium hatósági eljárásában.

23 000

E0300

4. Szakhatósági állásfoglalás adása az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásában.

57 000

E0400

5. Szakhatósági állásfoglalás adása a fővárosi és megyei
kormányhivatalok engedélyezési eljárásaiban.

23 000

E0500

6. Szakhatósági állásfoglalás adása az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételre irányuló eljárásban.

15 000

E0600

1.

7. Előzetes szakhatósági állásfoglalás adása.

az irányadó
az iránydíjtétel
adó eljárás
100%-a
kódszáma

20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának
egyes szabályairól
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Megjelent: MK 128/2022 (VII.29.) Módosítja: 33/2022 (VII. 29.) SZTFH r. Hatályos: 2022. 08. 01
3. § (1) * A hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog átruházásához való hozzájárulás
iránti kérelem tartalmazza
a) az átadás időpontjában kitermelhető ásványvagyon mennyiségéről készített kimutatást,
b) az átvevő ajánlatát a Bt. 41. § (7) bekezdése szerinti biztosíték adására, amely az átadó által
nyújtott biztosítéknál nem lehet kevesebb,
c) az átadó nyilatkozatát az átadás időpontjában a bányászati jogot terhelő jogokról,
d) az átadás időpontjára vonatkozóan kiegészített bányaművelési térképet,
e) a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv részére megküldött bányászati jog átruházására
vonatkozó szerződést,
f) az e) pont szerinti megkeresés tényét igazoló bizonylatot és
g) a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv nyilatkozatát.
(6) A bányafelügyelet az (1) bekezdés szerinti kérelmet elutasítja
a) * ha a bányavállalkozó a Bt. 6/A. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségét nem teljesítette,
e) * ha szénhidrogének kutatására, kitermelésére vonatkozó bányászati jog átruházása esetén a b)d) ponton túl az átvevő nem tudja igazolni a fizetőképességét, továbbá az átvevő - a kérelem
benyújtását megelőző 3 évben - nem tett eleget a számviteli törvény szerinti beszámolókészítési
kötelezettségének vagy új szervezet esetén nem rendelkezik 3 évre szóló, auditált üzleti tervvel.
Hatály: 2022.IX.1. –
30. § (2) A műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat - az általános közigazgatási rendtartásról szóló
törvényben előírtakon túl - tartalmazza
c) * a Bt. 27. § (7) bekezdése szerinti bányatelek esetén évenkénti ütemezésben a bányavállalkozó
által minimálisan kitermelendő haszonanyag mennyiségét,
(7) A Bt. 27. § (7) bekezdése szerinti bányatelek esetében a felülvizsgálatnak ki kell terjednie *
1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes
közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról
Megjelent: MK 128/2022 (VII.29.) Módosítja: 24/2022 (VII. 29.) BM r. Hatályos: 2022. 08. 01
1. melléklet az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelethez
I.

Egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos igazgatási
szolgáltatások

I.1.

Egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez
szükséges működési engedélyezési eljárás
I.3.7.

*

Fiókgyógyszertár áthelyezésének engedélyezése

Emlékeztető:
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 195/2022. (V. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2022. 06. 01.
*

41. §
(6) megszűnt a keresőképtelenségről szóló mondat
Hatály: 2022.VII.1. *
1. § (13) A kormányhivatalnak az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, az üzemi balesettel, a
baleseti táppénzzel és az utazási költségtérítési támogatással kapcsolatos hatósági ügyeiben a Központ jár el felügyeleti szervként, és e közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben gyakorolja a
központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában és kizárólag
ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket.
*
Utazási költségtérítési támogatás
*
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*

38. §(5) A jogosult halála esetén a fel nem vett ellátás felvételét az Ebtv. 61. § (10) bekezdésében
meghatározott személy kérheti. Ezen személyek pénzbeli ellátások, baleseti táppénz, valamint utazási költségtérítési támogatás iránti igényét úgy kell tekinteni, mintha azt az elhunyt maga nyújtotta
volna be. A kérelmet a Központ által erre a célra rendszeresített és a hivatalos honlapján közzétett
formanyomtatványon lehet benyújtani. A formanyomtatványon fel kell tüntetni az elhunyt személy
nevét, társadalombiztosítási azonosító jelét, a halál időpontját, az igénylőnek az elhunyt személlyel
fennállt rokonsági, hozzátartozói fokát, valamint az igénylő személy nevét, társadalombiztosítási
azonosító jelét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakóhelyét és aláírását.
*
39. § (1) A táppénz, baleseti táppénz és utazási költségtérítési támogatás iránti kérelemben foglaltak teljesítése esetén, továbbá a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj és a gyermekgondozási díj folyósításának szüneteltetése, valamint a szünetelés megszüntetése iránti kérelem teljesítésekor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (2) bekezdés b) pontja alapján a hatóság az ügyintézési határidőn belül mellőzi a határozathozatalt.
1/A. számú melléklet a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez
*
2. melléklet a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez

*

A

B

Lakóhely (tartózkodási hely), illetve szállás - egészségügyi szolgáltató telephelye közötti távolság
(kilométer)

Utazási költségtérítési támogatás
összege
(forint)

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet JII-ok+
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról
Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2022. 07. 01.
11. § (1) * A 4. § (1) bekezdés szerinti hatósági, illetve szakhatósági eljárásban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi vagy területi szerve
a) a gazdasági hatás kritériuma teljesülésének kérdésében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi
szerve,
b) * a társadalmi hatás kritériuma teljesülésének kérdésében az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv területi, illetve központi szerve, az Alkotmányvédelmi Hivatal központi szerve, a
Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Információs Központ, valamint az Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság,
………………………………………………………………………………………………………………………
2021. évi LI. törvény egyes törvényeknek a kézbesítéssel és az igazságügyi ágazati
szabályozással összefüggő módosításáról
Hatályos: 2022. 07. 01.
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
*

56/D. § A 21. § (6) bekezdésétől, illetve a 23. §-tól eltérően, a területi közigazgatás működésével
kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik
módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény hatálybalépésekor működő
békéltető testület tagjainak és elnökének megbízatási ideje 2023. december 31-éig meghosszabbodik.
Hatály: 2023.I.1. *
17/B. § (2) e) amennyiben országos hálózattal rendelkezik, minden vármegyeszékhelyen
ügyfélszolgálatot működtessen.
*
17/D. § (4) Az (1) bekezdésben meghatározott vállalkozás legalább egy fogyasztóvédelmi referenst
köteles foglalkoztatni minden olyan vármegyében és a fővárosban,
*
18. § (2) A békéltető testület a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban:
kamara) által működtetett szakmailag független testület.
*
20. § (5) A békéltető testület illetékességi területe a testületet működtető kamara szerinti vármegyére
(fővárosra) terjed ki.
*
29. § (11) A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek

36

keretében köteles a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát
megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a
2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson
egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a
vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet
működtető kamara szerinti vármegyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége
a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
1. A képzés témakörei
1.1. A képzés tárgykörei:
1.1.1. Fogyasztóvédelmi alapismeretek:
*
h)
Módosította: 2020. évi CXXXVI. törvény 6. §, 2022. évi XXII. törvény 74. § 3.
a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárásának
szabályai
…………………………………………………………………………………………………………………..
3/2022. (V. 25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.)
NMHH rendelet módosításáról
Hatály: 2022.VII.1. - 2022.VII.1.
pontok szűntek meg
Hatály: 2023.VI.1. - 2023.VI.1.
pontok szűntek meg
……………………………………………………………………………………………………………………
9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és
létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről
Módosítja: 9/2022. (IV. 21.) BM r.
Hatályos: 2022. 07. 01.
1. § E rendelet hatálya kiterjed:
a) * a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományának tagjaira és rendvédelmi igazgatási
alkalmazottaira, munkavállalóira;
g) a katasztrófa- és tűzvédelmi képzés szakmai felügyeletét végző személyekre;
h) * a hivatásos katasztrófavédelmi szerv kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó állományára.
5. § (1) * Az önkormányzati és a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok parancsnokainak,
tűzoltásvezetőinek és főfoglalkozású tagjainak a készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos katasztrófavédelmi szerv tűzoltósági szakterületének tagjaival megegyező szakmai tartalmú képesítéssel kell
rendelkezniük.
6. § * A gazdálkodó szervezeteknél - amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik - a katasztrófavédelem szakágazatban az iparbiztonsági és polgári védelmi szakterületen foglalkoztatottak képesítési követelményének teljesítése szempontjából elismert szakmai végzettségeket, szakképzettségeket
az 1. melléklet 3. pontja és az 5. melléklet tartalmazza.
(5) * A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi feladatokat ellátók és a tűzvédelmi szolgáltatást végzők
elismert szakmai képesítéseit az 1. melléklet 4. pontja és a 6. melléklet tartalmazza.
9. § (1) * Villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatának vezetését, abban érdemi munka folytatását olyan személy végezheti, aki az Országos Képzési Jegyzék szerinti erősáramú berendezések
felülvizsgálója vagy erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója szakképesítéssel, vagy e tevékenység végzésére feljogosító egyéb szakképesítéssel rendelkezik.
15. § * A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél foglalkoztatott főfoglalkozású gépjárművezetőknek és
azoknak, akiket feladataik ellátása mellett a parancsnok szolgálati gépjármű vezetésére jogosít fel,
elméleti és gyakorlati képzésen kell részt venniük.
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16. § (1) * A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál,
valamint az önkéntes tűzoltó egyesületeknél megkülönböztető jelzést használó járművek vezetőinek
pszichológiai alkalmasságát a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban előírt, vagy a BM OKF által működtetett pszichológiai alkalmasság-vizsgálóhely állapítja meg.
18. § * Ha a tűzoltás vezetői jogosultság megszerzése a 17. § a) pont aa) alpontja, vagy 17. § b) pont
ba) alpontja szerint történt, akkor a jogosultság megszerzését követően 5 évente legalább 40 órás, a
tűzoltás vezetésével kapcsolatos továbbképzésen kell részt vennie az érintettnek. Ezen továbbképzés
területi szervezésben vagy a KOK által központi szervezésben kerül megtartásra. A továbbképzés
tanmenetét a KOK készíti el, és a BM OKF főigazgatója hagyja jóvá. A továbbképzés teljesítéséről a
szervezeti egység vezetője igazoló okiratot ad ki. Az így megszerzett jogosultság szolgálati beosztás
betöltésére nem jogosít, az a tűzoltás vezetői feladatok alkalomszerű ellátását teszi lehetővé. Az igazoló okirat másolatát az érintett személyi anyagában el kell elhelyezni.
……………………………………………………………………………………………………………………
54/2022. (II. 23.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020.
(II. 7.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 07. 01
77. § (2) * A szakképzésért felelős miniszter által alapított szakképzési centrum felett az Áht. 9. §ában meghatározott irányítási hatásköröket egyedi ügyben vagy az ügyek meghatározott csoportja
vonatkozásában a szakképzésért felelős miniszter vagy - az Áht. 9. § a), c), d) és f) pontjában meghatározott irányítási hatáskörök kivételével - a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, mint középirányító szerv útján gyakorolja.
78. § * (1) A Kormány szakképzési intézményfenntartó központként
a) a 94. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott fenntartói irányítási hatáskör tekintetében
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt,
b) - az általa alapított szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény vonatkozásában ba) a 94. § (1) bekezdés d), e) és g) pontjában, - a szakképző intézmény gazdálkodásának ellenőrzése kivételével - a 94. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a 94. § (2) bekezdésében meghatározott
fenntartói irányítási hatáskör tekintetében a főigazgatót,
bb) a 94. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a szakképző intézmény gazdálkodásának ellenőrzése tekintetében a 94. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott fenntartói irányítási hatáskör tekintetében a kancellárt
jelöli ki.
(2) E feladatkörében a szakképzési intézményfenntartó központ a szakképzésért felelős miniszter
által alapított szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény felett gyakorolja a fenntartó jogszabályban meghatározott fenntartói irányítási hatásköreit és teljesíti a fenntartó jogszabályban meghatározott kötelezettségeit.
91/A. § * A köznevelésért felelős miniszter a szakképzésért felelős miniszter által az állam nevében
alapított állami szakképző intézmény fenntartója lehet, amely tekintetében a 94. § (1) bekezdés b), d),
f) és g) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott fenntartói irányítási hatásköröket a tankerületi
központ útján látja el.
149. § (3) * Ha a szakképző intézményben a felvételi eljárás évét megelőző három év átlagában a
jelentkezők száma adott ágazatban több, mint háromszorosan meghaladja a felvehető tanulók számát, a szakképző intézmény központi írásbeli vizsgát, illetve szóbeli vizsgát tarthat. A központi írásbeli
vizsgán a köznevelésért felelős miniszter által kiadott egységes feladatlapokat kell használni. Központi
írásbeli vizsga, illetve szóbeli vizsga esetén az igazgató a központi írásbeli vizsga eredménye, illetve a
szóbeli vizsga és a (2) bekezdés szerinti értékelés, minősítés alapján dönt.
305. § (4) * A Kormány szakképzési államigazgatási szervként a szakképző intézmény minőségirányítási rendszerének külső értékelése tekintetében az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.
306. § * (1) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzésért felelős miniszter
irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.
(2) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal feladata a szakképzés és a felnőttképzés irányításában való közreműködés a jogszabályban meghatározottak szerint, ennek keretében az oktatási
rendszer ezen ágazatai működésének ellenőrzése, az azokkal kapcsolatos államigazgatási és szolgáltatói feladatok ellátása. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal illetékessége az ország
egész területére kiterjed.
(3) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt elnök vezeti, akinek tevékenységét elnökhelyettesek segítik. Az államigazgatással és a felnőttképzéssel, a szakképzéssel, valamint a fejlesztési
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források felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására és hatáskörök gyakorlására külön elnökhelyettest kell kinevezni.
(4) Az elnököt és az elnökhelyetteseket a szakképzésért felelős miniszter nevezi ki és menti fel. Az
elnök felett a munkáltatói jogkört a szakképzésért felelős miniszter, az elnökhelyettesek felett a munkáltatói jogkört - a kinevezés és felmentés kivételével - a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke gyakorolja.
…………………………………………………………………………………………………………………..
42/2021. (IX. 8.) ITM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.
12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének
és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 01. 01
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
Módosítja: 42/2021. (IX. 8.) ITM r.
Hatály: 2022.VII.1. - 2022.XII.31.
11/A. § (3) * Ha a versenyjármű megfelel az MR.-ben foglalt feltételeknek, a közlekedési igazgatási
feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben
meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal kiállítja az ideiglenes forgalmi engedély kiadásához
szükséges „Műszaki Adatlap”-ot, amelynek időbeli hatályát egy évben határozza meg.
17. § (1) * A vizsgáló állomáson forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából be kell mutatni - az
MR. 118. §-ában említett jármű kivételével - azt a lassú járművet, amely közúton személy- vagy teherszállítást végez, pótkocsit vontat, továbbá a lassú jármű teherszállító pótkocsiját. Forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából bemutatható továbbá az olyan egyéb lassú jármű, valamint az önjáró munkagép és mezőgazdasági erőgép is, amelyet az üzemben tartója lassú járműként forgalomba kíván
helyezni, vagy a KR. 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja alapján kiadott rendszámtáblával ellátva ideiglenesen forgalomban kíván tartani.
29. §(3) * A közlekedési hatóság vizsgálat alapján, kérelemre mezőgazdasági erőgépnek (lassú
járműnek) minősítheti az olyan munkagépet, amely képes önerejéből sík úton 25 km/óránál nagyobb
sebességgel haladni, de egyéb tekintetben megfelel a 2. § (8) bekezdés bl) alpontjában meghatározott feltételeknek és üzembentartója a KR. 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja alapján kiadott ideiglenes
rendszámtáblával ellátva jogosult azt ideiglenesen forgalomban tartani. A mezőgazdasági erőgép
megengedett legnagyobb sebességét a vizsgálat alapján kiadott „Műszaki adatlap”-on, valamint az
ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel kiadott „Indítási napló”-ban fel kell tüntetni.
……………………………………………………………………………………………………………..
12/2022. (I. 14.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet J1-ok és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról
a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
Hatály: 2022.VII.1. 18. § (1) * A felnőttképző által szervezett, az Fktv. 2/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti oktatásra,
képzésre vonatkozóan kidolgozott képzési program előzetes minősítését olyan felnőttképzési szakértő
végezheti, akinek az adott oktatás, képzés a 14. § (1a) bekezdése, valamint a Nemzeti Szakképzési
és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján közzétett Útmutató alapján a szakterületébe tartozik.
26/A. § * (1) A munkaerőpiaci előrejelző rendszer egy olyan előrejelző és elemző rendszer, amely
összerendeli a munkaerőpiaci keresleti és kínálat információkat, és képes a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzési kibocsátási követelmények meghatározására.
(2) * A Kormány a munkaerőpiaci előrejelző rendszer működéséért felelős szervként a Hivatalt jelöli ki.
(3) * A Hivatal a munkaerő-piaci előrejelző rendszer működtetésével kapcsolatos feladatai keretében ellátja a munkaerő-piaci előrejelző rendszer számára szolgáltatott adatok folyamatos gyűjtésével,
elemzésével, feldolgozásával és közzétételével összefüggő feladatokat.
(4) * A munkaerő-piaci előrejelző rendszer működtetése céljából
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g) a Központi Statisztikai Hivatal a foglalkoztatottak tárgyévi létszámát a gazdasági tevékenységek
egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR) szerinti bontásban, valamint a FEOR szerinti négy
számjegyű kód megadásával
a munkaerő-piaci előrejelző rendszer számára a Hivatal által működtetett felületen, személyazonosításra alkalmatlan módon, az a), a b) és a d)-f) pont szerinti esetben a tárgyi negyedévet követő hónap utolsó napjáig, a c) és a g) pont szerinti esetben a tárgyévet követő első negyedév utolsó napjáig
átadja.
28. § (1) A szakértői bizottság a felnőttképzőnél szakértői vizsgálatot folytat le. Ha a szakmai
képzés a honvédelemért felelős miniszter vagy a rendvédelmi szervet irányító miniszter felelősségi
körébe tartozik, a szakértői vizsgálatba az általuk delegált szakértőt is be kell vonni.
(1a) * Az ellenőrzés során a felnőttképzési államigazgatási szerv lehetőség szerint olyan felnőttképzési szakértőt rendel ki a szakértői bizottság tagjaként, akinek a felnőttképző által szervezett oktatás, képzés, illetve több oktatás, képzés esetén azok valamelyike a 14. § (1a) bekezdése és a Hivatal
honlapján közzétett Útmutató alapján a szakterületébe tartozik.
37. § (1) * Az Fktv. 30. § (3) bekezdése szerinti vizsgaszervezési engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézménynek kell tekinteni a Hivatalt, valamint az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezése alapján vizsgaszervezésre jogosultat is.
………………………………………………………………………………………………………………
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
Módosítja: 2/2022. (I. 7.) Korm. r.
Hatály: 2022.VII.1. - 2022.VII.1.
34. § Az önkormányzat az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (a továbbiakban: ETÉR) felhasználásával gondoskodik a helyi védelem nyilvántartásáról.
79. § Hatályát veszti
a) *
b) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet V. és VI. fejezete,
…………………………………………………………………………………………………………………
29/2021. (VI. 30.) ITM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM
rendelet, valamint a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű
sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz
tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 07. 05
gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet
*

25. § (17) Ez a rendelet a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv II. mellékletének az allergén illatanyagok játékokban való jelenlétének jelölése tekintetében
történő módosításáról szóló, 2020. december 11-i (EU) 2020/2088 bizottsági irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
*
(18) Ez a rendelet a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv II. mellékletének az allergén illatanyagok játékokban való jelenlétének tilalma tekintetében
történő módosításáról szóló, 2020. december 11-i (EU) 2020/2089 bizottsági irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
*
10. A játékok allergén illatanyag-tartalmával kapcsolatos korlátozások
10.1. A játékok nem tartalmazhatják az alábbi allergén illatanyagokat:
10.2. A 10.1. pontban foglalt táblázatban szereplő illatanyagok nyomokban való jelenléte
engedélyezett, amennyiben a helyes gyártási gyakorlat során technikailag elkerülhetetlen, és
mennyisége nem haladja meg a 100 mg/kg-ot.
10.3. A játékon, a játékhoz rögzített címkén vagy a csomagoláson vagy a játékhoz adott
tájékoztatólapon fel kell tüntetni az alábbi allergén illatanyagok nevét, ha a játék azokat 100 mg/kg-ot
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meghaladó koncentrációban tartalmazza:
nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő
berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos
ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM
*
36. § (4) Ez a rendelet a 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az L kategóriájú
gépjárművek töltőállomásai, a belvízi hajók part menti villamosenergia-ellátása, a közúti közlekedés
hidrogénellátása, valamint a közúti és a vízi közlekedés földgázellátása tekintetében történő
kiegészítéséről és módosításáról, továbbá az (EU) 2018/674 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. augusztus 13-i (EU) 2019/1745 bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
*

2. melléklet a 2/2016. (I. 5.) NGM rendelethez
A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő
berendezések műszaki biztonsági szabályzata
1. Létesítési követelmények
*
4.11. A CNG-csatlakozó profiljának meg kell felelnie az üzemanyagtöltő-csatlakozás sűrített
földgázhoz tárgyú, MSZ EN ISO 14469 szabvány vonatkozó műszaki előírásainak vagy az azzal
egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldás követelményeinek. Az Európai Unió kötelező jogi
aktusának eltérő rendelkezése hiányában a CNG-csatlakozóknak, -érzékelőknek egyebekben meg
kell felelniük az ENSZ-EGB 110. számú Előírásának.
*
4.25. A gépjárművek üzemanyagaként használt, gáz-halmazállapotú hidrogén töltésére szolgáló
kültéri hidrogéntöltő állomásnak ki kell elégítenie a kültéri hidrogén-töltőállomások hidrogéngázüzemanyag tankolására a művelet leírására vonatkozó MSZ EN 17127 szabvány interoperabilitási
követelményekre vonatkozó műszaki előírásait vagy az azzal egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki
megoldás követelményeit.
*
4.26. A hidrogén-töltőállomásokon töltött hidrogén minőségi jellemzőinek meg kell felelniük a
közúti járművek protoncsere-membrános (PEM-) üzemanyagcelláira vonatkozó MSZ EN 17124
szabványban foglalt műszaki előírásoknak vagy az azzal egyenértékű biztonságot nyújtó
termékjellemzőknek.
*
4.27. A hidrogén-töltőállomásokon a kültéri hidrogén-töltőállomások hidrogéngáz-üzemanyag
tankolására a művelet leírására vonatkozó MSZ EN 17127 szabványnak vagy azzal egyenértékű
biztonságot nyújtó műszaki megoldás követelményeinek megfelelő töltési algoritmusokat kell
alkalmazni.
*
4.28. A gépjárművek gáz-halmazállapotú hidrogénnel való töltésére szolgáló csatlakozóknak ki
kell elégíteniük a hidrogéngáz-üzemű szárazföldi járművek feltöltővezetékeire vonatkozó MSZ EN ISO
17268 szabvány szerinti tanúsítási eljárás befejezését követően e szabvány műszaki előírásait vagy
az azzal egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldás követelményeit.

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

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja: 135/2022. (IV. 7.) Korm. r.

46. * A magas frekvenciájú (>50MHz) működési módokra képes intravaszkuláris ultrahangos
képalkotó rendszerek elektromos forgóérintkezőiben lévő higany - a mentesség 2026. június 30-án
lejár.
66. * a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, a bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) emberi testnedvek
és/vagy dializátfolyadékok elemzésére szolgáló ionszelektív elektródokban való felhasználására
vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. augusztus 11-i (EU) 2021/1980
felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
67. * a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az intravaszkuláris ultrahangos képalkotó rendszerek
elektromos forgóérintkezőiben használt higanyra vonatkozó mentesség érvényességi időszakának
tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. március 8-i (EU) 2021/884 felhatalmazáson alapuló
bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Hatályon kívül helyezett jogszabályok
Ebben a hónapban
Visszavont Nemzeti Szabványok
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MSZ HD 605 S3:2019 Angol nyelvű!
Villamos kábelek és vezetékek. Kiegészítő vizsgálati módszerek
2009 helyett, amely még 2022.07. 01-ig érvényes
MSZ EN IEC 62040-1:2019 Angol nyelvű!
Szünetmentes energiaellátó rendszerek (UPS). 1. rész: Biztonsági követelmények (IEC 620401:2017)
2009, 2013 helyett, amely még 2022.07. 19-ig érvényes
Magyar nyelven visszavont nemzeti szabványok
Környezet, Biztonság
MSZ 21976-8:1982 Magyar nyelvű! Visszavont!
Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Összes nitrogén-, foszfor-, káliumtartalom meghatározása
Magyar nyelven megjelent, bevezetett nemzeti szabványok
Általános
MSZ IEC 60050-603:1986/AMD1:2022 Magyar nyelvű!
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 603. rész: A villamos energia termelése, átvitele és elosztása.
Energiarendszer tervezése és irányítása. 1. módosítás
Matematika
Anyagmozgatás
MSZ EN 1459-2:2015+A1:2019 Magyar nyelvű!
Terepjáró targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 2. rész: Változtatható kinyúlású forgó
felsővázas targoncák
MSZ EN 16307-1:2020 Magyar nyelvű!
Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 1. rész: Önjáró targoncák kiegészítő követelményei, kivéve a vezető nélküli, a változtatható gémkinyúlású és a teherszállító targoncákat
Környezet, Egészség, Biztonság
Gyártástechnika
MSZ EN IEC 60974-7:2020 Magyar nyelvű!
Ívhegesztő berendezések. 7. rész: Égők (IEC 60974-7:2019)
MSZ EN 50525-2-11:2011 Magyar nyelvű!
Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú vezetékek legfeljebb 450/750 V (Uˇ0^/U)
névleges feszültségig. 2-11. rész: Általános alkalmazású vezetékek. Hőre lágyuló PVC szigetelésű,
hajlékony vezetékek
MSZ EN 50525-2-12:2011 Magyar nyelvű!
Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú vezetékek legfeljebb 450/750 V (Uˇ0^/U)
névleges feszültségig. 2-12. rész: Általános alkalmazású vezetékek. Hőre lágyuló PVC szigetelésű,
rugózó vezetékek
MSZ EN 50525-2-21:2011 Magyar nyelvű!
Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú vezetékek legfeljebb 450/750 V (Uˇ0^/U)
névleges feszültségig. 2-21. rész: Általános alkalmazású vezetékek. Térhálósított elasztomer szigetelésű, hajlékony vezetékek

Közúti, jármű
MSZ ISO 4091:2003/Amd 1:2022 Magyar nyelvű!
Közúti járművek. Csatlakozók vontató és vontatott járművek villamos csatlakoztatására.
Fogalommeghatározások, vizsgálatok és követelmények. 1. módosítás
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Mezőgazdaság
MSZ EN 16967:2017 Magyar nyelvű!
Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. A kutyáknak és macskáknak szánt takarmányalapanyagok és takarmánykeverékek (kedvtelésből tartott állatok eledelei) metabolizálható energiaszintjének prediktív egyenletei, beleértve a diétás eledeleket
Élelmezés
MSZ EN 17254:2020 Magyar nyelvű!
Élelmiszerek. Minimális teljesítménykövetelmények a glutén meghatározására ELISA-val
Építőanyag, építés
MSZ EN 933-2:2020 Magyar nyelvű!
Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: A szemmegoszlás meghatározása.
Vizsgálósziták, a szitanyílások névleges mérete
MSZ EN 15602:2022 Angol, magyar előlappal!
Magánbiztonsági szolgáltatások. Terminológia
2008 helyett
MSZ EN ISO 8330:2022 Angol, magyar előlappal!
Gumi- és műanyag tömlők és tömlőszerelvények. Szakszótár (ISO 8330:2022)
2015 helyett
MSZ EN ISO 2080:2022 Angol, magyar előlappal!
Fém- és más szervetlen bevonatok. Felületkezelés, fém- és más szervetlen bevonatok. Szakszótár
(ISO 2080:2022)
2009 helyett
MSZ IEC 60050-603:1986/AMD1:2022 Magyar nyelvű!
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 603. rész: A villamos energia termelése, átvitele és elosztása.
Energiarendszer tervezése és irányítása. 1. módosítás
1997módositása
MSZ CEN/TR 17748-2:2022 Angol, magyar előlappal!
Az IKT-szakma alapismeretei (ICT BoK). 2. rész: Felhasználói útmutató és módszertan
MSZ CEN/TS 17699:2022 Angol, magyar előlappal!
Irányelvek az EN 16234-1 (e-CF) alkalmazási területébe tartozó IKT szakmai tantervek kidolgozásához
MSZ CWA 17858:2022 Angol, magyar előlappal!
Irányelvek a hagyományos mikro-, kis- és középvállalkozások GDPR-megfeleléséhez
MSZ CEN ISO/TS 19091:2022 Angol, magyar előlappal!
Intelligens közlekedési rendszerek. Együttműködő ITS. V2I és I2V kommunikáció alkalmazása jelzőlámpás kereszteződésekhez kapcsolódó alkalmazásokban (ISO/TS 19091:2019)
MSZ EN ISO 10079-1:2022 Angol, magyar előlappal!
Gyógyászati szívókészülékek. 1. rész: Villamos működtetésű szívókészülékek (ISO 10079-1:2022)
2016 és 2019 helyett
MSZ EN ISO 8536-15:2022 Angol, magyar előlappal!
Egészségügyben használatos infúziós eszközök. 15. rész: Fényálló, egyszer használatos infúziós
készletek (ISO 8536-15:2022)
MSZ EN ISO 5832-6:2022 Angol, magyar előlappal!
Sebészeti implantátumok. Fémek. 6. rész: Kovácsolt kobalt-nikkel-króm-molibdén ötvözet (ISO 58326:2022)
2020 helyett
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MSZ EN ISO 10942:2022 Angol, magyar előlappal!
Szemészeti műszerek. Direkt oftalmoszkópok (ISO 10942:2022)
2006 helyett
MSZ EN ISO 15798:2022 Angol, magyar előlappal!
Szemészeti implantátumok. Szemészeti viszkosebészeti eszközök (ISO 15798:2022)
2014 és 2018 helyett
MSZ EN 15936:2022 Angol, magyar előlappal!
Talaj, hulladék, kezelt biohulladék és iszap. Az összes szerves szén (TOC) meghatározása szárazégetéssel
2013 helyett
MSZ EN 17503:2022 Angol, magyar előlappal!
Talaj, iszap, kezelt biohulladék és hulladék. Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) meghatározása gázkromatográfiával (GC) és nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC)
2009 és 2018 helyett
MSZ EN 13725:2022 Angol, magyar előlappal!
Helyhez kötött légszennyező források emissziója. A szagkoncentráció meghatározása dinamikus
olfaktometriával és a szagemisszió sebessége
2003 helyett
MSZ EN ISO 5667-1:2022 Angol, magyar előlappal!
Vízminőség. Mintavétel. 1. rész: Útmutató mintavételi programok és mintavételi technikák tervezéséhez (ISO 5667-1:2020)
2007 helyett
MSZ EN ISO 10304-4:2022 Angol, magyar előlappal!
Vízminőség. Oldott anionok meghatározása ionkromatográfiás módszerrel. 4. rész: Klorát, klorid és
klorit meghatározása gyengén szennyezett vízben (ISO 10304-4:2022)
2000 helyett
MSZ EN ISO 13163:2022 Angol, magyar előlappal!
Vízminőség. ^210ˇPb. Folyadékszcintillációs számlálási vizsgálati módszer (ISO 13163:2021)
2019 helyett
MSZ EN ISO 8253-3:2022 Angol, magyar előlappal!
Akusztika. Audiometriás vizsgálati módszerek. 3. rész: Beszédhang-audiometria (ISO 8253-3:2022)
2012 helyett
MSZ EN ISO 28927-13:2022 Angol, magyar előlappal!
Hordozható motoros kéziszerszámok. A rezgéskibocsátás értékelésének módszerei. 13. rész: Kötőelem-beütő szerszámok (ISO 28927-13:2022)
MSZ EN ISO 9241-940:2022 Angol, magyar előlappal!
Az ember és a rendszer közötti kölcsönhatás ergonómiája. 940. rész: A tapintási és érintési kölcsönhatások értékelése (ISO 9241-940:2017)
MSZ EN ISO 9241-971:2022 Angol, magyar előlappal!
Az ember és a rendszer közötti kölcsönhatás ergonómiája. 971. rész: A tapintáson/érintésen alapuló
interaktív rendszerek hozzáférhetősége (ISO 9241-971:2020)
MSZ EN 14972-10:2022 Angol, magyar előlappal!
Beépített tűzoltó berendezések. Vízköddel oltó berendezések. 10. rész: Átriumot védő, oldalfali, nyitott
szórófejes oltóberendezések vizsgálati eljárása
MSZ EN ISO 8130-4:2022 Angol, magyar előlappal!
Porlakkok. 4. rész: Az alsó robbanási határérték kiszámítása (ISO 8130-4:2021)
2011 helyett
MSZ CEN/TR 16793:2022 Angol, magyar előlappal!
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Útmutató a lánggátló berendezések kiválasztásához, alkalmazhatóságához és használatához
MSZ EN 12101-6:2022 Angol, magyar előlappal!
Füst- és hőszabályozó rendszerek. 6. rész: Nyomáskülönbség elvén működő rendszerek műszaki
előírása. Szerelvények
2005 helyett, de az még 2024. 01.31-ig érvényes.
MSZ EN 17624:2022 Angol, magyar előlappal!
Gázok és gőzök robbanási határainak meghatározása megnövelt nyomáson, megnövelt hőmérsékleten vagy levegőtől eltérő oxidálószerekkel való felhasználás esetén
MSZ EN ISO 20345:2022 Angol, magyar előlappal!
Egyéni védőeszközök. Biztonsági lábbeli (ISO 20345:2021)
2012 helyett, de az még 2023. 03.31-ig érvényes
MSZ EN ISO 20346:2022 Angol, magyar előlappal!
Egyéni védőeszközök. Védőlábbeli (ISO 20346:2021)
2014 helyett, de az még 2023. 03.31-ig érvényes
MSZ EN ISO 20347:2022 Angol, magyar előlappal!
Egyéni védőeszközök. Munkalábbeli (ISO 20347:2021)
2012 helyett, de az még 2023. 03.31-ig érvényes
MSZ EN ISO 4373:2022 Angol, magyar előlappal!
Hidrometria. Vízszintmérők (ISO 4373:2022)
2009 helyett
MSZ EN IEC 60704-2-18:2022 Angol, magyar előlappal!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Levegőben terjedő akusztikai zaj meghatározásának vizsgálati módszere. 2-18. rész: Elektromos vízmelegítők kiegészítő követelményei (IEC 60704-218:2022)
2009 módosítása
MSZ EN IEC 60751:2022 Angol, magyar előlappal!
Ipari platina ellenállás-hőmérők és platina hőmérséklet-érzékelők (IEC 60751:2022)
2009 helyett, de az még 2025. 03.03-ig érvényes
MSZ EN 15427-1-1:2022 Angol, magyar előlappal!
Vasúti alkalmazások. A kerék/sín súrlódásának kezelése. 1-1. rész: Berendezések és alkalmazás.
Nyomkarima-kenőanyagok
2011 helyett
MSZ EN 14427:2022 Angol, magyar előlappal!
LPG-berendezések és -tartozékok. Szállítható, újratölthető, kompozit palackok LPG-hez. Tervezés és
szerkezet
2014 helyett
MSZ EN ISO 22434:2022 Angol, magyar előlappal!
Gázpalackok. Szelepek felülvizsgálata és karbantartása (ISO 22434:2022)
2011 helyett
MSZ EN ISO 18752:2022 Angol, magyar előlappal!
Gumitömlők és tömlőszerelvények. Huzal- vagy textilerősítésű, egyszerű nyomástartó hidraulikus
alkalmazásra. Specifikáció (ISO 18752:2022)
2017 helyett
MSZ EN IEC 60534-4:2022 Angol, magyar előlappal!
Ipari folyamatok szabályozószelepei. 4. rész: Ellenőrzés és darabvizsgálat (IEC 60534-4:2021)
2007 helyett, de az még 2025. 01.20-ig érvényes
MSZ EN IEC 62264-6:2022 Angol, magyar előlappal!
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A vállalatirányítás rendszer-integrációja. 6. rész: Üzenetközvetítő szolgáltatási modell (IEC 622646:2020)
MSZ EN IEC 62439-2:2022 Angol, magyar előlappal!
Ipari kommunikációs hálózatok. Magas rendelkezésre állású automatizálási hálózatok. 2. rész:
Médiaredundancia-protokoll (MRP) (IEC 62439-2:2021)
2018 helyett, de az még 2025. 01.19-ig érvényes
MSZ EN IEC 62439-3:2022 Angol, magyar előlappal!
Ipari kommunikációs hálózatok. Magas rendelkezésre állású automatizálási hálózatok. 3. rész:
Párhuzamosredundancia-protokoll (PRP) és magas rendelkezésre állású megszakításmentes redundancia (HSR) (IEC 62439-3:2021)
2018 helyett, de az még 2025. 01.19-ig érvényes
MSZ EN IEC 62872-2:2022 Angol, magyar előlappal!
Ipari folyamatok mérése, irányítása és automatizálása. 2. rész: A dolgok internete (IoT). Alkalmazási
keretrendszer az ipari létesítmények igényeinek való megfelelésre szolgáló energiagazdálkodáshoz
(IEC 62872-2:2022)
MSZ EN ISO 18229:2022 Angol, magyar előlappal!
A IV. generációs atomerőművekhez tervezett mechanikai komponensek és fémszerkezetek alapvető
műszaki követelményei (ISO 18229:2018)
MSZ EN ISO 10276:2022 Angol, magyar előlappal!
Nukleáris energia. Fűtőanyag-technológia. Emelőcsaptípusok radioaktív anyagok szállítására használt
konténerekhez (ISO 10276:2019)
MSZ EN IEC 61400-50-3:2022 Angol, magyar előlappal!
Szélenergia-termelő rendszerek. 50-3. rész: Gondolára szerelt lézeralapú távérzékelők használata
szélméréshez (IEC 61400-50-3:2022)
MSZ EN IEC 63182-3:2022 Angol, magyar előlappal!
Mágneses pormagok. Irányelvek a felületi egyenetlenségek méreteire és határértékeire. 3. rész: Emagok (IEC 63182-3:2021)
MSZ EN 50522:2022 Angol, magyar előlappal!
1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények földelése
2011 helyett, de az még 2025. 01.10-ig érvényes
MSZ IEC 62271-111:2022 Angol, magyar előlappal!
Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 111. rész: Legfeljebb 38 kV névleges feszültségű,
váltakozó áramú, hálózati automatikus visszakapcsolók
MSZ EN IEC 62442-1:2022 Angol, magyar előlappal!
Lámpaműködtető eszközök energetikai követelményei. 1. rész: Fénycsőelőtétek. Mérési módszer a
fénycsőelőtét-áramkörök összes teljesítményfelvételének és az előtét hatékonyságának meghatározásához (IEC 62442-1:2022)
2019 helyett, de az még 2025. 03.16-ig érvényes
MSZ EN IEC 62442-2:2022 Angol, magyar előlappal!
Lámpaműködtető eszközök energetikai követelményei. 2. rész: A kisülőlámpák működtetőeszközei (a
fénycsövek kivételével). Mérési módszer a működtetőeszköz hatékonyságának meghatározásához
(IEC 62442-2:2022)
2019 helyett, de az még 2025. 03.16-ig érvényes
MSZ EN IEC 62442-3:2022 Angol, magyar előlappal!
Lámpaműködtető eszközök energetikai követelményei. 3. rész: Volfrámszálas halogénlámpák és LEDfényforrások működtetőeszközei. Mérési módszer a működtetőeszköz hatékonyságának meghatározásához (IEC 62442-3:2022)
2019 helyett, de az még 2025. 03.17-ig érvényes
MSZ EN IEC 60034-7:2022 Angol, magyar előlappal!
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Villamos forgógépek. 7. rész: Az építési alakok, a szerelési helyzetek és a kapocsszekrényelhelyezések osztályozása (IM-kód) (IEC 60034-7:2020)
2002 helyett, de az még 2025. 02.23-ig érvényes
MSZ EN IEC 60034-18-32:2022 Angol, magyar előlappal!
Villamos forgógépek. 18-32. rész: A szigetelési rendszerek (II. típus) gyakorlati kiértékelése. A formázott tekercsek villamos igénybevételének minősítési eljárásai (IEC 60034-18-32:2022)
2011 helyett, de az még 2025. 03.01-ig érvényes
MSZ EN IEC 60034-33:2022 Angol, magyar előlappal!
Villamos forgógépek. 33. rész: Szinkron hidrogenerátorok, beleértve a motor/generátor üzemű gépeket. Egyedi követelmények (IEC 60034-33:2022)
MSZ EN 50341-2-22:2022 Angol, magyar előlappal!
1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek. 2-22. rész: Lengyelország nemzeti előírásai (NNA) (az EN 50341-1:2012 alapján)
2016 helyett, de az még 2025. 01.12-ig érvényes
MSZ EN 50318:2018/A1:2022 Angol, magyar előlappal!
Vasúti alkalmazások. Áramszedő rendszerek. Az áramszedő és a felsővezeték közötti dinamikus kölcsönhatás szimulációs eljárásának validálása
2019 módosítása
MSZ EN IEC 63373:2022 Angol, magyar előlappal!
Irányelvek a GaN HEMT-alapú áramátalakító eszközök dinamikus bekapcsolási ellenállásának vizsgálati módszeréhez (IEC 63373:2022)
MSZ EN IEC 61189-2-501:2022 Angol, magyar előlappal!
Villamos anyagok, nyomtatott lapok és egyéb összekötési struktúrák és összeállítások vizsgálati módszerei. 2-501. rész: Összekötési struktúrák anyagainak vizsgálati módszerei. A hajlékony dielektromos
anyagok ellenálló képességének és ellenálló képességük megtartási tényezőjének mérése (IEC
61189-2-501:2022)
MSZ EN IEC 60512-99-002:2022 Angol, magyar előlappal!
Csatlakozók villamos és elektronikus berendezésekhez. Vizsgálatok és mérések. 99-002. rész: Élettartam-vizsgálati tervek. 99b jelű vizsgálat: Vizsgálati terv villamos terhelés alatt bekövetkező szétkapcsolásra (IEC 60512-99-002:2022)
2019 helyett, de az még 2025. 03.04-ig érvényes
MSZ EN IEC 61587-1:2022 Angol, magyar előlappal!
Elektronikus és villamos berendezések vázszerkezete. Vizsgálatok az IEC 60917 és az IEC 60297
szabványsorozathoz. 1. rész: Környezetállósági követelmények, vizsgálati beállítások és biztonsági
szempontok (IEC 61587-1:2022)
2017 helyett, de az még 2025. 02.11-ig érvényes
MSZ CWA 17857:2022 Angol, magyar előlappal!
Lencsealapú adapterrendszer a fényvezető szálak és az infravörös félvezető lézerek összecsatolásához
MSZ EN IEC 55025:2022 Angol, magyar előlappal!
Járművek, hajók és belső égésű motorokkal hajtott gépek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és
mérési módszerek a fedélzeti rádió-vevőkészülékek védelmére (CISPR 25:2021)
2017 helyett, de az még 2025. 02.20-ig érvényes
MSZ ISO 4091:2003/Amd 1:2022 Magyar nyelvű!
Közúti járművek. Csatlakozók vontató és vontatott járművek villamos csatlakoztatására.
Fogalommeghatározások, vizsgálatok és követelmények. 1. módosítás
2004 módosítása
MSZ EN 16186-3:2022 Angol, magyar előlappal!
Vasúti alkalmazások. Vezetőfülke. 3. rész: A nagyvasúti járművek kijelzőinek kialakítása
2019 helyett

47

MSZ EN 2535:2022 Angol, magyar előlappal!
Repülés és űrhajózás. Kadmiumrágőzölögtetés vákuumban
2011 helyett
MSZ EN ISO 4254-17:2022 Angol, magyar előlappal!
Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 17. rész: Kapásnövények betakarítógépei (ISO 4254-17:2022)
2009 és 2010 helyett
MSZ EN ISO 11806-1:2022 Angol, magyar előlappal!
Mező- és erdőgazdasági gépek. Hordozható, kézi, gépi hajtású bozótirtók és fűnyírók biztonsági követelményei és vizsgálatai. 1. rész: Beépített belső égésű motoros gépek (ISO 11806-1:2022)
2012 helyett
MSZ EN 589:2018+A1:2022 Angol, magyar előlappal!
Gépjármű-hajtóanyagok. LPG. Követelmények és vizsgálati módszerek
2019 helyett
MSZ EN ISO 638-2:2022 Angol, magyar előlappal!
Papír, karton, cellulóz és cellulóz nanoanyagok. A szárazanyag-tartalom meghatározása szárítószekrényes módszerrel. 2. rész: Cellulóz nanoanyagok szuszpenziói (ISO 638-2:2022)
2021 helyett
MSZ EN 15457:2022 Angol, magyar előlappal!
Festékek és lakkok. Laboratóriumi módszer a gombaellenes bevonatokban lévő védőszerek hatékonyságának vizsgálatára
2015 helyett
MSZ EN 15458:2022 Angol, magyar előlappal!
Festékek és lakkok. Laboratóriumi módszer az algaellenes bevonatokban lévő védőszerek hatékonyságának vizsgálatára
2015 helyett
MSZ EN ISO 16925:2022 Angol, magyar előlappal!
Festékek és lakkok. Vízsugárnyomásnak kitett bevonatok ellenálló képességének meghatározása
(ISO 16925:2021)
2016 helyett
MSZ EN ISO 788:2022 Angol, magyar előlappal!
Ultramarinpigmentek (ISO 788:2021)
1990 helyett
MSZ EN ISO 52120-1:2022 Angol, magyar előlappal!
Épületek energetikai teljesítőképessége. Az épületautomatizálás és -vezérlés, valamint épületfelügyelet energetikai hozzájárulása. 1. rész: Általános keretrendszer és eljárások (ISO 52120-1:2021)
2017 helyett
MSZ EN 74-1:2022 Angol, magyar előlappal!
Bilincsek, csapszegek és talplemezek munka- és alátámasztóállványokhoz. 1. rész: Csőbilincsek.
Követelmények és vizsgálati eljárások
2006 helyett
MSZ EN 74-2:2022 Angol, magyar előlappal!
Bilincsek, csapszegek és talplemezek munka- és alátámasztóállványokhoz. 2. rész: Speciális bilincsek. Követelmények és vizsgálati eljárások
2009 helyett
MSZ EN 16933-1:2022 Angol, magyar előlappal!
Települések csapadékvíz- és szennyvízelvezető rendszerei. Kialakítás. 1. rész: Elrendezési alapelvek
MSZ EN 60730-1:2016/A2:2022 Angol, magyar előlappal!
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Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 1. rész: Általános követelmények (IEC
60730-1:2013/A2:2020)
2017 módosítása
MSZ EN ISO 20126:2022 Angol, magyar előlappal!
Fogászat. Kézi fogkefék. Általános követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 20126:2022)
2012 és 2018 helyett
MSZ EN IEC 60335-2-82:2022 Angol, magyar előlappal!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-82. rész: Szórakoztatógépek és személyi szolgáltatógépek kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-82:2017)
2003, 2008 és 2020 helyett, de az még 2025. 03.23-ig érvényes
MSZ EN 17467:2022 Angol, magyar előlappal!
Sportpályaburkolatok. Vizsgálati módszer a szintetikus vagy organikus szemcsés töltőanyag maradó
alakváltozásának meghatározására, statikus terhelést követően
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