1. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm.
rendelet
A Magyar Közlöny 2017. június 28-i számában megjelent a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat létrehozásáról szóló kormányrendelet, melynek értelmében a Magyar Földtani és
Geofizikai Intézet 2017. június 30. napjával beolvadás útján jogutódlással megszűnt.
A rendelet meghatározza a MBFSZ jogállását, feladatköreit, valamint a Bányafelügyelet
eljárásában résztvevő szakhatóságokat.
A rendelet 2017. június 30-án lépett hatályba.
M.Közlöny 103. szám

2. Az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
szóló 195/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
A Magyar Közlöny 2017. július 10-i számában megjelent az egyes vízgazdálkodási és
vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 195/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet,
mely több kormányrendelet módosítását tartalmazza.
A rendelet a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosítása során kimondja, hogy a társulatnak taggyűlést kell tartania, amennyiben azt a tagok
10%-a az ok megjelölésével kéri. A korábbiakban ez a tagok egyharmadának kérése esetén volt
kötelező.
A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása kiegészíti a területi vízügyi
igazgatóság feladatait leíró 7.§ (4) bekezdését, azzal, hogy az igazgatóság gondoskodik
az Ivóvízminőség-javító Program és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási
Megvalósítási Program szakmai végrehajtásának felügyeletéről is.
A rendelet a kihirdetését követő 15. napon – 2017. július 25-én – lépett hatályba.
M. Közlöny 112. szám

3. A villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 219/2017. (VII. 31.)
Korm. rendelet
A Magyar Közlöny 2017. július 31-i számában megjelent a villanyszerelők bejelentéséről és
nyilvántartásáról szóló 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet.
A rendelet hatálya kiterjed azokra a személyekre, akik a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésében meghatározott saját beruházás keretében történő
csatlakozás során a rendelet 2. melléklete szerinti tevékenységet folytatnak. A 2. melléklet
szerinti tevékenységek a következők:
a. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésben
meghatározott saját beruházás keretében történő csatlakozás során legfeljebb

fázisonként 100 A túláramvédelmi szervvel védett és 1000 V feszültségszintet meg nem
haladó csatlakozóberendezés létesítése, kivitelezése
b. a 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésben meghatározott saját beruházás
keretében történő csatlakozás során csatlakozóberendezés létesítése, kivitelezése
teljesítmény és feszültségszint korlátozása nélkül.
Természetes személy akkor végezheti a fent meghatározott tevékenységeket, amennyiben
rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel, rendelkezik
legalább 1 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással, annak fenntartását az 1. §-ban
meghatározott tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és nyilatkozik
arról, hogy az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.
Gazdasági társaság akkor végezheti a fent meghatározott tevékenységeket, ha az adott
tevékenységet személyesen ellátó munkavállalója vagy személyesen közreműködő tagja
rendelkezik a meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel.
A tevékenység végzéséhez bejelentés szükséges, melyet az érintettek a rendelet 1.
mellékletében található kérelem benyújtásával tehetik meg.
A rendelet 2017. szeptember 1-jén lépett hatályba.
M.Közlöny 123. szám

4. A víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló
220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
A Magyar Közlöny július 31-i számában a villanyszerelők bejelentéséről szóló rendelet mellett
megjelent a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló
kormányrendelet is.
A rendelet hatálya kiterjed arra, aki a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és végrehajtási
rendelete szerinti ivóvíz-bekötővezeték és szennyvíz-bekötővezeték létesítésével kapcsolatos,
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/I. §-ában meghatározott
kivitelezés során – a 2. melléklet szerinti – tevékenységet folytat.
A 2. mellékletben meghatározott tevékenységek a következők:
a. ivóvíz-bekötővezeték építése, kivitelezése
b. szennyvíz-bekötővezeték építése, kivitelezése
A fent meghatározott tevékenységet az a természetes személy végezheti, aki rendelkezik
a meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel, rendelkezik legalább 1 000 000 Ft értékű
felelősségbiztosítással, annak fenntartását a meghatározott tevékenység végzésének
időtartamára nyilatkozatában vállalja, és nyilatkozik arról, hogy a bekötővezeték kiépítéséhez
és biztonságos üzembe helyezéséhez szükséges tárgyi feltételeket a munkavégzés
megkezdésekor és a kivitelezés során biztosítani tudja, illetve az alkalmazott technológiához
jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.

Gazdasági társaság akkor végezheti a fent meghatározott tevékenységeket, ha az adott
tevékenységet személyesen ellátó munkavállalója vagy személyesen közreműködő tagja
rendelkezik a meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel.
A fent meghatározott tevékenység végzésére irányuló szándékot az 1. melléklet szerinti
nyomtatványon kell bejelenteni a műszaki biztonsági hatóságnál.
A rendelet 2017. szeptember 1-jén lépett hatályba.
M.Közlöny 123. szám

