
Jogszabály- és szabványváltozások: 2021. január 
 
 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások 
 

A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki, de csak azért, mert minden 
cégnél van gépkocsivezető: 

 
5/2021. (I. 29.) ITM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek 
nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló törvényhez 
kapcsolódó módosításáról 
Megjelent: MK 14/2021. (I.29.) Hatályos: 2021. 02. 01. 
 
Többek között módosítja a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletet a közúti járművezetők és a közúti 
közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 
Megjelent: MK 14/2021. (I.29.) Módosítja: 5/2021. (I. 29.) ITM rendeletet 
Hatályos: 2021. 02. 01. 
 
2021-02-01 
10. § (1) Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 

b) megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint 
– írásbeli nyilatkozata, valamint a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásának 
adatai alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, 
 
(6) A vizsgaközpont elektronikus úton megküldi a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére a 
vizsgázó külön jogszabályban meghatározott, a vezetői engedély automatikus kiállítására irányuló 
nyilatkozatait. 

(7) A vizsgaközpont elektronikus úton ellenőrzi 
a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján a vizsgázó személyazonosságát, 
b) a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartása alapján a vizsgázó egészségi 

alkalmasságára, vezetési jogosultságára és vezetési jogosultsága szünetelésére vonatkozó 
adatokat. 
 
14. §  (5) A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási 
előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz a 8. 
mellékletben előírt vizsgatárgyakból megfelelt vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján 
felmentést kapott. A sikeres vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres 
vizsgát követően haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgát követő munkanapon elektronikus úton 
továbbít a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére. 
 
2021-05-23 
Jogérvényesítési hálózat 

33/H. § (1) A közlekedési hatóság információcsere keretében tájékoztatja a tagállamok illetékes 
hatóságait a vizsgaközpont által kiadott és visszavont „Gépjárművezetői képesítési igazolványok”-
ról az erre kialakított elektronikus jogérvényesítési hálózaton (a továbbiakban: hálózat) keresztül. 

(2) A hálózat tartalmazza a „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-ban szereplő információkat 
és az igazolványhoz kapcsolódó adminisztratív eljárásokhoz kapcsolódó információkat. 

(3) A vizsgaközpont a „Gépjárművezetői képesítési igazolványok”-ra vonatkozó adatokat – azok 
sérülésmentes továbbítását biztosító, közvetlen adattovábbítást lehetővé tevő adatátviteli 
kapcsolaton keresztül – a „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” kiadását követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül megküldi a közlekedési hatóság részére. 



 
Új jogszabályok: 
Ebben a hónapban a Zsebtörvénytár-ba besorolható új jogszabály nem jelent meg. 
 
Változások 
 
2/2021. (I. 14.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat 
ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási 
alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről 
Megjelent: MK 8/2021. (I.14.) Hatályos: 2021. 01. 15. 
 
Többek között módosítja az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet a közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról 
Megjelent: MK MK 8/2021. (I.14.) Módosítja: 2/2021. (I. 14.) BM rendelet Hatályos: 2021. 01. 15. 
 
2021-01-30 
30/B. § (1) Az A Függelék 27. cikk (2) bekezdésében rögzített határidőktől számítva 
automatikusan 6 hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni az A Függelék 27. cikk (1) 
bekezdésében foglalt, kifutó sorozatú járművek forgalomba helyezésére vonatkozó, következő 
sorozat forgalomba helyezési engedélyek időbeli hatályát: 

a) azok az A Függelék 27. cikk szerint kiadott sorozat forgalomba helyezési engedélyek, amelyek 
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerint kihirdetett 
veszélyhelyzet ideje alatt hatályosak voltak, 

b) azok az A Függelék 27. cikk, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 
rendelete (2018. május 30.) 49. cikk szerint kiadott sorozat forgalomba helyezési 
engedélyek, amelyek olyan járműtípusra vonatkoznak, amelyek EK-típusjóváhagyása 
2021. január 1-jén hatálytalanná váltak. 

(2) Az (1) bekezdés b) pont szerinti sorozat forgalomba helyezési engedélyekben szereplő 
járművek darabszáma – eltérően az A Függelék 27. cikk (1) bekezdésben, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) 49. cikk (1) bekezdésben 
foglaltaktól – egy vagy több típusban nem haladhatja meg az M1 kategória esetében 
Magyarországon a 2019. évben az összes típusból használatba vett járművek 10%-át. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt járműtípusok esetében 2021. január 1-je és a közúti 
járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 
4/2021. (I. 29.) ITM rendelet hatálybalépése közötti időszak tekintetében az EK-típusjóváhagyást 
hatályosnak kell tekinteni. 

 
2021-01-31 
Közúti ellenőrzés 

14. § (1) A járművek (ideértve a külföldi hatósági jelzéssel közlekedő járműveket is) műszaki, 
közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi állapotát, valamint a közúti forgalomban való 
részvételükhöz kapcsolódó előírások megtartását a közlekedési hatóság a közúti forgalomban 
közúti ellenőrzés keretében ellenőrzi. 
(6) A (2) bekezdés a), b), c) és f) pontjában meghatározott közúti ellenőrzések esetén, a (7) 
bekezdésben foglalt szempontok alapján a közlekedési hatóság a járművet részletesebb, műszeres 
ellenőrző vizsgálat alá vonhatja a legközelebbi – de legfeljebb 100 km távolságon belül lévő – 
mobil ellenőrzési egységen, kijelölt közúti ellenőrzési létesítményben vagy vizsgálóállomáson, 
amelynek helyszínére történő közlekedésre a jármű vezetőjét utasíthatja. 
 
10. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez 
 
Közúti Műszaki Ellenőrzés 



I. rész 
1.    Fogalom-meghatározások 
 1.1.    E melléklet alkalmazásában „jármű” az A. Függelék A/2. számú mellékletében, a B. függelék 
I. rész 1. cikk (2) bekezdésében és a C. függelék C/2. melléklet A. fejezet 1. pontjában az L1e – 
L7e járműkategóriába sorolt motorkerékpár, az M1, M2 és M3, az N1, N2 és N3 járműkategóriába 
sorolt gépkocsi, a T5 járműkategóriába sorolt mezőgazdasági vontató, továbbá az O1, O2, O3 és 
O4 járműkategória valamelyikébe sorolt pótkocsi. 
 
 A 10. számú mellékletet a 39/2002. (XII. 28.) GKM rendelet 12. § c) pontja iktatta be, szövege a 
2/2018. (II. 5.) NFM rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított, a 28/2018. (XI. 15.) ITM 
rendelet 7. § (2) bekezdése, 8. § k) pontja, a 15/2020. (VI. 4.) ITM rendelet 5. § (1) bekezdése, a 
29/2020. (VII. 17.) ITM rendelet 3. § (2) bekezdése és 4. § d) pontja, az 50/2020. (XII. 17.) ITM 
rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg. 
 
2021-05-01 
25. § (1) A gépjármű és pótkocsija pótalkatrészeinek és tartozékainak megfelelőségét — a (2) 
bekezdésben foglalt kivétellel — műbizonylattal kell tanúsítani. 
(2) Nem kell a megfelelőséget tanúsítani 
 
(9) A C1, C2 és C3 osztályú gumiabroncsokat a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más 
paraméterek tekintetében történő címkézéséről, az (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az 
1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. május 25-i (EU) 2020/740 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2020/740 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet] 4. cikkében foglaltaknak megfelelően kell megjelölni. A közlekedési hatóság az (EU) 
2020/740 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerint bejelentett gumiabroncstípus 
vagy gumiabroncscsoport osztályozásának és mérésének megfelelőségét a VI. mellékletében 
meghatározott hitelesítési eljárást alkalmazva értékeli. 
 
 
12/2021. (I. 20.) 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 MK 10/2021. (I.20.) Hatályos: 2021. 01.21. 
 
50. § E rendeletnek 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 szóló 12/2021. (I. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr42.) 
megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 59. sorát a Módr42. hatálybalépésekor folyamatban 
lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell. 
 
2. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez 
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, valamint a kiemelt jelentőségű 
ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak 
 
 
18/2021. (I. 27.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti 
közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok 
összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) 



Korm. rendelet és a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, 
valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási 
tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 
7.) Korm. rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK MK 12/2021. (I.27.) Hatályos: 2021. 01.28. 
 
14. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez91 

  
A 
B 
C 
D 
E 
F 
Sorszám 
Jogsértő magatartások személy és áruszállítást végző járművek esetén 
A súlyosság foka 
(RSJ= rendkívül súlyos jogsértés, SJ= súlyos jogsértés) 
 
A bírság összege forintban L1e-L7e, M1, O1, kategóriájú jármű, mezőgazdasági vontató és lassú 
jármű, valamint azok pótkocsija esetén 
A bírság összege forintban N1, O2 kategóriájú jármű esetén 
A bírság összege forintban N2, N3, O3, O4 kategóriájú jármű esetén 
A bírság összege forintban M2, M3 kategóriájú jármű esetén 
 
1. 
A jármű alvázát, futóművét, kerekét, gumiabroncsát, fékberendezését vagy kormányberendezését 
érintő komoly hiányosság 
SJ 
Hiányosságonként 20 000 
Hiányosságonként 40 000 
hiányosságonként 100 000 
hiányosságonként 150 000 

 
2. 
A jármű alvázát, futóművét, kerekét, gumiabroncsát, fékberendezését vagy kormányberendezését 
érintő veszélyes hiányosság 
RSJ 
Hiányosságonként 50 000 
Hiányosságonként 100 000 
hiányosságonként 300 000 
hiányosságonként 300 000 
 
3. 
A jármű 2. pontban fel nem sorolt szerkezeti elemeit érintő komoly hiányosság 
SJ 
Hiányosságonként 10 000 
Hiányosságonként 20 000 
Hiányosságonként 50 000 
Hiányosságonként 100 000 

 



4. 
A jármű 2. pontban fel nem sorolt szerkezeti elemeit érintő veszélyes hiányosság 
RSJ 
Hiányosságonként 20 000 
Hiányosságonként 40 000 
hiányosságonként 100 000 
hiányosságonként 150 000 
 
5. 
A rakományrögzítést érintő komoly hiányosság 
SJ  
Hiányosságonként 10 000 
Hiányosságonként 50 000 
hiányosságonként 100 000 
hiányosságonként 150 000 
 
6. 
A rakományrögzítést érintő veszélyes hiányosság 
RSJ 
Hiányosságonként 20 000 
Hiányosságonként 100 000 
hiányosságonként 300 000 
hiányosságonként 300 000 
 
a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással 
összefüggő hatósági feladatokról 
 
2021-01-01 
16. § (8) Ez a rendelet 
h) az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum 
szünetekre, valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények 
tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő 
helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1054 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
 
2021-01-28 
13. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez 
 
Sorszám 
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások  
A súlyosság foka  
RSJ=rendkívül súlyos jogsértés 
NSJ=nagyon súlyos jogsértés 
SJ=súlyos jogsértés 
 
A bírság összege forintban 
A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető 
 
1. 
A közlekedés biztonságát veszélyeztető műszaki állapotú – a közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról szóló 



5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározottak alapján „A” típusú alkalmatlannak 
minősítendő – jármű közúti közlekedésre alkalmasnak minősítése a forgalomba helyezés előtti vagy 
időszakos vizsgálaton, járművenként 
RSJ 500 000 

    
2021-01-31 
9/A. § (1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan a 14. mellékletben meghatározott 
egyes jogsértések esetén az elkövetőre a jogsértéshez meghatározott összegű bírságot kell 
kiszabni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti, egy időpontban elkövetett jogsértő magatartások miatt 
megállapított bírság együttes összege üzembentartó esetén nem haladhatja meg a 600 000 
forintot, járművezető esetén a 150 000 forintot. 

(3) E rendelet alkalmazásában: 
a) komoly hiányosság: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet 10. 

számú melléklet III. rész 1. táblázata, valamint a IV. rész 2. táblázata szerinti komoly hiányosság, 
b) veszélyes hiányosság: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet 

10. számú melléklet III. rész 1. táblázata, valamint a IV. rész 2. táblázata szerinti veszélyes 
hiányosság. 
16. §  (6) E rendeletnek a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez 
kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a 
bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) 1. §-ával 
megállapított 9/A. §-át és a 3. §-ával megállapított 8. és 14. mellékletét a Módr2. 
hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján indult eljárásokban kell 
alkalmazni. 
 
2021-02-01 
1. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez 

 
Sorszám 
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások 
A súlyosság foka 
RSJ = rendkívül súlyos jogsértés, 
NSJ = nagyon súlyos jogsértés, 
SJ = súlyos jogsértés, 
EJ=enyhébb jogsértés 
 
A bírság összege, forintban 
A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető 
 
6. 
Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás, 
autóbuszos járati engedély 
a) hiánya, érvénytelensége (sérült, olvashatatlan, lejárt, korábban már felhasznált, a gépjárműadó 
90%-a nem került megfizetésre) 
RSJ 800 000 
szállító, járművezető 
b) szabálytalan használata, illetve eltérés az engedélyben foglaltaktól 
RSJ 500 000 
szállító, járművezető 
c) a KR. 4/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott előzetes elektronikus regisztrációs 
kötelezettség teljesítésének elmulasztása 



NSJ 800 000 
szállító, járművezető 
d) a KR. 4/A.§ (5)-(7) bekezdésében a fel- és lerakóhelyekre előírt engedélykezelési és bejelentési 
kötelezettség teljesítésének elmulasztása 
SJ 300 000 
feladó, címzett 
 
7. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez 
Sorszám 
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások 
 
A súlyosság foka  
RSJ=rend kívül súlyos jogsértés,  
NSJ= nagyon súlyos jogsértés, SJ= súlyos jogsértés 
 
A bírság összege, forintban 
A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető 
 
1. 
A bérelt járművel nem a jármű bérlője (használatba vevője) végez árutovábbítást vagy saját 
számlás áruszállítást 
NSJ 300 000 
szállító 
 
2. 
Bérelt (használatba vett) jármű esetén a bérleti (használatba adási) szerződés hiánya (kivéve, ha a 
forgalmi engedélyben üzembentartóként bejegyzett), vagy a gépjárművezető foglalkoztatására 
vonatkozó igazolás hiánya, amennyiben a járművet nem a bérlő (használatba vevő) vezeti 
NSJ 100 000 
szállító gépjárművezető 
 
8. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez 
Sorszám 
A 
B 
C 
D 
 
1. 
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások 
A súlyosság foka 
RSJ= rendkívül súlyos jogsértés, 
NSJ = nagyon súlyos jogsértés, 
SJ= súlyos jogsértés,  
EJ=enyhe jogsértés 
 
Bírság összege forintban 
A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető 
 
 
 
 



 
2. 
Jármű vagy járműszerelvény közútkezelői hozzájárulás nélküli, vagy a közútkezelő 
hozzájárulásában szereplő értéktől eltérő közlekedése, amennyiben a 9. § (1) bekezdés b) 
pontjában hivatkozott jogszabály szerint megengedett legnagyobb össztömeg túllépése fennáll 
... < 5% 
EJ 50 000 
feladó felrakó szállító járművezető 
5% Ł ... < 10% 
SJ 100 000 
10% Ł ... < 20% 
N3 vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén NSJ, N2 vagy ilyen járműből is álló 
járműszerelvény esetében 15% alatt SJ, 15%-tól  
NSJ 200 000 
20% Ł ...< 30% 
N3, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén RSJ, N2, vagy ilyen járműből is álló 
járműszerelvény esetében 25% alatt NSJ, 25%-tól  
RSJ 350 000 
30% Ł ... 500 000 

 
3. 
A 9. § (1) bekezdés 
f) pontjában 
hivatkozott jogszabály szerint a 
hatósági engedélyben feltüntetett megengedett legnagyobb össztömeg túllépése jármű vagy 
járműszerelvény esetében 
... < 5% 
EJ 50 000 
Feladó, felrakó, szállító, járművezető 
5% Ł ... < 10% 
SJ 100 000 
10% Ł ... < 20% 
M3, N3, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén NSJ, 
M1, M2, N1, N2, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 15% alatt SJ, 
15%-tól NSJ 200 000 
20% Ł ...< 30% 
30% Ł ... 
M3, N3, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén RSJ, 
M1, M2, N1, N2, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 25% alatt NSJ, 
25%-tól RSJ 
350 000 
500 000 
 
14. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez91 

  
A 
B 
C 
D 
E 
F 
Sorszám 



Jogsértő magatartások személy és áruszállítást végző járművek esetén 
A súlyosság foka 
RSJ= rendkívül súlyos jogsértés, 
SJ= súlyos jogsértés 
 
A bírság összege forintban L1e-L7e, M1, O1, kategóriájú jármű, mezőgazdasági vontató és lassú 
jármű, valamint azok pótkocsija esetén 
A bírság összege forintban N1, O2 kategóriájú jármű esetén 
A bírság összege forintban N2, N3, O3, O4 kategóriájú jármű esetén 
A bírság összege forintban M2, M3 kategóriájú jármű esetén 
 
1. 
A jármű alvázát, futóművét, kerekét, gumiabroncsát, fékberendezését vagy kormányberendezését 
érintő komoly hiányosság 
SJ 
Hiányosságonként 20 000 
Hiányosságonként 40 000 
hiányosságonként 100 000 
hiányosságonként 150 000 
 
2. 
A jármű alvázát, futóművét, kerekét, gumiabroncsát, fékberendezését vagy kormányberendezését 
érintő veszélyes hiányosság 
RSJ 
Hiányosságonként 50 000 
Hiányosságonként 100 000 
hiányosságonként 300 000 
hiányosságonként 300 000 

 
3. 
A jármű 2. pontban fel nem sorolt szerkezeti elemeit érintő komoly hiányosság 
SJ 
Hiányosságonként 10 000 
Hiányosságonként 20 000 
Hiányosságonként 50 000 
Hiányosságonként 100 000 
 
4. 
A jármű 2. pontban fel nem sorolt szerkezeti elemeit érintő veszélyes hiányosság 
RSJ 
Hiányosságonként 20 000 
Hiányosságonként 40 000 
hiányosságonként 100 000 
hiányosságonként 150 000 
 
5. 
A rakományrögzítést érintő komoly hiányosság 
SJ 
Hiányosságonként 10 000 
Hiányosságonként 50 000 
hiányosságonként 100 000 
hiányosságonként 150 000 



6. 
A rakományrögzítést érintő veszélyes hiányosság 
RSJ 
Hiányosságonként 20 000 
Hiányosságonként 100 000 
hiányosságonként 300 000 
hiányosságonként 300 000 
 
 
2021-02-14 
3. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez 
 
Sorszám 
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások 
 
A súlyosság foka 
RSJ=rendkívül súlyos jogsértés,  
NSJ= nagyon súlyos jogsértés, 
SJ= súlyos jogsértés,  
EJ=enyhébb jogsértés 
 
A bírság összege forintban 
A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető 
Szünetek 
Pihenőidők 
Eltérés a 12-napos szabálytól (Nemzetközi, nem menetrend szerinti autóbuszjárat) 
Munkaszervezés 
 
4. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez 
Sorszám 
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások 
RSJ=rendkívül súlyos jogsértés, 
NSJ=nagyon súlyos jogsértés, 
SJ=súlyos jogsértés,  
EJ=enyhébb jogsértés 

 
A bírság összege forintban 
A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető 
G 
Menetíró készülék beépítése 
G1 
Típusjóváhagyással rendelkező menetíró készülék beépítésének és használatának elmulasztása 
RSJ 800 000 
szállító 
H 
Menetíró készülék, járművezetői kártya vagy adatrögzítő lap használata 
H5 
Járművezetői kártya nélküli vezetés vagy a járművezető olyan járművezetői kártyával vezet, 
amelyet a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatok és/vagy hamisokmányok alapján szerzett 
meg (úgy tekintendő, mintha járművezetői kártya nélkül vezetne) 
RSJ 800 000 
járművezető 



Adatok bemutatása 
I1 
Ellenőrzés megtagadása, vagy jármű visszatartása esetén a helyszín engedély nélküli elhagyása 
NSJ 800 000 
Járművezető, szállító 
I2 
A járművezető nem tudja bemutatni az adott napra és az azt megelőző, jogszabály által 
meghatározott időszakra vonatkozóan rögzített információkat 
NSJ 400 000 
járművezető 
I3 
A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyához kapcsolódó információkat (ha 
rendelkezik járművezetői kártyával) 
NSJ 400 000 
járművezető 
I4 
A járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és az azt megelőző, jogszabály által 
meghatározott időszakra vonatkozó kézi feljegyzéseket és kinyomatokat 
NSJ 400 000 
járművezető 
M5 
Külső kalibrálási tevékenység végzése a közlekedési hatóság részére történő bejelentés vagy – 
amennyiben az szükséges – az illetékes közlekedési hatóság által egyedi kérelemre kiadott 
engedély nélkül 
NSJ 300 000 
a menetíró szerelő-műhely üzemeltetője 
 
 
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK 
 
Ebben a hónapban a Zsebtörvénytár cd-n lévő jogszabályok közül egy sem szűnt meg 
 
EMLÉKEZTETŐ 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek eltérő 
alkalmazásáról 
 
3. § A veszélyhelyzet ideje alatt a munkavállaló és a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény 196. §-ától megállapodásban eltérhetnek. 
 
5. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma 
elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. 
Hatályos: 2021.01.01 - 
 
44/A. § (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, 
gyógykezelését végző munkáltató nem létesíthet munkaviszonyt olyan személlyel, aki 
 
a) a bűntettesek nyilvántartásában 
ab) tiltott toborzás [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
146. § (3) bekezdés], emberölés [Btk. 160. § (2) bekezdés i) pont], öngyilkosságban 
közreműködés [Btk. 162. § (2) bekezdés], emberi test tiltott felhasználása [Btk. 175. § (3) 
bekezdés a) pont], kábítószer-kereskedelem [Btk. 177. § (1) bekezdés a) és b) pont], kábítószer 
birtoklása [Btk. 179. § (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdés], kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. 



§), teljesítményfokozó szerrel visszaélés [Btk. 185. § (3) és (5) bekezdés], emberrablás [Btk. 190. 
§ (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés a) pont], emberkereskedelem és kényszermunka [Btk. 
192. § (5) bekezdés a) pont és (6) bekezdés a) pont], kényszermunka [az emberkereskedelem 
áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 
szóló 2020. évi V. törvény hatálybalépéséig hatályban volt Btk. 193. § (2) bekezdés c) pont], 
személyi szabadság megsértése [Btk. 194. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szexuális 
kényszerítés [Btk. 196. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szexuális erőszak [Btk. 197. § (2) 
bekezdés, (3) bekezdés a) pont és (4) bekezdés], szexuális visszaélés (Btk. 198. §), kerítés [Btk. 
200. § (2) bekezdés és (4) bekezdés a) pont], prostitúció elősegítése [Btk. 201. § (1) 
bekezdés c) pont és (2) bekezdés], gyermekprostitúció kihasználása (Btk. 203. §), 
gyermekpornográfia (Btk. 204. §), szeméremsértés [Btk. 205. § (2) bekezdés], kiskorú 
veszélyeztetése (Btk. 208. §), gyermekmunka (Btk. 209. §), családi jogállás megsértése [Btk. 213. 
§ (2) bekezdés b) pont] bűncselekmény elkövetése miatt szerepel. 
 
 
398/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról 
Megjelent: MK 188/2020. (08.12.) Hatályos: 
 
2021-01-01 
Vhr. 4/A. § (1) Az orvos a beutalót az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 
adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) útján is kiállíthatja.  
Az EESZT útján kiállított beutalóra e rendelet szabályai az e §-ban meghatározott eltérésekkel 
alkalmazandóak. 
(1a) A beutalót az EESZT útján kell kiállítani, ha a beutalás 
a) a 2. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja – ide nem értve a fogorvos által kezdeményezett 
szakkonzíliumot –, 
b) a 3. § (4) bekezdés b) pontja vagy 
c) a 3. § (5)–(7) bekezdése 
alapján történik. 
 
(1b) Az (1a) bekezdés nem alkalmazható, ha a beutalás időpontjában az EESZT nem elérhető. 
(2) Az EESZT útján kiállított beutaló esetében a beutaló orvos a beteg kérésére papíralapú 
igazolást állít ki a beutalóról. Az igazolás az elektronikus beutaló adattartalmát és az elektronikus 
beutaló EESZT azonosítóját tartalmazza vonalkódos és szövegesen olvasható formában. 
 
(3) Az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a beutalót az EESZT útján tekinti meg és ellenőrzi, 
valamint az EESZT útján rögzíti az ellátás megtörténtét. Ha az adatok rögzítése bármely okból 
sikertelen, az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az ellátást követő 24 órán belül köteles az 
adatokat rögzíteni. 
(3a) Az EESZT útján kiállított beutaló esetén, ha az EESZT üzemszünet vagy üzemzavar miatt 
nem elérhető, az ellátás a (2) bekezdés szerinti papíralapú igazolás alapján is nyújtható. Ilyen 
esetben az adatok rögzítésére vonatkozó kötelezettséget az üzemszünet esetén annak végét, 
üzemzavar esetén annak tényleges megszűnését követő négy napon belül kell teljesíteni. 
 
 2021-02-01 
Vhr.12/A. § (1) Az igényérvényesítéshez szükséges TAJ kiadását – az e §-ban foglalt kivétellel – a 
Tbj. szerinti biztosított vagy a Tbj. szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személy a 
lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatalnál 
kezdeményezi. A TAJ számot igazoló hatósági igazolvány kiadását az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell kérelmezni. A kormányhivatal a NEAK által 



biztosított központi informatikai rendszeren keresztül kéri a Kincstártól a TAJ képzését, és az 
adatátadást követően azt a kormányhivatal vagy a NEAK hatósági igazolványon igazolja. Ha a Tbj. 
szerinti belföldi személy magyarországi tartózkodása vagy egészségügyi szolgáltatásokra való 
jogosultsága határozott idejű, a kormányhivatal, illetve a NEAK a hatósági igazolványt ezen 
időtartamra vonatkozó érvényességgel adja ki. 
(3a) A TAJ számot igazoló hatósági igazolványt annak az intézetben született, Magyarországon élő 
magyar állampolgár újszülöttnek, akinek az intézetben történt születését az intézet vezetője 
bejelentette, az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (8) 
bekezdése szerint hivatalból kell kibocsátani, a hatósági igazolványt a NEAK adatszolgáltatása 
alapján az okmány megszemélyesítését végző szervezet kiállítja, és kézbesíti a születés helye 
szerint illetékes anyakönyvvezetőnek. Az át nem vett okmányok – havonta egyszer összegyűjtve – 
a lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatalnak kerülnek megküldésre. 

(3b) Ha a magyarországi házasságkötéssel a magyar állampolgár családi vagy utóneve 
megváltozik, a TAJ számot igazoló hatósági igazolványt az egészségbiztosítási szervekről szóló 
386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (9) bekezdése szerint hivatalból kell kibocsátani, a hatósági 
igazolványt a NEAK adatszolgáltatása alapján az okmány megszemélyesítését végző szervezet 
kiállítja és kézbesíti. Feladóként a kézbesítés során a lakóhely szerint illetékes megyei 
kormányhivatalt kell feltüntetni; ennek megnevezését és címét a NEAK az adatszolgáltatása során 
a megszemélyesítést végző szervezetnek átadja. 
 
 
2020. évi XCI. törvény egyes egyszer használatos műanyagok forgalomba hozatalának 
betiltásáról 
Megjelent: MK 170/2020. (07.15.). Hatályos: 2021. 07. 01. 
 
Többek között módosítja az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános 
szabályairól 
Megjelent: MK 170/2020. (07.15.) Módosítja: 2020. évi XCI. törvény. Hatályos: 
 
2021-01-01 

(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: 
• a) a füstködriadó terv, 
• b)94 
Kt.79. § (1) A felülvizsgálat eredménye alapján a környezetvédelmi hatóság 
• a) engedélyezi a tevékenység folytatását (a továbbiakban: működési engedély); 
• b) az engedély megadásával egyidejűleg a szükséges környezetvédelmi intézkedések 
megtételére kötelezi az érdekeltet, ideértve a kormányrendeletben meghatározott 
biztosítékadási, illetve környezetvédelmi biztosítási kötelezettségeket is; 
• c) korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a tevékenység folytatását, vagy az erre hatáskörrel 
rendelkező szervnél azt kezdeményezi. 
(5) A környezetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését 
követő naptól számított huszonegy napon belül köteles megadni. 
(6)259 
(3) A (2) bekezdés a), illetve e) pontjában foglaltak elmaradása vagy eredménytelensége 
esetén a környezetvédelmi hatóság, vagy a más hatóság által engedélyezett tevékenység 
esetén a környezetvédelmi hatóság megkeresésére az engedélyező hatóság, illetve a bíróság 
– a környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosodás mértékétől függően – a 
környezetveszélyeztető, illetve környezetkárosító tevékenység folytatását korlátozza, az általa 
megállapított feltételek biztosításáig felfüggeszti vagy megtiltja. 
Kt.103. § (1) A környezet igénybevételével, vagy terhelésével járó tevékenységgel vagy 
mulasztással másnak okozott kár környezetveszélyeztető tevékenységgel okozott kárnak 
minősül és arra a Polgári Törvénykönyvnek a fokozott veszéllyel járó tevékenységre 



vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 
40. a levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos hatósági eljárások és a nyilvántartásba vétel 
szabályait, valamint a nyilvántartásba vétel tartalmi követelményeit; 
41. az Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtásával és az állami felelősségi 
körbe tartozó területek kármentesítésével kapcsolatos feladatokat, valamint a barnamezős 
területek hasznosításával kapcsolatos részletes szabályokat, ideértve a barnamezős 
területekre vonatkozó adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjét. 
 

2021-07-01 
Hulladékok 
Kt.30/A. § A környezetterhelés megelőzése vagy csökkentése érdekében – figyelemmel a 6. § 
(1) bekezdése szerinti követelményekre – a Kormány e törvény végrehajtására kiadott 
rendeletben korlátozhatja vagy megtilthatja azon termék gyártását, forgalomba hozatalát, 
felhasználását és kereskedelmét, amely jellemzően egyszeri használat után hulladékká válik, 
vagy ha e termék a környezetet kevésbé terhelő termékkel helyettesíthető. 
(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg 
41. az Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtásával és az állami felelősségi 
körbe tartozó területek kármentesítésével kapcsolatos feladatokat, valamint a barnamezős 
területek hasznosításával kapcsolatos részletes szabályokat, ideértve a barnamezős területekre 
vonatkozó adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjét; 
42. a 30/A. § alapján korlátozás és tilalom alá sorolható termékek körét, valamint e termékek 
gyártását, forgalomba hozatalát, felhasználását és kereskedelmét korlátozó vagy tiltó részletes 
szabályokat. 

 
Kt.112/A. § A 30/A. § 
a) a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/720 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek és 
b) az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló, 2019. 
június 5-i (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
való megfelelést szolgálja. 
 
2023-01-01 
Környezeti adatok bejegyzése egyéb nyilvántartásokba 

Kt.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 
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. 
 
 
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
 
Hatályos: 2021.03.01 - 
99. § (1) A munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje – a részmunkaidőt kivéve – négy 
óránál rövidebb nem lehet. 



(2) A munkavállaló beosztás szerinti 
a) napi munkaideje legfeljebb tizenkét óra, 
b) heti munkaideje legfeljebb negyvennyolc óra 
lehet. 
(3) A 92. § (2) bekezdése alapján foglalkoztatott munkavállaló esetén – a felek írásbeli 

megállapodása alapján – a munkavállaló beosztás szerinti 
a) napi munkaideje legfeljebb huszonnégy óra, 
b) heti munkaideje legfeljebb hetvenkét óra lehet. A megállapodást a munkavállaló a naptári 

hónap utolsó napjára, munkaidőkeret elrendelése esetén a munkaidőkeret utolsó napjára tizenöt 
napos határidővel felmondhatja. A munkavállalót hátrány nem érheti, ha nem egyezik bele az e 
bekezdés szerinti megállapodás megkötésébe, illetve a megállapodás felmondása esetén. 

 
297. § (1) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötését megelőzően a jogosult 

köteles írásban tájékoztatni a külföldi munkáltatót a 295. §-ban foglaltak alapján irányadó 
munkafeltételekről. Amennyiben a 215. § (1) bekezdés a) pont szerinti kölcsönbeadó a 
munkavállalót munkaerő-kölcsönzés keretében Magyarország területén munkavégzésre 
ideiglenesen átengedi, a kölcsönvevő köteles tájékoztatni a kölcsönbeadót a munkafeltételek és a 
díjazás tekintetében alkalmazandó foglalkoztatási feltételekről. A tájékoztatás elmulasztása esetén 
a jogosult készfizető kezesként felel a munkavállaló 295. §-ban meghatározott követeléseiért. 

(2) Ha a jogosult tudott vagy kellő gondosság mellett tudnia kellett arról, hogy a külföldi 
munkáltató munkabér és járulékfizetési kötelezettségének a munkavállaló foglalkoztatása során 
nem tett eleget, a külföldi munkáltatóval egyetemlegesen felel a külföldi munkáltatót terhelő 
munkabér és járulékai megfizetéséért. 

(3) A jogosult köteles – a 295. § rendelkezéseiben foglaltak ellenőrizhetősége érdekében – 
gondoskodni arról, hogy a kiküldött munkavállalók 

a) munkaszerződése vagy azzal egyenértékű egyéb okirata, 
b) munkaidő-nyilvántartása, valamint 
c) a munkabér kifizetésére vonatkozó iratainak papíralapú vagy elektronikus másolata 
a kiküldetés teljes időtartama alatt a munkavégzés helyén, valamint annak befejezését követő 3 

évig a munkáltató székhelyén vagy telephelyén hozzáférhető és ellenőrizhető legyen. 
(4) A külföldi munkáltató a kijelölt hatóságként eljáró foglalkoztatás-felügyeleti hatósággal való 

kapcsolattartásért, valamint a (3) bekezdés szerinti dokumentumok küldéséért és átvételéért 
felelős személyt jelöl ki. A külföldi munkáltató a megbízott személyéről, valamint a megbízott 
személyében bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatja a foglalkoztatás-felügyeleti 
hatóságot. 

 
 

 
Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek 
előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőség-értékelésének általános 
feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet 
 
3) 2021. január 1-jétől nem hozható forgalomba 
a) olyan légfűtő eszköz, amely a 2016/2281/EU bizottsági rendeletben foglalt második ütemre 
meghatározott szezonális helyiségfűtési hatásfokra, második ütemre meghatározott nitrogén-oxid-
kibocsátásra, 
b) olyan hűtőeszköz, amely a 2016/2281/EU bizottsági rendeletben foglalt második ütemre 
meghatározott szezonális helyiséghűtési hatásfokra, valamint 
c) olyan magas hőmérsékletű technológiai hűtő, amely a 2016/2281/EU bizottsági rendeletben 
foglalt második ütemre meghatározott szezonális hűtési jóságfokra vonatkozó előírásoknak nem 
felel meg.” 
 



 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
Módosítja: 2020. évi VI. tv. 
 
2021-01-01 
(11) A Nyilvántartáshoz az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információelérési felületen keresztül hozzáfér 
a) a környezet- és természetvédelmi hatóság a környezetkárosítást végzők beazonosítása 
érdekében, 
b) a munkaügyi és munkavédelmi hatóság a helyszíni munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések 
végrehajtása céljából. 
 
 
1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről 
 
2021-01-01 
 
32. § (1) A betegjogi képviselő a betegjogi képviselői feladatainak ellátásával összefüggő 
tevékenységével kapcsolatban a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szempontjából 
közfeladatot ellátó személynek minősül. 

 
Az egészségügyi dolgozók védelme 
139. § Az egészségügyi dolgozó egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggő 
tevékenységvégzése során, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló más személy ezen jogviszony alapján végzett, a betegellátással és a 
betegirányítással közvetlenül összefüggő feladatai tekintetében a Büntető Törvénykönyvről 
szóló törvény szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősül. 

 
2021-05-26 
 
h) orvostechnikai eszköz: az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 
178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK 
és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 
2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/745 rendelet] 
2. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom; 
 
101/C. § (1) Implantátum beültetéséről, kivételéről és cseréjéről a beavatkozással érintett 
személy további gyógykezelése, egészségi állapotának nyomon követése, váratlan 
esemény gyors elhárítása, valamint a beültethető orvostechnikai eszközök 
megfelelőségének ellenőrzése érdekében az egészségügyi szolgáltató nyilvántartást vezet, 
amely tartalmazza a következő adatokat: 
f) a beültetést végző egészségügyi szolgáltató nevét, működési engedélye számát, 
g) az eszköz UDI azonosítóját. 

 
Szabványváltozások 

 
Megszűnt szabvány 
 
MSZ EN 50321-1:2018 
Feszültség alatti munkavégzés. Lábbelik a villamos védelemhez. Szigetelő lábbelik és 
kalocsnik 



(angol nyelvű, a magyar MSZ EN 50321:2002 Villamosan szigetelő lábbeli kisfeszültségű 
villamos berendezéseken végzendő munkákhoz c. szabvány helyett, amely azonban 
2021.01.12-ig még érvényes). 

 
Magyarul megjelent szabványok az e havi Szabványügyi Közlönyből 
 
Szolgáltatás: 
 
MSZ EN ISO 15189:2013 
Orvosi laboratóriumok. Minőségi és felkészültségi követelmények (ISO 15189:2012, 2014. 08. 15-
ei helyesbített változat) 
2014. 08. 15. helyesbítési változata 
 
MSZ EN ISO 22870:2017 
Az ellátás helyén végzett vizsgálatok (POCT). Minőségi és felkészültségi követelmények (ISO 
22870:2016) 
 
Környezet, egészség, biztonság 
 
MSZ EN 1127-1:2019 
Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és 
módszertan 
 
Távközlés 
 
MSZ EN 55032:2015/A11:2020 
Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények 
 
MSZ EN 55032:2021 EV 
Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények 
EGYESÍTETT VÁLTOZAT 
 
Élelmezés 
 
MSZ ISO/TS 22002-5:2021 
Élelmiszer-biztonsági előfeltételi programok. 5. rész: Szállítás és tárolás 
 
MSZ ISO 11053:2021 
Növényi zsírok és olajok. Kakaóvaj-ekvivalensek meghatározása tejcsokoládéban 
 
Építőipar 
 
MSZ EN 12326-1:2014 
Pala és kő átfedéses elhelyezésű tetőfedő és kültéri falburkoló termékek. 1. rész: Pala- és 
karbonátos palatermékek követelményei 
 
MSZ EN 13384-1:2015+A1:2020 
Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárások. 1. rész: 
Égéstermék-elvezető berendezések egy tüzelőberendezéshez 
 



MSZ EN 13384-2:2015+A1:2020 
Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárások. 2. rész: 
Égéstermék-elvezető berendezések több tüzelőberendezéshez 
 
Mélyépítés 
 
MSZ EN 12697-8:2019 
Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 8. rész: Aszfalt próbatestek hézagjellemzőinek 
meghatározása 
 
MSZ EN 12697-10:2018 
Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 10. rész: Tömöríthetőség 
 
MSZ EN 12697-12:2018 
Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 12. rész: Aszfalt próbatestek vízérzékenységének 
meghatározása 
 
 
Megjelent szabványok az e havi Szabványügyi Közlönyből 
 
MSZ EN ISO 7010:2020/A1:2021 Angol nyelvű! 
Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések. 1. 
módosítás (ISO 7010:2019/Amd 1:2020) 
 
MSZ EN ISO 3166-1:2021 Angol nyelvű! 
Országok és országrészek nevének kódjai. 1. rész: Országkódok (ISO 3166-1:2020) 
2014 helyett 
 
MSZ EN 17371-3:2021 Angol nyelvű! 
Szolgáltatásnyújtás. 3. rész: A teljesítménymérés kezelése. Útmutató a szolgáltatási szerződéseken 
belüli teljesítménymérés mechanizmusához 
 
MSZ EN 13850:2021 Angol nyelvű! 
Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A végpontok közötti átfutási idő mérése egyedi 
elsőbbségi és első osztályú küldemények esetén 
2013 helyett 
 
MSZ CEN ISO/TR 56004:2021 Angol nyelvű! 
Az innovációmenedzsment értékelése. Útmutató (ISO/TR 56004:2019) 
2016 helyett 
 
MSZ EN 14614:2021 Angol nyelvű! 
Vízminőség. Útmutató a folyóvizek hidromorfológiai jellemzőinek értékeléséhez 
2005 helyett 
 
MSZ EN 60601-1-12:2015/A1:2021 Angol nyelvű! 
Gyógyászati villamos készülékek. 1-12. rész: Az alapvető biztonságra és a lényeges működésre 
vonatkozó általános követelmények. Kiegészítő szabvány: A sürgősségi betegellátási környezetben 
való használatra szánt gyógyászati villamos készülékek és gyógyászati villamos rendszerek 
követelményei (IEC 60601-1-12:2014/A1:2020) 
2015 módosítása 
 



MSZ EN 62366-1:2015/A1:2021 Angol nyelvű! 
Orvostechnikai eszközök. 1. rész: A jó használhatóságra irányuló tervezés alkalmazása az 
orvostechnikai eszközökre (IEC 62366-1:2015/A1:2020) 
2015 módosítása 
 
MSZ EN ISO 21976:2021 Angol nyelvű! 
Csomagolás. Illetéktelen hozzáférést jelző funkciók a gyógyszercsomagolásokon (ISO 21976:2018) 
2015 helyett 
 
MSZ EN ISO 8836:2021 Angol nyelvű! 
Légzőszervekben használatos szívókatéterek (ISO 8836:2019)  
2015 helyett, amely még 2023. 10. 31-ig érvényes 
 
MSZ EN ISO 14040:2006/A1:2021 Angol nyelvű! 
Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Alapelvek és keretrendszer. 1. módosítás (ISO 
14040:2006/Amd 1:2020) 
2006 módosítása 
 
MSZ EN ISO 14044:2006/A2:2021 Angol nyelvű! 
Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Követelmények és útmutatók. 2. módosítás (ISO 
14044:2006/Amd 2:2020) 
2006 módosítása 
 
MSZ EN ISO 8624:2021 Angol nyelvű! 
Szemészeti optika. Szemüvegkeretek. Mérőrendszer és szakszótár (ISO 8624:2020) 
2011 és 2015 helyett 
 
MSZ EN ISO 11978:2017/A1:2021 Angol nyelvű! 
Szemészeti optika. Kontaktlencsék és kontaktlencse-ápoló termékek. Címkézés. 1. módosítás (ISO 
11978:2017/Amd 1:2020) 
2017 módosítása 
 
MSZ EN ISO 23402-1:2021 Angol nyelvű! 
Fogászat. Hordozható fogászati berendezések nem állandó egészségügyi környezetben való 
használatra. 1. rész: Általános követelmények (ISO 23402-1:2020) 
 
MSZ EN 17359:2021 Angol nyelvű! 
Helyhez kötött légszennyező források emissziója. Bioaeroszolok és biológiai ágensek. A 
bioaeroszolok mintavétele és folyadékokban való gyűjtése. Elnyeletéses módszer 
 
MSZ EN 14451:2021 Angol nyelvű! 
Eszközök az ivóvíz visszaáramlás okozta szennyeződésének megakadályozására. Beépített 
vákuummentes szelepek DN 10-től DN 50-ig. D-család, A típus 
2005 helyett 
 
MSZ EN 15096:2021 Angol nyelvű! 
Eszközök az ivóvíz visszaáramlás okozta szennyeződésének megakadályozására. Tömlőcsatlakozó 
vákuummentes szelepek. DN 15-től DN 25-ig, H-család, B és D típus. Általános műszaki 
követelmények 
2008 helyett 
 



MSZ EN ISO 13161:2021 Angol nyelvű! 
Vízminőség. Polónium-210. Alfa-spektrometriás vizsgálati módszer (ISO 13161:2020) 
2016 helyett 
 

MSZ EN 15004-2:2021 Angol nyelvű! 
Beépített tűzoltó berendezések. Gázzal oltó berendezések. 2. rész: Az 
FK-5-1-12 oltóanyaggal oltó berendezések fizikai tulajdonságai és 
rendszertervezés (ISO 14520-5:2019, módosítva) 
2008 helyett 
 
MSZ EN 15004-4:2021 Angol nyelvű! 
Beépített tűzoltó berendezések. Gázzal oltó berendezések. 4. rész: A HFC 125 oltóanyaggal oltó 
berendezések fizikai tulajdonságai és rendszertervezés (ISO 14520-8:2019, módosítva) 
2008 helyett 
 
MSZ EN 15004-6:2021 Angol nyelvű! 
Beépített tűzoltó berendezések. Gázzal oltó berendezések. 6. rész: A HFC 23 oltóanyaggal oltó 
berendezések fizikai tulajdonságai és rendszertervezés (ISO 14520-10:2019, módosítva) 
2008 helyett 
 
MSZ EN ISO 22017:2021 Angol nyelvű! 
Vízminőség. Útmutató gyors radioaktivitás-mérésekhez nukleáris vagy radiológiai vészhelyzetek 
esetén (ISO 22017:2020) 
MSZ EN 13274-4:2021 Angol nyelvű! 
Légzésvédők. Vizsgálati módszerek. 4. rész: Gyúlékonysági vizsgálatok  
2002 helyett 
 
MSZ EN IEC 60332-3-10:2018/A11:2021 Angol nyelvű! 
Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 3-10. rész: Függőlegesen 
elhelyezett kábel- vagy vezetékkötegek függőleges lángterjedésének vizsgálata. 
Vizsgálóberendezés 
2019 helyett 
 
MSZ EN ISO 4126-3:2021 Angol nyelvű! 
A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök. 3. rész: Biztonsági szerelvények és 
hasadótárcsás biztonsági szerkezetek kombinációja (ISO 4126-3:2020) 
2006 helyett 
 
MSZ EN ISO 20785-1:2021 Angol nyelvű! 
A kozmikus sugárterhelés dozimetriája polgári légi járműveken. 1. rész: A mérések koncepcionális 
alapelvei (ISO 20785-1:2020) 
2018 helyett 
 
MSZ EN ISO 12402-7:2021 Angol nyelvű! 
Egyéni lebegtetőeszközök. 7. rész: Anyagok és összetevők. Biztonsági követelmények és vizsgálati 
módszerek (ISO 12402-7:2020)  
2007 és 2011 helyett 
 
MSZ EN ISO 12402-10:2021 Angol nyelvű! 
Egyéni lebegtetőeszközök. 10. rész: Az egyéni lebegtetőeszközök és más idetartozó eszközök 
kiválasztása és használata (ISO 12402-10:2020)  
2018 módosítása 



MSZ EN ISO 5135:2021 Angol nyelvű! 
Akusztika. Légáteresztőktől, légáteresztő egységektől, fojtó- és záróelemektől származó zaj 
hangteljesítményszintjének méréssel való meghatározása zengőszobában (ISO 5135:2020) 
2001 helyett 
 
MSZ EN ISO/ASTM 52942:2021 Angol nyelvű! 
Additív gyártás. Minősítési elvek. A légijármű-iparban használt lézeres fém porágyas összeolvasztó 
berendezések és gépek gépkezelőinek minősítése (ISO/ASTM 52942:2020) 
 
MSZ EN IEC 61788-26:2021 Angol nyelvű! 
Szupravezetés. 26. rész: A kritikus áram mérése. RE-Ba-Cu-O összetevőjű szupravezetők kritikus 
egyenárama (IEC 61788-26:2020) 
 
MSZ EN ISO/ASTM 52903-2:2021 Angol nyelvű! 
Additív gyártás. Műanyagok extrudáláson alapuló additív gyártása. 2. rész: Feldolgozóberendezés 
(ISO/ASTM 52903-2:2020) 
 
MSZ EN ISO 11755:2021 Angol nyelvű! 
Gázpalackok. Palackkötegek sűrített és cseppfolyósított gázokhoz (kivéve az acetilént). Ellenőrzés 
töltéskor (ISO 11755:2005) 
 
MSZ EN 12569:2021 Angol nyelvű! 
Ipari csőszerelvények. Vegyipari és petrolkémiai csőszerelvények. Követelmények és vizsgálatok 
2000 helyett 
 
MSZ EN 62841-2-11:2016/A1:2021 Angol nyelvű! 
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek. 
Biztonság. 2-11. rész: Kézben tartott rezgőfűrészek kiegészítő követelményei (IEC 62841-2-
11:2015/A1:2018) 
2016 módosítása 
 
MSZ EN 15085-2:2021 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 2. rész: A hegesztőüzemekre 
vonatkozó követelmények 
2008 helyett 
 
MSZ EN ISO 2560:2021 Angol nyelvű! 
Hegesztőanyagok. Bevont elektródák ötvözetlen és finomszemcsés acélok kézi ívhegesztéséhez. 
Osztályba sorolás (ISO 2560:2020) 
2010 helyett 
 
MSZ EN ISO 6847:2021 Angol nyelvű! 
Hegesztőanyagok. Varratfémtömb leolvasztása vegyelemzéshez (ISO 6847:2020) 
2014 helyett 
 
MSZ EN ISO 14341:2021 Angol nyelvű! 
Hegesztőanyagok. Huzalelektródák és leolvasztott heganyagok ötvözetlen és finomszemcsés acélok 
huzalelektródás, védőgázos ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 14341:2020) 
2011 helyett 
 



MSZ EN ISO 15792-2:2021 Angol nyelvű! 
Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek. 2. rész: Egysoros és kétsoros hegesztésű próbadarabok 
és próbatestek előkészítése acél esetén (ISO 15792-2:2020) 
2008 helyett 
 
MSZ EN IEC 60779:2021 Angol nyelvű! 
Villamos fűtés és elektromágneses feldolgozás céljára alkalmazott berendezések. Elektrosalakos 
átolvasztókemencék vizsgálati módszerei (IEC 60779:2020) 
2006 helyett, amely még 2023. 07. 21-ig érvényes 
 
MSZ EN ISO 11127-4:2021 Angol nyelvű! 
Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. Nemfémes 
szemcseszóróanyagok vizsgálati módszerei. 4. rész: A keménység értékelése 
mikroszkóptárgylemezzel (ISO 11127-4:2020) 
2012 helyett 
 
MSZ EN ISO 8501-4:2021 Angol nyelvű! 
Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. A felületi tisztaság 
értékelése szemrevételezéssel. 4. rész: Kezdeti felületi feltételek, előkészítési fokozatok és 
rozsdafokozatok vízsugárral való lemosás után (ISO 8501-4:2020)  
2007 helyett 
 
MSZ EN IEC 63252:2021 Angol nyelvű! 
Árusítóautomaták energiafelhasználása (IEC 63252:2020) 
2019 helyett, amely még 2023. 08. 17-ig érvényes 
 
MSZ EN 378-1:2016+A1:2021 Angol nyelvű! 
Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Biztonsági és környezetvédelmi követelmények. 1. rész: 
Alapkövetelmények, fogalommeghatározások, osztályozás és kiválasztási kritériumok 
2017 helyett 
 
MSZ EN IEC 62003:2021 Angol nyelvű! 
Atomerőművek. Műszerezettségi, irányítástechnikai és villamos energiaellátó rendszerek. Az 
elektromágneses zavartűrési vizsgálatok követelményei (IEC 62003:2020) 
2011 helyett, amely még 2023. 09. 14-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 62793:2021 Angol nyelvű! 
Zivatarfigyelő rendszerek. Villámvédelem (IEC 62793:2020) 
2018 helyett, amely még 2023. 10. 26-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60296:2021 Angol nyelvű! 
Folyadékok elektrotechnikai használatra. Villamos berendezések ásványolaj-alapú szigetelőolajai 
(IEC 60296:2020) 
2012 helyett, amely még 2023. 07. 31-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60317-0-2:2021 Angol nyelvű! 
Tekercselőhuzalok egyedi típusainak előírásai. 0-2. rész: Általános követelmények. Négyszög 
szelvényű réz zománchuzal (IEC 60317-0-2:2020) 
2014 helyett, amely még 2023. 07. 15-ig érvényes 
 
 
  



MSZ EN IEC 60317-27-1:2021 Angol nyelvű! 
Tekercselőhuzalok egyedi típusainak előírásai. 27-1. rész: Papírszalag szigetelésű, kör 
szelvényű rézhuzal (IEC 60317-27-1:2020) 
 
MSZ EN IEC 60317-27-2:2021 Angol nyelvű! 
Tekercselőhuzalok egyedi típusainak előírásai. 27-2. rész: Papírszalag szigetelésű, kör 
szelvényű alumíniumhuzal (IEC 60317-27-2:2020) 

 

 
MSZ EN IEC 60317-82:2021 Angol nyelvű! 
Tekercselőhuzalok egyedi típusainak előírásai. 82. rész: Poli(észter-imid) zománcozású, 
négyszög szelvényű, réz zománchuzal, 200-as hőállósági osztály (IEC 60317-82:2020)  

 
MSZ EN IEC 63180:2021 Angol nyelvű! 
Az érzékelők érzékelési tartományának mérési módszerei és megadása. Passzív infravörös-
érzékelők nagyobb és kisebb mozgások érzékelésére (IEC 63180:2020) 
 
MSZ EN IEC 63067:2021 Angol nyelvű! 
Villamos létesítmények repülőterek világítási és jelzőberendezéseihez. Csatlakozóelemek. Általános 
követelmények és vizsgálatok (IEC 63067:2020) 
 
MSZ EN 50367:2021 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések és gördülőállomány. Az áramszedők és a 
felsővezeték közötti műszaki összeférhetőség elérésének ismérvei 
2013 és 2017 helyett, amelyek még 2023. 07. 27-ig érvényesek 
 
MSZ EN IEC 60749-20:2021 Angol nyelvű! 
Félvezető eszközök. Mechanikai és klimatikus vizsgálati módszerek. 20. rész: Műanyag tokozású, 
felületre szerelhető alkatrészek (SMD) nedvesség és forrasztási hő együttes hatásával szembeni 
ellenálló képessége (IEC 60749-20:2020) 
2010 helyett, amely még 2023. 10. 05-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 61076-2-114:2021 Angol nyelvű! 
Csatlakozók villamos és elektronikus berendezésekhez. Termékkövetelmények. 2-114. rész: Kerek 
csatlakozók. Legfeljebb 100 MHz frekvenciájú, adat- és tápérintkezőkkel ellátott, M8-as csavarzáras 
csatlakozók termékelőírása (IEC 61076-2-114:2020) 
 
MSZ EN IEC 61000-4-3:2021 Angol nyelvű! 
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-3. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Sugárzott, 
rádiófrekvenciás, elektromágneses térrel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-3:2020) 
2006, 2008, és 2010 helyett, amelyek még 2023. 10. 13-ig érvényesek 
 
MSZ EN 17128:2021 Angol nyelvű! 
Személy- és teherszállításra szolgáló, közúti használatú, típusjóváhagyás nélküli, könnyű motoros 
járművek és kapcsolódó létesítmények. Személyi használatú könnyű elektromos járművek (PLEV). 
Követelmények és vizsgálati módszerek 
 
MSZ EN ISO 11591:2021 Angol nyelvű! 
Kishajók. Látómező a kormányállásból (ISO 11591:2020) 
2019 helyett 
 
 



MSZ EN 12312-7:2021 Angol nyelvű! 
Légi közlekedés földi berendezései. Egyedi követelmények. 7. rész: Repülőgép-vontató 
2009 helyett 
 
MSZ EN 12999:2021 Angol nyelvű! 
Daruk. Rakodódaruk 
2018 helyett 
 
MSZ EN 15009:2021 Angol nyelvű! 
Aeroszol palackok. Szekcionált (osztott) aeroszoladagolók 
2007 helyett 
 
MSZ EN ISO 24264:2021 Angol nyelvű! 
Lábbeli. Üreges és tömör sarkak és sarokfelsőfoltok vizsgálati módszerei. Sarokfelsőfolt 
rögzítőszilárdsága (ISO 24264:2020) 
 
MSZ EN 13971:2021 Angol nyelvű! 
Karbonát- és szilikáttartalmú meszezőanyagok. A reakcióképesség meghatározása. Potenciometriás 
sósavas titrálás 
2013 helyett 
 
MSZ ISO/TS 22002-5:2021 Angol nyelvű! 
Élelmiszer-biztonsági előfeltételi programok. 5. rész: Szállítás és tárolás 

 

 
MSZ EN IEC 63169:2021 Angol nyelvű! 
Villamos üzemű háztartási és hasonló jellegű hűtő- és fagyasztókészülékek. Élelmiszer-tartósítás 
(IEC 63169:2020) 
 
MSZ ISO 11053:2021 Angol nyelvű! 
Növényi zsírok és olajok. Kakaóvaj-ekvivalensek meghatározása tejcsokoládéban 
 
MSZ EN ISO 10298:2021 Angol nyelvű! 
Gázpalackok. Gázok és gázkeverékek. A mérgező hatás meghatározása a palackszelep-
csatlakozások kiválasztásához (ISO 10298:2018) 
 
MSZ EN ISO 13338:2021 Angol nyelvű! 
Gázpalackok. Gázok és gázkeverékek. A szövetmaró hatás meghatározása a palackszelep-
csatlakozások kiválasztásához (ISO 13338:2017) 
 
MSZ EN 13623:2021 Angol nyelvű! 
Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a vizes rendszerek 
kémiai fertőtlenítőszereinek Legionella elleni baktericid hatásának értékelésére. Vizsgálati módszer 
és követelmények (2. fázis, 1. lépés)  
2011 helyett 
 
MSZ EN ISO 35104:2021 Angol nyelvű! 
Kőolaj- és földgázipar. Sarkvidéki tevékenységek. Jégkezelés (ISO 35104:2018) 
 
MSZ EN ISO 10434:2021 Angol nyelvű! 
A kőolaj-, petrolkémia- és földgázipar csavarozott fedeles acél tolózárai (ISO 10434:2020) 
 



MSZ EN ISO 18796-1:2021 Angol nyelvű! 
Kőolaj-, petrolkémiai és földgázipar. Ötvözetlen acél feldolgozótartályok belső bevonatai és bélései. 
1. rész: Műszaki követelmények (ISO 18796-1:2018) 
 
MSZ EN 1474-2:2021 Angol nyelvű! 
Cseppfolyósított földgázhoz használt szerelvények és berendezések. Tengeri szállítórendszerek 
tervezése és vizsgálata. 2. rész: Szállítótömlők tervezése és vizsgálata 
2009 helyett 
 
MSZ EN ISO 16486-3:2021 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek éghető gázok szállítására. Kemény poliamid (PA-U) 
csővezetékrendszerek hegesztett és mechanikus csatlakozással. 3. rész: Csőidomok (ISO 16486-
3:2020) 
 
MSZ EN ISO 16486-2:2021 Angol nyelvű! 
Műanyag csővezetékrendszerek éghető gázok szállítására. Kemény poliamid (PA-U) 
csővezetékrendszerek hegesztett és mechanikus csatlakozással. 2. rész: Csövek (ISO 16486-
2:2020 
 
MSZ EN ISO 7438:2021 Angol nyelvű! 
Fémek. Hajlítóvizsgálat (ISO 7438:2020) 
2016 helyett 
 
MSZ EN 10210-3:2021 Angol nyelvű! 
Melegen hengerelt, szerkezeti zárt idomacélok. 3. rész: A nagy szilárdságú és az időjárásálló acélok 
műszaki szállítási feltételei 
 
MSZ EN ISO 473:2021 Angol nyelvű! 
Litoponpigmentek. Általános követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 473:2019) 
 
MSZ EN ISO 787-28:2021 Angol nyelvű! 
Pigmentek és töltőanyagok általános vizsgálati módszerei. Az összes poliklórozott bifeniltartalom 
(PCB) meghatározása kioldással, kimosódással és GC-MS-sel (ISO 787-28:2019) 
 
MSZ EN 14038-2:2021 Angol nyelvű! 
Elektrokémiai újralúgosítási és kloridkivonási kezelések vasbetonhoz. 2. rész: Kloridkivonás 
 
MSZ EN 50193-1:2016/A1:2021 Angol nyelvű! 
Átfolyórendszerű, villamos vízmelegítők. A működési jellemzők mérési módszerei. 1. rész: Általános 
követelmények 
2017 módosítása 
 
MSZ EN 50193-2-1:2016/A1:2021 Angol nyelvű! 
Átfolyórendszerű, villamos vízmelegítők. 2-1. rész: A működési jellemzők mérési módszerei. 
Többcélú, átfolyórendszerű, villamos vízmelegítők 
2016 módosítása 
 
MSZ EN 50193-2-2:2016/A1:2021 Angol nyelvű! 
Átfolyórendszerű, villamos vízmelegítők. 2-2. rész: Működőképességi követelmények. Egy vízvételi 
helyet ellátó, villamos fűtésű, átfolyórendszerű zuhanyzók. Hatékonyság 
2017 módosítása 
 



MSZ EN 50440:2015/A1:2021 Angol nyelvű! 
Háztartási, tárolórendszerű, villamos vízmelegítők hatékonysága és vizsgálati módszerei 
2016 módosítása 
 
MSZ EN 266:2021 Angol nyelvű! 
Tekercskiszerelésű falburkoló anyagok. Textil falburkoló anyagok előírásai 
 
MSZ EN 17282:2021 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. Ágyazópaplan 
 
MSZ EN 60335-2-24:2010/A11:2021 Angol nyelvű! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-24. rész: Hűtőkészülékek, fagylalt- 
és jégkészítők kiegészítő követelményei 
2011 módosítása 
 
MSZ EN IEC 62885-4:2021 Angol nyelvű! 
Felülettisztítók. 4. rész: Vezeték nélküli szárazporszívók háztartási vagy hasonló használatra. A 
működési jellemzők mérési módszerei (IEC 62885-4:2020) 
 
MSZ EN ISO 17730:2021 Angol nyelvű! 
Fogászat. Fluoridlakkok (ISO 17730:2020)  
 
MSZ EN 1273:2021 Angol nyelvű! 
Csecsemő- és gyermekápolási cikkek. Bébikompok. Biztonsági követelmények és vizsgálati 
módszerek 
2005 helyett, amely még 2021. 07. 31-ig érvényes 
 
MSZ EN 14960-3:2021 Angol nyelvű! 
Felfújható játékszerek. 3. rész: Ugrálóvárak kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati 
módszerei 
2013 helyett 
 
MSZ EN 13451-2:2015+A1:2021 Angol nyelvű! 
Uszodai berendezések. 2. rész: Létrák, lépcsőfokos létrák és íves fogódzkodók kiegészítő biztonsági 
követelményei és vizsgálati módszerei 
2016 helyett 
 


