
1. A Magyar Közlöny 2017. szeptember 11-i számában megjelent az építési termék 

építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 

igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló Korm. rendelet. 

A rendelet értelmező rendelkezései közé bekerül a tűzvédelmi célú építési termék fogalma, 

mely alapján: „a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás megkönnyítésére, a tűzkár 

csökkentésére vagy a tűz kialakulásának, terjedésének megakadályozására szolgáló aktív 

beépített tűzvédelmi berendezés vagy annak részét képező építési termék készlet vagy elem, 

amelyre nem vonatkozik harmonizált európai szabvány vagy európai műszaki értékelés.” 

A rendeletmódosítás érinti az építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való 

megfelelését, mely változás alapján a tűzvédelmi célú építési termék esetén a BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vizsgálati eredményeken alapuló engedélye szükséges. 

Az elvárt műszaki teljesítménnyel kapcsolatos 3.§ új (5) és (6) bekezdése állapítja meg, hogy 

mely esetekben nem minősíthető egyedi építési terméknek vagy készletnek az olyan építési 

termék vagy készlet, amellyel szemben tűzvédelmi követelmény áll fent. 

Amennyiben a tervező nem egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl 

meg, az építészeti-műszaki dokumentációnak a betervezett építési termékek elvárt 

teljesítményére vonatkozóan  legalább a 4. § (4) bekezdésében megtalálható felsorolás elemeit 

kell tartalmaznia. 

A rendelet kiegészített 7.§-a meghatározza a szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált 

vizsgáló laboratórium által végzett vizsgálat, az építési termék megfelelőségére vonatkozó 

dokumentációban megadni szükséges adatait. 

A rendelet a kihirdetését követő 15. napon (2017. szeptember 26-án) lépett hatályba. 
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2. A Magyar Közlöny 2017. szeptember 21-i számában megjelent az egyes energetikai 

tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 275/2017 (IX.21.) Korm. rendelet, mely 

több –a témához kapcsolódó- rendelet módosítását tartalmazza. 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) 

Korm. rendelet módosítása kapcsán a rendelet tisztázza a  törölt bányászati jog 

meghirdetésére vonatkozó pályázati hirdetmény kötelező tartalmi elemeit, valamint a 

pályázati folyamat menetét, a benne foglalt határidőket. 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása, valamint a 

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. 

(I. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján az engedélyes az üzletszabályzatát legalább 

félévente felülvizsgálja, a felülvizsgálat által érintett változásokat a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal részére benyújtja. 
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3. A Magyar Közlöny 2017. szeptember 22-i számában megjelent az egyes 

területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 80/2017. (IX. 22.) Korm. 

rendelet. 

A rendelet módosítja a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. 

rendelet. A módosítás alapján a területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálatról 

szóló 2. § új (4) bekezdése szerint: 

„(4) A  területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat során az  eltérésre, a  

beillesztésre, a  beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére, az országos jelentőségű elem 

beillesztésére, valamint a területcserére vonatkozó javaslat terület-, illetve településrendezési 

kihatásait össze kell vetni a hatályos területrendezési tervvel.” 

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 

követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 

közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása során a 

rendelet értelmező rendelkezéseket tartalmazó 1.§-a kiegészül több fogalom 

meghatározásával. (egyéb mellékút, térségi szerepű összekötő út, árvízi kockázatkezelési 

terület, regionális társszervező központ). 

A rendelet mellékletei tartalmazzák a kiemelt térségi és a megyei szintű területfejlesztési 

koncepció, valamint a kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv közös feltáró-értékelő 

vizsgálatának tartalmi követelményeit, a területrendezési tervek részletes tartalmi 

követelményeit, a megyei területrendezési tervek jelkulcsát, valamint a területrendezési tervek 

megalapozását szolgáló területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat tartalmi 

követelményeit. 

A rendelet a kihirdetését követő 8. napon -2017. szeptember 30-án- lépett hatályba. 
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