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 A kéményseprő-ipari tevékenység során kötelezően alkalmazott jogszabályok korábbi 
időállapotai, valamint hatályon kívül helyezett jogszabályok (5 évre visszamenőleg): 

Jogszabály 
Hatályos Elérhetőség 

Törvények 

2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari 
tevékenységről 

2021.01.01 - 2021.06.30 link 
2020.08.13 - 2020.12.31 link 
2019.07.27 - 2020.08.12 link 
2019.07.24 - 2019.07.26 link 
2018.12.21 - 2019.07.23 link 
2018.01.01 - 2018.12.20 link 
2017.07.12 - 2017.12.31 link 

2016.11.26 - 2017.07.11 link 

2016.07.02 - 2016.11.25 link 

2016.07.01 - 2016.07.01 link 

2015.12.27 - 2016.06.30 link 

2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról (hatályon kívül helyezve) 

2016.07.01-től hatályon kívül - 

2015.01.01 - 2016.07.01 link 

2014.11.05 - 2014.12.31 link 

2014.03.15 - 2014.11.04 link 

2014.01.01 - 2014.03.14 link 

2013.10.15 - 2013.12.30 link 

2013.07.01 - 2013.10.14 link 

2013.06.28 - 2013.06.30 link 

2013.01.02 - 2013.06.27 link 

2013.01.01 - 2013.01.01 link 

Jogszabály 
Hatályos Elérhetőség 

Rendeletek 

99/2016. (V.13.) Korm. Rendelet a kéményseprő-ipari 
tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról 

2018.12.29 - 2019.09.29 link 
2018.01.01 - 2018.12.28 link 
2017.09.26 - 2017.12.31 link 
2016.12.17 - 2017.09.25 link 

2016.07.02 - 2016.12.16 link 

2016.07.01 - 2016.07.01 link 

347/2012. (XII.11.) Korm. Rendelet a kéményseprő-
ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 

(hatályon kívül helyezve) 

2016.07.01-től hatályon kívül - 

2013.11.20 - 2016.07.01 link 

2013.07.01 - 2013.11.19 link 

2013.02.20 - 2013.06.30 link 

2013.01.02 - 2013.02.19 link 

2013.01.01 - 2013.01.01 link 

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari 
tevékenység ellátásának szakmai szabályairól 

2019.11.15 - 2021.08.01 link 

2018.01.01 - 2019.11.14 link 

2017.09.26 - 2017.12.31 link 

2016.07.01 - 2017.09.25 link 

2016.06.18 - 2016.06.30 link 

2016.06.17 - 2016.06.17 link 

63/2012. (XII.11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól 

(hatályon kívül helyezve) 

2016.06.18-től hatályon kívül - 

2015.01.01 - 2016.06.17 link 

2014.03.29 - 2014.12.31 link 

2013.12.31 - 2014.03.28 link 

2013.10.15 - 2013.12.30 link 

2013.01.02 - 2013.10.14 link 

2013.01.01 - 2013.01.01 link 

253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos 
településrendezési és építési követelményekről 

(OTÉK) 

2021.07.16 - 2022.01.10 link 
2021.04.22 - 2021.07.15 link 
2021.01.01 - 2021.04.21 link 
2019.11.27 - 2020.12.31 link 
2019.06.04 - 2019.11.26 link 

https://njt.hu/jogszabaly/2015-211-00-00.11
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192875.386579
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192875.369614
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192875.370233
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192875.362562
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192875.338641
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192875.340324
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192875.329311
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192875.315864
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192875.315863
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192875.315862
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151124.237250
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151124.270657
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151124.256050
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151124.252243
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151124.243654
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151124.243285
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151124.243960
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151124.223073
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151124.223072
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195423.363351
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195423.349749
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195423.343742
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195423.331595
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195423.321767
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195423.321766
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156832.252130
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156832.242101
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156832.237567
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156832.232719
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156832.232718
https://njt.hu/jogszabaly/2016-21-20-0A.6
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195810.348780
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195810.343741
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195810.322610
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195810.322609
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195810.322608
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156830.232714
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156830.261537
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156830.254718
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156830.249948
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156830.232713
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156830.232712
https://njt.hu/jogszabaly/1997-253-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/1997-253-20-22.53
https://njt.hu/jogszabaly/1997-253-20-22.52
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.375005
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.368427
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2018.12.05 - 2019.06.03 link 
2018.01.01 - 2018.12.04 link 
2017.06.24 - 2017.12.31 link 

2017.01.01 - 2017.06.23 link 

2016.09.23 - 2016.12.31 link 

2016.07.01 - 2016.09.22 link 

2016.06.14 - 2016.06.30 link 

2016.03.10 - 2016.06.13 link 

2016.01.01 - 2016.03.09 link 

2015.09.15 - 2015.12.31 link 

2015.09.11 - 2015.09.14 link 

2014.03.15 - 2015.09.10 link 

2014.01.13 - 2014.03.14 link 

2013.08.01 - 2014.01.12 link 

2013.03.09 - 2013.07.31 link 

2013.01.01 - 2013.03.08 link 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.360811
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.349626
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.339930
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.324494
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.326735
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.321851
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.322727
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.318599
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.317139
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.298305
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.298013
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.260478
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.252223
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.245112
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.238237
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.216996

