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Jogszabály- és szabványváltozások: 2022. augusztus 
 

 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások 
 

Fontos változás! A Nemzeti Jogszabálytár felhasználási feltételei miatt a Zsebtörvénytár cd-

nken nem szerepelhet a jogszabályok teljes szövege, csak a jogszabály/rendelet száma és címe. 

Viszont: a cd-n kiemelve találhatók a legfontosabb változások, aminek segítségével egy 

pillantással végiggörgetve látható, hogy mik változtak abban az évben vagy abban a hónap-

ban. Akit bővebben érdekel valamelyik jogszabály(változás), a Nemzeti Jogszabálytárban, a 

https://njt.hu oldalon tud utánanézni, ill. onnan saját magának kinyomtatni vagy pdf-ként a 

számítógépére elmenteni.  
 

A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki: 
 
315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és 
kormányzati igazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 136/2022 (VIII. 16.) Hatályos: 2022. 08. 17 
 
 
Többek között módosítja a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
 
Megjelent: MK 135/2022 (VIII.16.) Módosítja: 315/2022. (VIII. 16.) Korm. r. Hatályos: 2022. 08. 17. 
 
18. § (4) *  Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a tervezett építési 
tevékenység 
a) *  az (1) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, 
b) engedélyezését a kiemelt településképi vélemény nem javasolta, 
c) *  az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési 
beruházás (a továbbiakban: állami magasépítési beruházás) megvalósítására irányul, és azt a köz-
ponti építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta, 
d) *  5000 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó épület megvalósítására irányul, és 
azt a központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta, 
vagy 
e) *  egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább hat 
lakásból álló többlakásos, új építésű lakóépület megvalósítására irányul, és azt a központi építészeti-
műszaki tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta. 
(4) *  A határozat rendelkező része az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül, az engedély tár-
gyától függően tartalmazza: 
 i) *  a 2015. december 31-ét követően benyújtott, az épületek energetikai jellemzőinek megha-
tározásáról szóló miniszteri rendelet hatálya alá eső új és nem közel nulla vagy annál kedvezőbb 
energiaigényű épületre vonatkozó kérelem esetén azt a feltételt, hogy 2024. június 30-ig az épületnek 
rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban kell lennie, valamint az építésügyi 
hatóság használatbavételi engedélyével vagy tudomásul vételével kell rendelkeznie. 
25. § (3) *  Az építésügyi hatóság az elvi építési keretengedélyt nem adja meg, ha a tervezett építési 
tevékenység 
a) *  engedélyezését a kiemelt településképi vélemény nem javasolta, 
b) az Étv. 19. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti, és a központi építészeti tervtanács szakmai véle-
ményében engedélyezésre nem ajánlotta, 
c) *  állami magasépítési beruházás megvalósítására irányul, és azt a központi építészeti-műszaki 
tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta, 
d) *  5000 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó épület megvalósítására irányul, és 
azt a központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta, 
vagy 
e) *  egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább hat 
lakásból álló többlakásos, új építésű lakóépület megvalósítására irányul, és azt a központi építészeti-
műszaki tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta. 
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33. § (1) *  Az Étv. 19. § (4) bekezdés szerinti esetben, valamint az állami magasépítési beruházások 
megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési beruházás esetében az építésügyi ható-
ság a kérelmet elutasítja, ha a központi építészeti-műszaki tervtanács a szakmai véleményében a 
tervdokumentációt engedélyezésre nem ajánlotta. 
35. § * (9) *  Az építésügyi hatóság az integrált építési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a terve-
zett építési tevékenység engedélyezését az Étv. 19. § (4) bekezdése szerinti esetben, valamint az 
állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési beruhá-
zás esetében a központi építészeti tervtanács szakmai véleményében nem ajánlotta. 
44. § (1) *  Az építésügyi hatóság a fennmaradási engedély iránti kérelmet elutasítja, ha 
a) az engedélyezést a kiemelt településképi vélemény nem javasolta, vagy 
b) állami magasépítési beruházás valósult meg, és azt a központi építészeti-műszaki tervtanács 
szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta. 
77/E. § *  (1) *  Az e rendelet szerinti ügyekben a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigénnyel 
kapcsolatos előírásokat 2024. június 30-tól kell alkalmazni. 
 
 
Új jogszabályok: 
 
Ebben a hónapban a Zsebtörvénytár-ba besorolható új jogszabály is megjelent. 
 
10/2022. (VIII. 1.) MvM rendelet a védettségi igazolvány kiállításáért fizetendő igazgatási szol-
gáltatási díj részletes szabályairól 
 
Megjelent: MK 130/2022 (VIII. 01.) Hatályos: 2022. 09. 01. 
 

1. § A védettségi igazolvány pótlása, cseréje esetén 3000 forint igazgatási szolgáltatási díjat (a 
továbbiakban: díj) kell fizetni, amelyből 2000 forint a védettségi igazolvány előállítási költsége. 

2. § (1) A díjat Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság) 10023002-00301253-
00000000 számú, Népegészségügyi feladatok ellátása előirányzat-felhasználási keretszámla megne-
vezésű számlájára történő befizetéssel kell megfizetni. 
(3) A díjat akkor is meg kell fizetni, ha a kérelmező a kérelmét visszavonta, továbbá ha azt a hatóság 
elutasítja, vagy az eljárást megszünteti. 
(5) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre vissza kell téríteni. 
(6) Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számla-
tulajdonos nevét, a fizetési számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített 
összeg utalását kéri. A díj visszatérítését a hatóság a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra 
átutalással vagy a postai címre kiutalással teljesíti. 

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

9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közle-
kedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

 
Megjelent: MK 130/2022 (VIII. 01.) Hatályos: 2022. 08. 06. 
 

 
Többek között módosítja a 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet a hajózási tevékenység engedélye-
zésének rendjéről - régi újként felvéve 
 
Megjelent: MK 130/2022 (VIII.01.) Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r. Hatályos: 2022. 08. 06. 
 

4. § (1) *  Hajózási engedély annak a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetnek adható, 
aki, illetve amelynek a vezetője vagy hajózási üzemeltetési vezetője (a továbbiakban együtt: vezető) 
igazolja 

a) személyes megbízhatóságát, és 
b) a hajózási tevékenység végzéséhez szükséges szakmai alkalmasságát. 

 

Szakmai alkalmasság 
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6. § (1) *  A szakmai alkalmasságot a vizsgaközpont előtt tett vizsga eredményeként kiadott vizsga-
bizonyítvány tanúsítja. A vizsga tárgyait az 1. számú melléklet sorolja fel; a vizsgabizonyítvány mintá-
ját a 2. számú melléklet tartalmazza. 

(2) *  A vizsga követelményszintjét és tananyagát, a vizsgáztatás módszereit és a vizsgakérdéseket 
a közlekedésért felelős miniszter vizsgaszabályzatban állapítja meg, amelyet a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisz-
térium honlapján közzé kell tenni. 

(3) A vizsgára egyénileg vagy a hatóság által jóváhagyott képzésen lehet felkészülni. 
(4) *  A közlekedésért felelős miniszter a kiadott vizsgabizonyítványokról nyilvántartást vezet. 
(5) *  Nem szükséges az 1. számú melléklet A. rész 1. pont 1.4. és 1.5. alpontjában meghatározott 

hajózási szakmai tárgyakból vizsgát tennie annak a személynek, akinek 
a) belvízi nagyhajó vezetésére jogosító képesítése, 
b) tengerész fedélzeti tiszti, vagy magasabb képesítése vagy 
c) hajózási szakirányú egyetemi, főiskolai végzettsége 

van. 

A hajózási engedély érvényessége 

1. számú melléklet a 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelethez 

A hajózási vállalkozáshoz szükséges képesítési követelmények 

B. Rész 

Komppal, személyszállító kishajóval, úszómunkagéppel folytatott hajózási tevékenység, to-
vábbá úszólétesítményen, illetve úszólétesítménnyel végzett egyéb gazdasági tevékenység 

 

Többek között módosítja a 29/2004. (VI. 16.) BM rendeletet a közúti közlekedési igazgatási ható-
sági eljárások díjairól - régi újként felvéve 
 
Megjelent: MK 130/2022 (VIII.01.) Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r. Hatályos: 2022. 08. 06. 

 

2. § *  (1) *  A díjakat az alábbi keretszámlára kell az eljárás megkezdése előtt igazoltan befizetni: 
 

4. § b)
 * 

 a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1)-(3) bekezdésében foglal-
takat, 

1. számú melléklet a 29/2004. (VI. 16.) BM rendelethez *  

A közúti közlekedés igazgatási tevékenységének hatósági díjai 

 Díj 
Ft/db 

 

1. A közúti járművek vezetésére jogosító okmányokkal kapcsolatos eljárásért fizeten-
dő igazgatási szolgáltatási díjak: 

  

a) tanfolyammentes elméleti vagy gyakorlati vizsga engedélyezése, vizsgánként 4 500  

b) a külföldi vezetői engedély honosítása 6 200  

c)
 *    

d) nemzetközi vezetői engedély kiadása 2 300  

e)
 *    

2. A közúti járművek forgalomba helyezésével és okmányokkal történő ellátásával   
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kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak: 

a) külföldről származó és belföldön forgalomba helyezendő használt járművek szár-
mazásának ellenőrzése 

10 900  

b) a forgalomból történő kivonás elrendelése esetén a jármű ismételt forgalomba he-
lyezése 

10 900  

c) a négykerekű segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és a pótkocsi igazolólapjának 
kiadása, pótlása 

4 800  

d)
 *    

e) járműkísérő lap kiadása 1 600  

f)
 * 

 a forgalomból kérelemre történő ideiglenes kivonás, ha a kérelem nem az első 
forgalomba helyezéssel egy időben kerül előterjesztésre, valamint az átmeneti és 
végleges kivonás, az ideiglenes forgalomból történő kivonás kérelemre történő meg-
szüntetése, kivonás kérelemre történő meghosszabbítása, megszüntetése 

2 300  

g) záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállí-
tani 

2 300  

h)
 * 

 egyéb, okmánykiadással nem járó változások iránti kérelem 2 300  

i) indítási napló pótlása, hitelesítése 3 500  

j) ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása 3 500  

k) a jármű előzetes eredetiségmegállapítását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása 2 400  
 

 
2. számú melléklet a 29/2004. (VI. 16.) BM rendelethez *  

Az egyes rendszámtáblákhoz és a hatósági jelzéssel összefüggő igazgatási tevékenységhez 
kapcsolódó hatósági díjak 

 
3. számú melléklet a 29/2004. (VI. 16.) BM rendelethez *  

Az előzetes eredetiségellenőrzés hatósági díjai 
 

Többek között módosítja a 91/2004. (VI. 29.) GKM rendeletet a közúti járművek forgalomba helye-
zésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, to-
vábbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások 
díjáról - régi újként felvéve 
 
Megjelent: MK 130/2022 (VIII.01.) Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r. Hatályos: 2022. 08. 06. 
 

  
 

Ft/db  

1. A közúti járművek sorozatára vonatkozó engedélyezési eljárások   

1.1. Általános forgalomba helyezési engedély, típusbizonyítvány 178 900  

1.2. Sorozat forgalomba helyezési engedély 178 900  

1.3. Sorozat átalakítási engedély 109 000  

2. A közúti jármű tulajdonságára, a járműalkatrészre, tartozékra, önálló műszaki egy-
ségre vonatkozó engedélyezési eljárások 

  

2.1. Járműalkatrészre, tartozékra és járműtulajdonságra vonatkozó jóváhagyási jel („E”, 
„e” jel) használati engedély 

117 300  
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2.2. Járműalkatrészre, tartozékra és járműtulajdonságra vonatkozó minősítő jel („H” jel) 
használati engedély, illetve általános alkalmazási engedély 

60 200  

3. A közúti járműre vonatkozó engedélyezési eljárások és műszaki igazolások kiadása, 
okmányok pótlása 

  

3.1. Egyedi forgalomba helyezési engedély 22 800  

3.1.1. Jármű-honosítási eljárásban 8 000  

3.2. Összeépítési engedély 17 600  

3.2.1. Veszélyes anyagot szállító jármű (ADR) összeépítési engedély 175 900  

3.2.2. Egyedi és kissorozatú gyártású jármű összeépítési engedély (a 3.2.3. pont kivételé-
vel) 

175 900  

3.2.3. Többlépcsős gyártással befejezett egyedi jármű összeépítési engedély 25 600  

3.3. Átalakítási engedély 11 800  

3.3.1. Veszélyes anyagot szállító jármű (ADR) átalakítási engedély 88 000  

3.4. Veszélyes anyagot szállító járműre előírt „ADR” jóváhagyási igazolás kiadása, érvé-
nyesítése 

750  

3.5. A nemzetközi forgalomban való részvételre jogosító „Nemzetközi Időszakos Vizsgá-
lati Bizonyítvány”, illetőleg igazolólap kiadása, pótlása 

1 190  

3.6. „Műszaki adatlap” pótlása 580  

3.7. A közúti jármű műszaki adatára, illetőleg műszaki alkalmasságára vonatkozó igazo-
lás kiadása a közlekedési hatóság nyilvántartásába bejegyzett adatok alapján 

1 190  

3.8.-
3.9. *  

   

4. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat díja (alapdíj)   

4.1. Segédmotoros kerékpár 3 090  

4.2. Motorkerékpár, továbbá ennek pótkocsija 4 360  

4.3. M
1
 kategóriájú jármű („személygépkocsi”), továbbá az M

1
 és N

1
 kategóriájú 

járműhöz kapcsolható pótkocsi 

  

 a) Vizsgálat díja 16 290  

 b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező M
1
 kategóriájú, illetve 

környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közle-
kedésbiztonsági díjrész) 

10 490  

4.4. N
1
 kategóriájú jármű („könnyű tehergépkocsi”)   

 a) Vizsgálat díja 17 090  

 b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező, illetve környezetvédelmi 
felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díj-
rész) 

11 290  

4.5. N
2
, N

3
 kategóriájú járművek („tehergépkocsik” és „vontatók”) és M

2,
 M

3
 kategóriájú 

járművek („autóbuszok”), továbbá ezek pótkocsijai 
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 a) Vizsgálat díja 24 950  

 b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező, illetve környezetvédelmi 
felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díj-
rész) 

14 590  

4.6. Mezőgazdasági vontató, lassú jármű, ezek pótkocsijai 7 760  

5. Az egyes közúti járműveken elvégzett vizsgálatok további díjai a 4. pontban megha-
tározott díjon felül (feltételes összeg) 

  

5.1. A veszélyes anyagot/árut szállítójármű ADR Megállapodás szerinti jóváhagyási 
vizsgálata 

5 800  

5.2. Áru- és személyszállításra nem alkalmas különleges felépítményű jármű vizsgálata 1 700  

5.3. Menetíróval (tachográf), illetőleg sebesség korlátozóval felszerelt jármű vizsgálata 5 800  

5.4. Közúti gépjármű közforgalmú személyszállításra való alkalmassága megállapítása 950  

5.5. Az emelt sebességgel való közlekedésre jogosult autóbuszok műszaki alkalmassá-
gának megállapítása 

1 180  

5.6. Alvázszám (jármű azonosítási jelzés) hatósági beütés díja 4 000  

5.7. Az engedélyezett átalakítást követő első időszakos vizsgálat díja 4 600  

5.8. Összkerék hajtású jármű vizsgálatának díja 4 100  

5.9. Kettőnél több tengelyes jármű vizsgálatának díja 5 900  

6. *  A sorozatszerű átalakítást végző gépjárműfenntartó szervezet 
feljogosítása az átalakított jármű vizsgálatára 

167 200 Ft  

7. A „Megfelelőségi nyilatkozattal” történő forgalomba helyezés esetén - az engedé-
lyezési és ellenőrzési tevékenységért fizetendő díj - megegyezik a 4. pontban a 
jármű kategóriájához meghatározott forgalomba helyezés előtti vizsgálat díjával 

  

8. *  A biztosító értesítése alapján végzett, a közlekedési balesettel érintett jármű mű-
szaki vizsgálatának díja 

  

8.1. vizsgáló állomáson végzett műszaki megvizsgálás esetén 8 200  

8.2. egyéb gépjárműfenntartó szervezet telephelyén végzett vizsgálat esetén 13 600  

9. *  Minősítő vizsgálat során autóbusz üzemeltetési és karbantar-
tási napló kiadása    

III. FEJEZET 

A GÉPJÁRMŰFENNTARTÓ SZERVEZETEK SZEMÉLYI ÉS DOLOGI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ 
MINISZTERI RENDELETBEN, VALAMINT A KÖZÚTI JÁRMŰVEK BONTÁSÁNAK FELTÉTELEI-
RŐL SZÓLÓ MINISZTERI RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT EGYES KÖZLEKEDÉSI HATÓ-

SÁGI ELJÁRÁSOK DÍJAI 

IV. FEJEZET *  
A MENETÍRÓ KÉSZÜLÉKRŐL SZÓLÓ MINISZTERI RENDELETBEN MEGHATÁROZOT T HATÓ-

SÁGI ELJÁRÁSOK IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI 
 

Többek között módosítja az 54/2021. (XI. 5.) ITM rendeletet a közúti közlekedési ágazatban hasz-
nált gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról - régi újként felvéve 
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Megjelent: MK 130/2022 (VIII.01.) Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r. Hatályos: 2022. 08. 06. 
 

3. § (1) A képző szerv az lehet, amely igazolja,  

4. § (1) A képzés elméleti és gyakorlati oktatási részből áll, amelyben a tantervi és vizsgakövetel-
ményekben meghatározott tartalommal 

a) az elméleti oktatási rész keretében 
aa) általános munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismereteket, 
ab) általános üzemeltetési és technológiai ismereteket és 
ac) szakirányú gépspecifikus ismereteket, 
b) a gyakorlati oktatási rész keretében 
ba) gépkezelési gyakorlatot és 
bb) munka- és balesetvédelmi ismereteket kell oktatni. 
 

7. § (1) A vizsgázó a számára meghatározott valamennyi vizsgakötelezettség teljesítése esetén az 
adott gépcsoportra érvényes gépkezelői jogosítványt kap. 

1. melléklet az 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelethez 
Gépkezelői jogosítvány alapján kezelhető gépek 

 A B C D  

1. Kódszám Gépkategória Gépfőcsoport Gépcsoport  

2. 1 Földmunkagépek  

3. *  11  Univerzális földmunkagépek  

4. *  1111   1 Traktor alapú univerzális 
földmunkagép  

34. 3 Targoncák és szállítógépek  

35. 33  Targoncák   

36. 3312   Gyalogkíséretű targoncák  

37. 3313   Vezetőállásos targoncák  

38. 3324   Vezetőüléses targoncák  

39. 3327   Vontató targoncák  

40. 3336   Autonóm komissiózó targon-
cák  

 

315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és 
kormányzati igazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 136/2022 (VIII. 16.) Hatályos: 2022. 08. 17 
 

Többek között módosítja a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet a lakóépület építésének egyszerű 
bejelentéséről - régi újként felvéve 
 
Megjelent: MK 135/2022 (VIII.16.) Módosítja: 315/2022. (VIII. 16.) Korm. r. Hatályos: 2022. 08. 17. 
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1. § (1) *  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a további-
akban: Étv.) szerinti egyszerű bejelentéshez (a továbbiakban: egyszerű bejelentés) kötött építési tevé-
kenység 
a) a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése, 
b) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem 
haladó méretűre bővítése, valamint 
c) *  a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése, amennyiben 
az építtető természetes személy, az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából 
végzi és az így megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz, 
d) *  műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet megha-
ladó bővítésére irányuló építési tevékenység, amennyiben az építtető természetes személy és az 
építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi, 
e) *  az a)-d) pont építési munkáihoz szükséges tereprendezés, támfalépítés. 
(1a) *  Az építtető az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet a kivitelezés tervezett meg-
kezdése előtt tizenöt nappal bejelenti (a továbbiakban: bejelentés) az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) kérelem benyújtására vonatkozó szabályai 
szerint az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rend-
szeren (ÉTDR) keresztül az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési 
feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott építésfelügyeleti hatóságnak (a továbbiakban: 
építésfelügyeleti hatóság). 
2. § (1) A bejelentés nem minősül közigazgatási hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemnek, 
sem hivatalbóli eljárás megindítására okot adó körülménynek. 
5/A. § *  Egyszerű bejelentéssel épített, 300 négyzetméternél nagyobb összes hasznos alapterületű 
lakóépület esetében, amennyiben az építtető személyében jogutódlás következik be, az új építtetőnek 
is meg kell felelnie az 1. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek. Az új építtetőnek az ÉTDR-
ben haladéktalanul be kell jelentenie az építésfelügyeleti hatósághoz a jogutódlást, melyhez csatolnia 
kell az 1. § (1c) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot.  
6/A. § *  (1) *  A bejelentéssel érintett lakóépület tekintetében, ha azt nem természetes személy és 
nem saját lakhatása céljából végzi 
a) az építtetővel közvetlen szerződéses kapcsolatban álló építész vagy más szakági tervező az általa 
vállalt tervezési és tervezői művezetési tevékenység, 
b) a fővállalkozó kivitelező az általa vállalt építőipari kivitelezési tevékenység 
körében okozott kár megtérítésére köteles felelősségbiztosítási szerződést (a továbbiakban: felelős-
ségbiztosítás) kötni, és azt az e rendeletben meghatározott ideig fenntartani. 
1. melléklet a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez *  
Az egyszerű bejelentési dokumentáció munkarészei 
…………………………………………………………………………………………… 

 
316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek agrárágazattal összefüggő módo-
sításáról 
 
Megjelent: MK 136/2022 (VIII. 16.) Hatályos: 2022. 08. 19 
 
 
Többek között módosítja a 244/2020. (V. 28.) Korm. rendeletet az erdészeti szakszemélyzet és az 
erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti 
szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól - régi újként felvéve 
 
Megjelent: MK 136/2022 (VIII.16.) Módosítja: 316/2022. (VIII. 16.) Korm. r. Hatályos: 2022. 08. 19. 
 
2. Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének általános 
szabályai 
 
3. Az erdészeti szakszemélyzet önálló felelőssége az erdészeti szakmai szabályok betartásáért 
10. § Az erdészeti hatóság - kérelemre - „erdőgazdálkodásra jogosult” kiemelt besorolással tartja nyil-
ván az erdészeti szakirányító vállalkozást, ha az erdőgazdálkodási tevékenység szakszerűségének 
biztosításához a 9. § (1) bekezdésében előírtakon felül, megfelel az alábbi feltételeknek: 
c) *  az erdészeti szakirányító vállalkozás az erdőgazdálkodásába vont összes terület alapulvételével, 
minden megkezdett ezer hektárja után legalább egy jogosult erdészeti szakszemélyzettel rendelkezik, 
törvényes képviselőjét, személyesen közreműködő tagját, munkaviszonyban vagy egyéb munkavég-
zésre irányuló jogviszonyban álló foglalkoztatottját figyelembe véve, 
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d) *  az erdészeti szakirányító vállalkozás az erdőgazdálkodásába vont összes területe alapulvételével 
300 hektárt meghaladó területnagyság esetében legalább egy törvényes képviselője, személyesen 
közreműködő tagja, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó természetes személy vagy a felso-
roltak munkaviszonyban álló foglalkoztatottja felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik. 
18. § (4) *  Ha az erdészeti hatóság a jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolását az (1) 
bekezdés vagy a 32. § alapján törli, a jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolása a törléstől 
számított egy évig nem jegyezhető be újra a nyilvántartásba. 
32. § (1) a) *  középfokú erdészeti végzettséggel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező, illetve 
erdésztechnikusi végzettségű, kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet esetében 
2023. január 1-jéig, 
b) középfokú erdészeti végzettséggel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező, illetve 
erdésztechnikusi végzettségű, rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet esetében 2023. 
július 1-jéig, 
 
 
Változások 
 
283/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevé-
kenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, valamint a fegyverekről és lőszerekről szóló 
253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet szakképzési tárgyú módosításáról 
 
Megjelent: MK 130/2022 (VIII. 01.) Hatályos: 2022. 08. 02. 
 
Többek között módosítja a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletet a fegyverekről és lőszerekről 
szóló szakképzési tárgyú módosításáról - régi újként felvéve 
 
Megjelent: MK 130/2022 (VIII.01.) Módosítja: 283/2022. (VIII. 1.) Korm. r Hatályos: 2022. 08. 16. 
 
 
37. § (5) *  A lőtér üzemeltetője - az (5a) bekezdés hatálya alá nem tartozó esetben - egyedi jóváha-
gyást igénylő lőfegyverét, lőszerét a lőtéren átengedheti lőgyakorlatot is magába foglaló szakképzés-
ben résztvevő személynek és annak a tizennyolcadik életévét betöltött személynek, aki a lőfegyvertar-
tás hatósági engedélyezésének feltételeként előírt tanfolyamon, lőgyakorlaton vesz részt. 
(5a) *  A 26. számú mellékletben meghatározott szakképzés, illetve a honvédelemért felelős miniszter 
által fenntartott köznevelési és szakképzési intézményben folytatott oktatás és nevelés (a továbbiak-
ban együtt: védelmi jellegű képzés) keretében a lőtéren tartott lövészet során a rendvédelmi szervnél 
vagy a Magyar Honvédségnél rendszeresített, illetve az azzal azonos típusú lőfegyver, lőszer a vé-
delmi jellegű képzésben részt vevő személy számára a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személy 
felügyelete mellett átengedhető. 
(5b) *  Az (5a) bekezdés alkalmazása során a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személyként kizáró-
lag olyan személy jelölhető ki, aki munkakörénél vagy szakértelménél fogva felkészült és alkalmas a 
lövészet során használni kívánt lőfegyverrel, lőszerrel kapcsolatos kiképzési feladatok ellátására. A 
lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személy kijelölését a lőtér üzemeltetésének, illetve a lövészetveze-
tői tevékenység végzésének az ellenőrzésére irányuló hatósági eljárás során a védelmi jellegű kép-
zést folytató intézmény vezetője igazolja. 
 
26. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez *  
 
Szakképzések meghatározása a 37. § (5a) bekezdését illetően 
1. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékleté-
ben foglalt táblázat 86. sorában meghatározott „Fegyvergyártó szaktechnikus” szakma megszerzésére 
irányuló szakképzés. 
2. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékleté-
ben foglalt táblázat 87. sorában meghatározott „Fegyverműszerész technikus” szakma megszerzésére 
irányuló szakképzés. 
3. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékleté-
ben foglalt táblázat 88. sorában meghatározott „Fegyveroptikai szaktechnikus” szakma megszerzésé-
re irányuló szakképzés. 
4. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékleté-
ben foglalt táblázat 90. sorában meghatározott „Honvéd kadét” szakma megszerzésére irányuló szak-
képzés. 
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5. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékleté-
ben foglalt táblázat 133. sorában meghatározott „Közszolgálati technikus” szakma megszerzésére 
irányuló szakképzés. 
6. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékleté-
ben foglalt táblázat 134. sorában meghatározott „Rendészeti őr” szakma megszerzésére irányuló 
szakképzés. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közle-
kedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

 
Megjelent: MK 130/2022 (VIII. 01.) Hatályos: 2022. 08. 06. 
 
Többek között módosítja az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletet a gépjárműfenntartó tevékenység 
személyi és dologi feltételeiről 
 
Megjelent: MK 130/2022 (VIII.01.) Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r. Hatályos: 2022. 08. 06. 
 

2. § *  A rendelet alkalmazásában 
a)

 * 
 járműfenntartó tevékenység: a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri rende-

letben meghatározott gépjárműveken - kivéve a trolibuszt - és ezek pótkocsijain (a továbbiakban 
együtt: jármű) végzett, az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatási tevékenység, 
3. § (3) *  A használaton kívüli járművek és fődarabjaik bontása során kinyert, közlekedésbiztonsági 
szempontból kiemelten fontos alkatrészek minőségellenőrzését a szakiránynak megfelelő autószerelő 
- motorkerékpár alkatrészek esetében motorkerékpár-szerelő -, karosszérialakatos, autóvillamossági 
szerelő mestervizsgával, technikusi vagy ennél magasabb képesítéssel rendelkező személy végezhe-
ti. 

4. § (4) *  A (2) bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a járműfenntartó szervezetek-
re, amelyek kizárólag az általuk üzemeltetett járművek napi gondozását, ápolását és a jármű bizton-
sági berendezéseit nem érintő kisjavítását végzik. A napi gondozást és az ápolást autószerelő, motor-
kerékpár-szerelő vagy gépjárművezető és karbantartó szakmunkás képesítéssel rendelkező, illetőleg 
gépjárművezetői munkakörben dolgozó személy, a kisjavítást autószerelő - motorkerékpárok eseté-
ben motorkerékpár-szerelő - szakképesítéssel rendelkező személy - irányítás nélkül is - elvégezheti. 

5. § (2) *  Amennyiben a járműfenntartó szervezet több különböző szakirányú járműfenntartó tevé-
kenységet végez, irányító munkakörben autószerelői, motorkerékpárok járműfenntartó tevékenysége 
esetén motorkerékpár-szerelői szakirányú képesítéssel rendelkező dolgozót kell alkalmazni. Abban az 
esetben, ha a szervezet járműszerelői tevékenységet nem végez, az irányító tevékenység ellátásához 
szükséges képesítés szakirányát annak a szakiránynak az alapulvételével kell meghatározni, melyben 
a foglalkoztatottak száma a legnagyobb. 

7. § c)
 * 

 az 1. számú melléklet 15. pontjában említett járműfenntartó tevékenység gyakorlásához lega-
lább autószerelő, motorkerékpárok járműfenntartó tevékenysége esetén motorkerékpár-szerelő vagy 
autóvillamossági szerelő mestervizsga *  szüksége 
 

9. § (1) *  Olyan járműfenntartó tevékenységet, amelynek elvégzéséhez - a (2) bekezdésben meghatá-
rozott feltételek esetén - a járműfenntartó szervezetek mérési, vizsgálati tevékenységének szabályait 
megállapító 5. számú melléklet, illetőleg más jogszabály a javított szerkezeti rész műszeres beállítását 
(bemérését) kötelezően előírja - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - csak az végezhet, aki a beállí-
táshoz (beméréshez) szükséges berendezéssel (műszerrel) és a beállításhoz szükséges szakmai 
ismeretekkel rendelkezik. 

10. § (1) A járműfenntartó tevékenység elvégzését *  

d)
 * 

 az 1. számú melléklet 19. pontjában meghatározott „Járművek bontása” tevékenység (a továb-
biakban: járműbontó tevékenység) esetében a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 
30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti bontási átvételi igazolás kiadásával a 
Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó járművek esetében lehet tanúsítani, a Korm. rendelet hatálya 
alá tartozó járművekre vonatkozóan pedig 
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tanúsítani kell. 
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett tanúsításnak tartalmaznia kell: *  
a)

 * 
 a jármű kilométerszámlálójának állását, 

b) az elvégzett munka rövid közérthető leírását, 
c) a munka elvégzéséhez felhasznált fődarabok, részegységek, alkatrészek és anyagok felsorolá-

sát, 
d) a 3. számú mellékletben meghatározott egyéb adatokat és azt, hogy 
e) az elvégzett munka megfelelő, a felhasznált fődarab, részegység, alkatrész és anyag rendelte-

tésszerű használatra alkalmas. 
11. § (2) A bejelentésnek tartalmaznia kell: 

a)
 * 

 a bejelentő nevét, székhelyét, és telephelyének (telephelyeinek) címét, elektronikus és telefo-
nos elérhetőségét, a folytatni kívánt járműfenntartó tevékenység megnevezését, 

1. számú melléklet az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelethez 

A járműfenntartó tevékenységek és az azok önálló végzéséhez szükséges szakképesítések *  

1. *  Járműszerelő tevékenység: 

a) járművek napi vizsgálata, időszakos műszaki szemléje és garanciális átvizsgálása, 
b) jármű kisjavítása, futójavítása, jármű fődarab és karosszéria cseréje, 
c) járművek, jármű fődarabok és részegységek diagnosztikai ellenőrzése, beszabályozása, 
d) járművek, jármű fődarabok, részegységek javítása és (az elektromos részegységek kivételével) 

felújítása, 
e) járművek egyedi előállítása (összeépítése) és átalakítása, 
f) járművek bontása. 
Előírt képesítés: 
a) autószerelő - motorkerékpárok esetében motorkerékpár-szerelő - szakmunkás képesítés, 
b) alternatív járműhajtási technikus, 
c) autógyártó, 
d) gépjármű-mechatronikai technikus, 
e) gépjármű mechatronikus, 
f) járműipari karbantartó technikus, 
g) mechatronikai technikus, 
h) mezőgazdasági gépésztechnikus, 
i) honvéd kadét-gépjármű mechatronikai technikus (szerviz), 
j) Honvéd altiszt-Műszakigép-szerelő, Páncélos- és gépjárműszerelő. 
2. *  Jármű-villamossági javító tevékenység, ideértve: *  
Előírt képesítés: autóvillamossági szerelő - motorkerékpárok esetében motorkerékpár-szerelő 

szakmunkás vagy autóelektronikai műszerész képesítés. 
3. *  Karosszériajavító tevékenység, ideértve: 
a) jármű karosszériák és tartozékaik kisjavítása, futójavítása, karosszéria elemek, valamint autó-

szerelő közreműködésével a teljes karosszéria cseréje, 
b) karosszéria elemek és tartozékok felújítása, 
c) jármű felépítmények összeépítése és átalakítása, 
d) karosszériák és tartozékaik bontása. 
Előírt képesítés: 
a) karosszérialakatos szakmunkás képesítés, 
b) járműkarosszéria-előkészítő képesítés, 
c) karosszéria-lakatos képesítés. 
4. *  Jármű ápolása, ideértve: * 
Előírt képesítés: autószerelő, motorkerékpár-szerelő vagy gépjárművezető és karbantartó szak-

munkás képesítés. A napi gondozás állásvállalásra jogosító gépjárművezetői engedéllyel is elvégez-
hető. 

5. *  Gumiabroncsjavító tevékenység 
Előírt képesítés: gumiabroncsjavító szakmunkás képesítés, továbbá gumijavító, autószerelő - mo-

torkerékpárok esetében motorkerékpár-szerelő - vagy karosszérialakatos szakmunkás képesítés 
gumiabroncsjavító tanfolyammal, gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó szakképesítés. 

6. *  Járműfényező tevékenység 
Előírt képesítés: 
a) fényező-mázoló szakmunkás képesítés, 
b) Fémszerkezet-felület-bevonó képesítés, 
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c) Járműfényező képesítés, 
d) Járműkarosszéria-előkészítő, felületbevonó képesítés. 
8. *  Járműkárpitos tevékenység 
Előírt képesítés: kárpitos szakmunkás képesítés. 
9. *  Járműrugó javító tevékenység 
Előírt képesítés: kovács szakmunkás képesítés. 
11. *  Gumiszerelő, kerékkiegyensúlyozó tevékenység 
Előírt képesítés: autószerelő, motorkerékpár-szerelő, karosszérialakatos, gumijavító vagy gépjár-

művezető-, és karbantartó szakmunkás képesítés. 
13. *  Autómosás, autópolírozás 
Képesítéshez nem kötött tevékenység. 
14. A járműfenntartó tevékenység végzése során szükségessé váló különböző - e tevékenység 

szempontjából járulékosnak minősülő - egyéb ipari tevékenységek és a velük kapcsolatos képesítési 
előírások a következők: *  

a) gépi forgácsolás, amely forgácsoló szakmunkás képesítéssel, 
b) feltöltő hegesztés és fémszórás, amely hegesztő szakmunkás képesítéssel, 
c)

 * 
 egyes karosszéria és motorkerékpárváz elemek (pl. ülésrögzítő sín, zárak, kipufogó dobok) fel-

újítása, lakatos szakmunkás képesítéssel, 
d)

 * 
 járműbe épített elektromos részegységek és egyéb műszerek felújítása, amely elektroműsze-

rész és mechanikai műszerész szakmunkás képesítéssel 
végezhető. 

15. *  Gázüzemanyag-ellátó berendezés javítása, ideértve: 
a) gépjármű gáztartályának beszerelése, kiszerelése és szemrevételezéses vizsgálata; 
b) gépjármű gázüzemanyag-ellátó berendezésének beszerelése, kiszerelése, vizsgálata, javítása, 

karbantartása és beszabályozása; 
c) gépjármű gázüzemanyag-ellátó berendezésének felújítása; 
d)

 * 
 gépjármű gázüzemanyag-ellátó berendezésének bontása. 

Előírt képesítés: autószerelő vagy autóvillamossági szerelő - motorkerékpárok esetében motorke-
rékpár-szerelő - - motorkerékpárok esetében motorkerékpár-szerelő -. 

e)
 * 

 gépjármű gázüzemanyag-ellátó berendezéseinek bontás utáni minőség-ellenőrzése. 
Előírt képesítés: autószerelő- vagy autóvillamossági szerelő mestervizsga, illetőleg középfokú, vagy 

ennél magasabb szakirányú képesítés,. *  
16. *  Gázüzemű gépjárművön végzett, 1-4. és 6. pontokban meghatározott tevékenység 
Előírt képesítés: a tevékenységre előírt képesítés, autógáz-biztonsági vizsgával kiegészítve * . 
17. *  Gázbiztonsági szemle, mely kiterjed a gázüzemanyag-ellátó berendezés egyes részegységei: 
- azonosítására, valamint a gépjárműhöz engedélyezettel történő megegyezőség vizsgálatára, 
- gépjárművön való elhelyezésének és rögzítésének a beszerelési utasítás, valamint a külön jog-

szabály *  előírásai szerint megfelelőség vizsgálatára, 
- csatlakozási pontjai és szerelvényei sérülés- és szivárgásmentességének vizsgálatára, működési 

próbájára. 
Előírt képesítés: autószerelő vagy autóvillamossági szerelő - motorkerékpárok esetében motorke-

rékpár-szerelő - mestervizsga, illetőleg középfokú, illetőleg ennél magasabb szakirányú képesítés. *  
18. *  
19. *  Járművek bontása (járműbontó tevékenység), ideértve

 *  
Előírt képesítés: 
a)

 * 
 a tevékenység végzéséhez: 

- autószerelő vagy autóvillamossági szerelő - motorkerékpárok esetében motorkerékpár-szerelő -, 
illetőleg karosszérialakatos szakmunkás 

2. számú melléklet az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelethez 

A járműfenntartó tevékenységek irányításához szükséges felső- és középfokú szakképesíté-
sek *  

A tevékenység végzésének feltétele: 
b)

 * 
 a járművek kenést igénylő részeihez hozzáférést biztosító emelőberendezés vagy gépkocsik ese-

tében szerelőakna, kivéve a helyszíni ápolást, ha a műveletet szakszerűen és a balesetveszély növe-
kedése nélkül el lehet végezni, 

b)
 * 

 járművek alsó részeinek átvizsgálásához hozzáférést biztosító emelő berendezés vagy gépkocsik 
esetében szerelőakna, 
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3. Járművek diagnosztikai ellenőrzése, beszabályozása
  

b)
 * 

 a jármű alsó részeihez hozzáférhetőséget igénylő vizsgálatok és beállítások (beszabályozások) 
végzése esetén emelő berendezés vagy gépkocsik esetében szerelőakna, 

4. Járművek kisjavítása, futójavítása
 *  

b)
 * 

 a járművek alsó részeihez hozzáférést biztosító gépkocsik esetében szerelőakna vagy 
emelőberendezés, kivéve a helyszíni üzemzavar elhárítást, kisjavítást, ha a műveletet szakszerűen és 
a balesetveszély növekedése nélkül el lehet végezni, 

7. *  Karosszériajavítás, motorkerékpárváz-javítás 

b)
 * 

 a kocsiszekrény, motorkerékpárváz különböző részeihez a hozzáférést lehetővé tevő eszközök 
(emelő, forgatóberendezés stb.), kivéve a helyszíni javítást, ha a művelet szakszerűen és a baleset-
veszély növekedése nélkül elvégezhető. 

12. *  Járművek mosása, polírozása
 * 

 

Az 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott tevékenység végzésének - a vonatkozó 1-11. 
pontokban meghatározottakon túli - külön feltétele: 

bb)
 * 

 a szerelőakna esetén a padozatától mért 0,15 méter magasságban két db egymástól függet-
lenül működő gázérzékelőt kell beépíteni, valamint arról vezérelt aknaszellőztető berendezést kell 
alkalmazni; 

bc)
 * 

 a szerelőakna esetén a vészszellőztető berendezése legalább óránként ötszörös légcserét 
biztosító elszívásos rendszerű legyen, elszívó nyílásai víztől védetten az aknapadozat szintjében ke-
rüljenek elhelyezésre; 

4. számú melléklet az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelethez *  

A tanúsítás mintája gázbiztonsági szemléről 

Mérete: 70 × 105 mm 
SORSZÁM: 

 

TANÚSÍTÁS 
gázüzemű gépjárművön elvégzett gázbiztonsági szemléről 

3. *  A méréseket, vizsgálatokat a berendezések (műszerek) alkalmazási (gyári kezelési) utasításai 
 

6. számú melléklet az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelethez *  
A járműfenntartó tevékenységhez alkalmazható egyes gépjárművizsgáló berendezések (mű-
szerek) méréstechnikai követelményei 

 
 
Többek között módosítja az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet a közúti járművek műszaki meg-
vizsgálásáról 
 
Megjelent: MK 130/2022 (VIII.01.) Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r. Hatályos: 2022. 08. 06. 
 
2. § (1) *  A rendelet alkalmazásában 

j)
 * 

 a jármű fejlesztési célú műszaki változtatása annak fejlesztési célú járművé minősítése esetén; 
k)

 * 
 a kerékpárszállító eszköz felszerelése. 

c) az a) és b) pontban ismertetett meghatározásokat az MR. a 18. melléklet szerint további részek-
re bontja fel; 

d)
 * 

 cserefelépítményt szállító jármű: a típusjóváhagyási, a sorozat átalakítási engedélyezési, és az 
egyedi és kis sorozatú gyártás útján létrehozott járművek előzetes összeépítési engedélyezési eljárá-
sában az olyan jármű, amelyen a felépítmény - több felépítmény esetén valamennyi felépítmény - az 
alvázkeretről külső emelőszerkezet igénybevétele nélkül leemelhető, cserélhető. 

4. § ((11) *  Az Európai Unió tagállamának illetékes hatósága által valamely járműtípusra kiadott „EK 
típusjóváhagyó okmány” alapján a közlekedési hatóság a gyártó vagy a forgalmazó kérelmére-
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típusvizsgálat nélkül - általános forgalomba helyezési engedélyt ad ki. Azon járműtípus esetében, 
amelyre a vonatkozó „EK típusjóváhagyó okmány” közlekedéshatósági informatikai rendszerben tör-
ténő regisztrációja megtörtént, az általános forgalomba helyezési engedély kiadása a regisztrációnak 
a közlekedési hatóság informatikai rendszerében történő elfogadásával valósul meg. 

(11a) *  Az M1 és N1 járműkategóriába tartozó típus esetében a gyártó és a forgalmazó elektronikus 
úton, a közlekedési hatóság informatikai rendszerében kérelmezheti a (11) bekezdés szerinti általános 
forgalomba helyezési engedély kiadását. 
(13) *  Közösségi járműre - ha az megfelel az e rendeletben és a közúti közlekedésre vonatkozó köz-
igazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló kormányrendelet-
ben a jármű-honosítási eljárásra előírt feltételeknek - egyedi forgalomba helyezési engedélyt nem kell 
kiadni. A járműre a műszaki adatlapot és a műszaki vizsgálati bizonyítványt a (8) bekezdésben meg-
határozott feltételek ellenőrzése nélkül, a jármű forgalomban tartására vonatkozóan a származási 
országban megszerzett jogosultság igazolása mellett, a 4/C. §-ban meghatározott jármű-honosítási 
eljárásban kell kiadni. 
4/A. § (1a) *  A közlekedési hatóság minden naptári évre vonatkozóan - a járműgyártóktól vagy az 
általuk kijelölt importőröktől kapott adatszolgáltatás alapján - nyilvántartást vezet az illetékességi terü-
letén nyilvántartásba vett új nehézgépjárművek adatairól az új nehézgépjárművek CO2-
kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló, 2018. 
június 28-i (EU) 2018/956 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében foglalt adattartalommal. 
A járműgyártó vagy az általuk kijelölt importőr minden naptári hónapot követő 15. napig megküldi a 
közlekedési hatóság részére a naptári hónapban nyilvántartásba vett új nehézgépjármű adatait. 

(7) *  A közlekedési hatóság minden a negyedév végét követő második hónap 15-éig egyezteti a 
járműgyártóval vagy az általa kijelölt importőrrel a tárgyi negyedévben az (1) bekezdés alapján rendel-
kezésére álló adatokat. 

A közösségi jármű egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése (jármű-honosítási eljárás) *  
4/C. § *  (1) A közösségi jármű egyedi forgalomba helyezésének engedélyezését a közlekedési ha-

tóság kérelemre, a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó 
kiegészítő eljárási szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek alapján, a szár-
mazási országban kiadott okmányok bemutatása és a jármű szemléje alapján jármű-honosítási eljárás 
alkalmazásával végzi. A jármű-honosítási eljárásra az egyedi forgalomba helyezési engedélyezési 
eljárás e rendeletben meghatározott szabályait kell alkalmazni. 

(2) A jármű-honosítási eljárásban a jármű nyilvántartásba vételéhez szükséges, valamint a regiszt-
rációs adóról szóló törvényben meghatározott további adatait a közúti közlekedésre vonatkozó köz-
igazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló kormányrendelet-
ben meghatározott feltételek alapján, a származási országban kiadott okmányok figyelembevételével 
kell megállapítani. 

10. § (4) *  A közlekedési hatóság engedélye alapján nem kell forgalomba helyezés előtti vizsgálatra 
bemutatni azt az új járművet, amelyet a teljes járműre kiadott EK típusjóváhagyás alapján a gyártója, 
vagy a gyártót képviselő hazai forgalmazó értékesít, ha 

a) a típusára vonatkozóan a közlekedési hatóság a 4. § (11) bekezdése szerint a közlekedésható-
sági informatikai rendszerben adta ki az általános forgalomba helyezési engedélyt, és a gyártó, 

b) az M2, M3, N2, N3 és O járműkategóriába tartozó jármű esetében a gyártó 
Megfelelőségi nyilatkozatot (a továbbiakban: COC okmányt) adott ki. 
12. § (1) *  A közlekedési hatóság a gépjármű, a mezőgazdasági vontató, valamint ezek pótkocsija 
forgalmi engedélyének időbeli hatályát az időszakos vizsgálatot követően a KR. alapján hosszabbítja 
meg. Az időszakos vizsgálat nem érinti a jármű üzemben tartójának jogszabályban meghatározott - a 
forgalomban tartott járműve műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi és az MR. 111. és 
112. §-ában előírt követelményeknek megfelelőségéért fennálló - felelősségét. 
(7a) *  Az MR. 9. § (3) bekezdésében meghatározott követelmény teljesítésének ellenőrzése - a troli-
buszok kivételével -, ha a hibrid és tisztán elektromos hajtáslánc elemei a vizsgálat során sértetlenek 
és gyári kivitelűek, nem része az időszakos vizsgálatnak. 
20. § 

(4) *  Ha a különleges felépítmény olyan berendezés, amelynek üzembe helyezését, vagy üzemben 
tartását jogszabály külön vizsgálathoz köti, akkor a vizsgálaton történő megfelelőséget igazoló érvé-
nyes dokumentumot a különleges felépítményű jármű honosítási eljárása vagy forgalomba helyezés 
előtti műszaki vizsgálata során be kell mutatni. Ilyen dokumentum hiányában a járművet a honosítási 
eljárás vagy forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálat során nem lehet megfeleltnek minősíteni. 

(5) *  
(7) *  Az MR. 111. és 112. §-ában a különleges felépítményű járműre meghatározott követelmények 
teljesítését a felépítmény fajtája szerinti - jogszabály alapján e tevékenység ellátására jogosult - szak-
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értő által hat hónapnál nem régebben kiállított szakvéleménnyel kell a honosítási eljárás és a forga-
lomba helyezés előtti vizsgálat során igazolni. 
 
 
Többek között módosítja a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet a közúti járművek forgalomba he-
lyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 
 
Megjelent: MK 130/2022 (VIII.01.) Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r. Hatályos: 2022. 08. 06. 
 

4. § (1) *  E rendelet rendelkezéseitől eltérést 
a) a közlekedési hatóság 
aa) közszolgáltatást végző jármű esetében az üzembentartó a járműben az utasok mozgását vagy 

elhelyezkedését befolyásoló tárgyat, berendezést vagy a jármű külső felületén a típusbizonyítvány-
ban, forgalomba helyezési vagy átalakítási engedélyben nem szereplő - alkalmazási vagy jóváhagyási 
jellel nem rendelkező - berendezést, kiegészítő elemet, ideiglenes berendezést, a jármű közlekedés-
biztonsági jellemzőit befolyásoló díszítést - beleértve a jármű reklámmal, kiegészítő fényforrással vagy 
fóliával történő ellátását - kíván elhelyezni legfeljebb 3 hónap időtartamra, ha a kérelmező igazolja, 
hogy a közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és közegészségügyi követelmények nem sérülnek; 

ab) a mozgáskorlátozott személy által is vezethető segédmotoros kerékpár, motorkerékpár és sze-
mélygépkocsi tekintetében, a járműnek a mozgáskorlátozott személy testi adottságaihoz alakítása 
érdekében; 

ac) egyéb - már forgalomba helyezett - jármű esetében, ha a kérelmező igazolja, hogy a közleke-
désbiztonsági, környezetvédelmi és közegészségügyi követelmények nem sérülnek; 

ad) a rugózatlan kerékfelfüggesztés, nem fúvott gumiabroncs, valamint az 50 km/h sebességnél 
gyorsabban haladni nem képes gépjárműben csak külső erővel működő kormányberendezés eseté-
ben; 

ae) a pótkocsi vontatószerkezet általi kormányozhatósága esetében; 
b) a közlekedésért felelős miniszter 
ba) kísérlet céljából járműfejlesztő által tesztelt jármű esetében, az ER.-ben meghatározott fejlesz-

tési célú jármű esetében; 
bb) az a) pont aa) alpontjában foglalt módosítások esetében, ha a módosított jármű üzemeltetésére 

3 hónapot meghaladóan kerül sor; 
bc) a környezetvédelmi szempontból nem megfelelő járművek esetében a környezetvédelemért fe-

lelős miniszterrel egyetértésben 
engedélyez. 

(1a) *  Az (1) bekezdésben foglaltak tekintetében a feltételek fennállását a kérelmező az erre irányu-
ló kérelem benyújtásával egyidejűleg megindokolja, valamint dokumentumokkal alátámasztja. 

(2) *  A közlekedési hatóság a típusvizsgálat során egyes járművekre, illetőleg járműfajtákra - közle-
kedésbiztonsági és környezetvédelmi érdekből - a rendeletben foglaltakon kívül további, a járműtípus-
ra vonatkozó feltételeket is meghatározhat, ha a járműre, illetőleg járműfajtára - az azon alkalmazott 
műszaki megoldásra annak sajátosságai miatt - e rendelet előírásai közvetlenül nem alkalmazhatók. 

(3) *  
 
 
Többek között módosítja a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendeletet a hajózási képesítésekről 
 
Megjelent: MK 130/2022 (VIII.01.) Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r. Hatályos: 2022. 08. 06. 
 
7. § (8) *  Az elméleti vizsga sikeres teljesítését követően gyakorlati vizsga legfeljebb 18 hónapon 
belül tehető. A határidő jogvesztő. 
(9) *  A vizsgán jegyzőkönyvet kell készíteni. A vizsgajegyzőkönyvet 50 évig kell megőrizni. 
II. Fejezet 
Képesítési előírások 
 
7. *  Úszómunkagép-vezető képesítés az uniós víziúthálózathoz nem kapcsolódó vizeken 
úszómunkagép munkavégzés és veszteglés során történő vezetésére, továbbá karavánban 
továbbított úszómunkagép vezetői feladatainak az ellátására jogosít. Önjáró úszómunkagép 
munkaterületen kívüli közlekedése során történő vezetésre az uniós víziúthálózathoz nem 
kapcsolódó vizeken - a munkagép méretének és jellemzőinek megfelelően - a kisgéphajó-vezetői 
vagy hajóvezetői képesítés jogosít. 
5. *  Kedvtelési célú II. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés: 
c) *  III. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés megszerzését követően 1000 tengeri mérföldnyi - 
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ebből legalább 200 tengeri mérföldnyi éjszakai - út megtételének igazolása tengeren közlekedő 
vitorlás kishajón, illetve legalább 100 órányi - ebből legalább 20 óra éjszakai - út megtételének 
igazolása tengeren közlekedő kisgéphajón 
 
6. Kedvtelési célú I. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés: 
a) betöltött 21. életév, 
b) a megszerezni kívánt képesítésnek megfelelő kedvtelési célú II. osztályú tengeri kishajóvezető 
(kisgéphajó vagy vitorlás kishajó) képesítés megléte, 
c) *  II. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés megszerzését követően 1500 tengeri mérföldnyi - 
ebből legalább 300 tengeri mérföldnyi éjszakai - út megtételének igazolása tengeren közlekedő 
vitorlás kishajón, illetve legalább 200 órányi - ebből legalább 10 óra éjszakai - út megtételének 
igazolása tengeren közlekedő kisgéphajón, 
 
 
Többek között módosítja a 8/2002. (I. 30.) KöViM rendeletet a veszélyes áru szállítási biztonsági 
tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól 
 
Megjelent: MK 130/2022 (VIII.01.) Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r. Hatályos: 2022. 08. 06. 
 
 
8. § (1) *  A vizsgák díjait a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, 
továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló rendelet 
tartalmazza. 
2. számú melléklet a 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelethez *  
megszűnt 
 
 
Többek között módosítja a 41/2004. (IV. 7.) GKM rendeletet a közúti járművezetők pályaalkalmas-
sági vizsgálatáról 
 
Megjelent: MK 130/2022 (VIII.01.) Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r. Hatályos: 2022. 08. 06. 
 
10. § (1) *  
Megállapította: 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 25. §. Hatályos: 2022. IX. 1-től. 
 A pályaalkalmassági vizsgálatért a pályaalkalmassági vizsgálatot kezdeményezőnek a 2. számú 
mellékletben meghatározott pályaalkalmassági vizsgálati eljárási díjat (a továbbiakban: díj) kell 
fizetnie. A díjat a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (a továbbiakban: vizsgaközpont) 
részére átutalással a vizsgaközpont OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11711003-21463062 számú 
számlájára, vagy készpénz-átutalási megbízással kell befizetni 
 
 
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 130/2022 (VIII.01.) Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r. Hatályos: 2022. 08. 06. 
 
2. § *  (1) A rendelet alkalmazásában: 
 
31. *  elektronikus vezetési karton: a vezetési kartonnal egyenértékű, a vizsgaközpont informatikai 
rendszeréhez kapcsolódó, a 38. § szerint akkreditált elektronikus alkalmazás, amely a tanuló 
vezetési gyakorlat tantárgyból történő oktatásának bizonylata, 
32. *  
 
49. *  Akkreditáció: az e-learning rendszerű képzésben alkalmazható zárt rendszerű távoktatási 
képzésmenedzsment rendszer, a digitális tananyagok, a korszerű szimulátorok vagy az elektronikus 
vezetési karton rendszerek meghatározott időintervallumig tartó alkalmassága, 
50. *  Akkreditációs eljárás: az e-learning rendszerű képzésben alkalmazott zárt rendszerű 
távoktatási képzésmenedzsment rendszer, a digitális tananyagok, a közúti járművezetők és a közúti 
közlekedési szakemberek képzésénél és vizsgáztatásánál alkalmazott korszerű szimulátorok vagy 
az elektronikus vezetési karton rendszerek alkalmasságának megállapítására irányuló eljárás, 
 
13. § (3) *  Forgalmi vizsga - a vizsgáztatásra vonatkozó előírások figyelembevételével - a 
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közlekedési hatóság által kijelölt vizsgaútvonalon és időszakban tartható. A forgalmi vizsga kiindulási 
helyére bármely képző szerv jelenthet vizsgát, a közlekedési hatóság az útvonal kijelölést erre is 
tekintettel határozza meg. 
(3a) *  A sikeres forgalmi vizsga feltétele, hogy a kijelölt vizsgaútvonalhoz tartozó valamennyi 
csomópontot - kivéve a forgalmi okból történő útvonal módosítást - érintette a vizsgázó, és a 
vizsgaesemény időtartama a jogszabályban meghatározott, a közúton vezetéssel eltöltött idejére 
vonatkozó teljes időtartam legalább 80%-át kitölti. 
15. § (6) *  A vizsgaközpont érvényteleníti azt a vizsgát 
a) amelyet a vizsgázó a vizsgaközpont félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban 
meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le, 
b) ha bíróság ítélete vagy hatósági határozat alapján utóbb megállapítható, hogy a vizsga napján a 
vizsga valamely személyi feltétele hiányzott. 
(6a) *  Ha a vizsgaigazolást a vizsgaközpont már kiadta, a vizsga érvénytelenítéséről szóló döntésről 
és a vizsgaigazolás visszavonásáról a vizsgaközpont elektronikus úton tájékoztatja a közúti 
közlekedési nyilvántartó szervet. 
24. § b) *  szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy legalább középiskolai érettségivel és ötéves 
szakoktatói gyakorlattal vagy legalább középiskolai érettségivel és ötéves közlekedésrendészeti 
gyakorlattal rendelkezik, 
c) *  
d) *  „A”, „B”, „C”, „D” kategóriákra valamint a „CE” kombinált kategóriára a vizsgáztatási 
jogosultságnak megfelelően érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, melyek közül bármely 
kategória, kombinált kategória megszerzésének időpontjától eltelt legalább 3 év. 
Az akkreditációs eljárás *  
38. § *  (1) A közlekedési hatóság évente legalább egy alkalommal - a Közlekedési Szakértői 
Testület akkreditációs eljárás követelményeinek meghatározására, az akkreditációs jog 
visszavonására irányuló, a közlekedésért felelős miniszter részére benyújtott javaslata alapján - 
pályázatot hirdet az e-learning rendszerű képzésben alkalmazható zárt rendszerű távoktatási 
képzésmenedzsment-rendszer (a továbbiakban: Rendszer), az e-learning rendszerű képzéshez 
szükséges digitális tananyagok (a továbbiakban: Tananyag), a közúti járművezetők és a közúti 
közlekedési szakemberek képzésénél és vizsgáztatásánál alkalmazott, a járművek és 
járműszerelvények technikai kezelése, a forgalmi helyzetek és a járművezetési veszélyhelyzetek 
gyakorlására alkalmas szimulátorok (a továbbiakban: Szimulátor) és az elektronikus vezetési karton 
vezetésére szolgáló alkalmazás és a kapcsolódó informatikai rendszer (a továbbiakban: elektronikus 
vezetési karton rendszer) tanúsításának, minősítésének megszerzésére. 
 
 
Többek között módosítja az 53/2016. (XII. 16.) NFM rendeletet a légijármű és a repülőeszköz sze-
mélyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzé-
sükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről 
 
Megjelent: MK 130/2022 (VIII.01.) Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r. Hatályos: 2022. 08. 06. 
 
116. § (1) Képzéshez kötött elméleti vizsga esetében a növendék akkor bocsátható elméleti vizsgára, 
ha a képzés elméleti részét sikeresen teljesítette. 
(2) *  Ha az elméleti vizsgát a légiközlekedési vizsgaközpont folytatja le, a képző szervezet a 
légiközlekedési vizsgaközpont részére igazolást ad ki az elméleti képzés sikeres teljesítéséről. Az 
igazolás kiállítását követő 12. hónap elteltével az elméleti vizsgára a növendék nem bocsátható. A 
képző szervezet ezen igazolást ismételten is kiadhatja, ha meggyőződött arról, hogy a képzést 
korábban teljesítő növendék az igazolt ismereteknek továbbra is birtokában van. Ha a növendék 
nem rendelkezik teljes körűen az előírt ismeretekkel, a képző szervezet ismeretfrissítő oktatásban 
részesíti. 
117. § (4) *  Az elméleti vizsgáztatást végző képző szervezetnek vagy a légiközlekedési 
vizsgaközpontnak rendelkeznie kell az adott témakört teljes mértékben lefedő vizsgakérdés 
adatbázissal. A képző szervezetnek vagy a légiközlekedési vizsgaközpontnak gondoskodnia kell a 
vizsgakérdés adatbázis titkosságáról. 
133. § (1) *  A légiközlekedési vizsgaközpont által a lefolytatott sikeres elméleti vizsgát követően 
kiállított tanúsítvány kötelező tartalmi elemei a következőek: 
a) a kiállító légiközlekedési vizsgaközpont neve, címe, 
b) a vizsgázó neve, születési helye és ideje, 
c) a teljesített vizsga megnevezése, 
d) a vizsga időpontja, 
e) a tanúsítvány kiállításának időpontja, 
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f) a légiközlekedési vizsgaközpont nevében eljáró azon személy neve és aláírása, aki kiállította, és 
g) a tanúsítvány azonosítószáma. 
 
 
Többek között módosítja a 39/2021. (VII. 30.) ITM rendeletet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 
Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról 
 
Megjelent: MK 130/2022 (VIII.01.) Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r. Hatályos: 2022. 08. 06. 
 
25.1b) *  a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által meghirdetett továbbképzésen 
igazoltan részt vett, és 
megfelelt. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelet a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó 
engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól szóló 18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosí-
tásáról 
 
Megjelent: MK 131/2022 (VIII. 04.) Hatályos: 2022. 08. 07 
 
1. § *  E rendeletet a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskeres-
kedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) alapján a Szabályozott Tevé-
kenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság) által lefolytatott, 
a) a dohány-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezésére, 
b) a dohány-kiskereskedelmi tevékenységet folytató személy, a dohány-kiskereskedelmi ellátó, a do-
hánytermék- kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására külön feljogosított személy és a dohányter-
mék-nagykereskedő kötelezettségeinek hatósági ellenőrzésére, valamint 
c) a dohánytermék-kiskereskedőkkel és a dohány-kiskereskedelmi ellátóval megkötött koncessziós 
szerződések szerinti koncesszióköteles tevékenység gyakorlásának hatósági ellenőrzésére 
irányuló eljárásokban kell alkalmazni. 
2. § (5) *  A kérelmező az engedély iránti kérelemhez csatolja: 
4. § (1) *  A (3) bekezdésben foglaltak kivételével dohányboltot nem lehet nyitni és működtetni másik, 
már működő dohánybolttól számított 200 méteres távolságon belül. 
5. § (1) *  Az engedély jogosultja köteles gondoskodni az Fdvtv. 13. § (5) bekezdésében meghatáro-
zott feltételek folyamatos fennállásáról. 
4. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység szüneteltetésének az engedélyezése 
5. *  Bejelentések 
5/A. *  A hatósági ellenőrzés, az ellenőrzési feladatok ellátása 
1. melléklet a 18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelethez *  
A dohánytermék-kiskereskedelmi engedély iránti kérelem adattartalma 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
25/2022. (VIII. 4.) BM rendelet az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyület-
csoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 131/2022 (VIII. 04.) Hatályos: 2022. 08. 07 
 

5.1. a következő vegyületek: 

 
A B  

1. Hivatalos elnevezés (illetve 

más név vagy rövidítés, illetve 

külföldön gyakran használt 

más írásmód) 

Kémiai név 

 

 

359. *  CH-FUBIACA N-cyclohexyl-2-(1-(4-fluorobenzyl)-
1H-indol-3-yl)acetamide 

 

360. *  CH-PIACA N-cyclohexyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-
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yl)acetamide 

 
 
11/2022. (VIII. 4.) TIM rendelet a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolá-
sáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 131/2022 (VIII. 04.) Hatályos: 2022. 08. 19 
 
5. § (4) *  Gamma sugárzást kibocsátó radioaktív anyagokat tartalmazó küldeménydarabok 
szállítása esetén a szállító járművön vagy a radioaktív anyagokat tartalmazó küldeménydarabok 
berakodási és kirakodási helyén rendelkezésre kell állnia gamma sugárzás dózisteljesítmény-
mérésre alkalmas eszköznek, kivéve, ha 
a) engedményes küldeménydarabok szállítása történik, vagy 
b) I-Fehér kategóriájú küldeménydarabok szállítása történik, és a küldeménydarabok felületétől 
releváns távolságokban mérhető gamma dózis teljesítmény a küldeménydarab átadója részéről 
kellőképpen és dokumentumokkal igazolt. 
(4a) *  Neutron sugárzást kibocsátó radioaktív anyagokat tartalmazó küldeménydarabok szállítása 
esetén a szállító járművön vagy a radioaktív anyagokat tartalmazó küldeménydarabok berakodási és 
kirakodási helyén rendelkezésre kell állnia neutron sugárzás dózisteljesítmény-mérésre alkalmas 
eszköznek, kivéve, ha 
a) engedményes küldeménydarabok szállítása történik, 
b) I-Fehér kategóriájú küldeménydarabok szállítása történik, és a küldeménydarabok felületétől 
releváns távolságokban mérhető neutron dózis teljesítmény a küldeménydarab átadója részéről 
kellőképpen és dokumentumokkal igazolt, vagy 
c) II-Sárga kategóriájú küldeménydarabok szállítása történik, a küldeménydarabban lévő radioaktív 
anyagok gamma sugárzást is kibocsátanak, és a küldeménydarabok felületétől releváns 
távolságokban mérhető gamma- és neutron dózis teljesítmény a küldeménydarab átadója részéről 
kellőképpen és dokumentumokkal igazolt. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével 
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 135/2022 (VIII. 11.) Hatályos: 2022. 08. 12 
 
 
Többek között módosítja a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet az építésügyi és az építésfelügye-
leti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 
 
Megjelent: MK 135/2022 (VIII.11.) Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r. Hatályos: 2022. 08. 12. 
 
4. § (3) *  A fővárosi és a megyei kormányhivatal főispánjára, főigazgatójára és igazgatójára nem 
vonatkoznak a 4. § (2) és (4) bekezdésében, valamint az 5-7. §-ban meghatározott foglalkoztatási 
feltételek. 
 
 
Többek között módosítja a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendeletet a létfontosságú rendszerek és léte-
sítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehaj-
tásáról 
 
Megjelent: MK 135/2022 (VIII.11.) Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r. Hatályos: 2022. 08. 12. 
 
11. § (1) *  A 4. § (1) bekezdés szerinti hatósági, illetve szakhatósági eljárásban a hivatásos katasztró-
favédelmi szerv központi vagy területi szerve c)

 * 
 a politikai hatás kritériuma teljesülésének lehetősége 

tekintetében az illetékes főispán, 
 
 
Többek között módosítja a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a földművelésügyi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
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Megjelent: MK 135/2022 (VIII.11.) Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r. Hatályos: 2022. 08. 12. 
 
9. § (1) *  A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 
a) *  7. § (2) bekezdésében, 8. §-ában, 9. § (1) bekezdés d) pontjában, (4)-(7) bekezdésében, 14. §-
ában, 18. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak tekintetében a NÉBIH, 
 
 
Többek között módosítja a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a fővárosi és megyei kormányhiva-
tal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá 
az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 
 
Megjelent: MK 135/2022 (VIII.11.) Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r. Hatályos: 2022. 08. 12. 
 
1. § (3) c) *  az elvégzett feladataikról közvetlenül, az országos tisztifőorvos egyidejű tájékoztatása 
mellett - a járási hivatal esetében a főispán útján - tájékoztatják a minisztert, 

 
Többek között módosítja a 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelö-
léséről 
 
Megjelent: MK 135/2022 (VIII.11.) Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r. Hatályos: 2022. 08. 12. 
 
5. § (2) A miniszter b) *  a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető főispánt a fogyasztóvédelmi és 
piacfelügyeleti feladatköréhez kapcsolódóan - a fővárosi és megyei kormányhivatal közigazgatási 
hatósági eljárása kivételével - konkrét feladat elvégzésére, mulasztás pótlására utasíthatja; 
c) *  évente beszámoltatja, továbbá döntése szerint beszámoltathatja a fővárosi és megyei 
kormányhivatalt vezető főispánt a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatkörébe tartozó 
tevékenységéről. 
(3) *  A főispán a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatköréhez kapcsolódóan illetékességi 
területén megszervezi és összehangolja az éves ellenőrzési és vizsgálati programban 
meghatározott területi és országos vizsgálatokat. 
 
 
Többek között módosítja a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendeletet a haditechnikai tevékenység en-
gedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól 
 
Megjelent: MK 135/2022 (VIII.11.) Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r. Hatályos: 2022. 08. 12. 
 
29. §  (7) *  A tranzitengedéllyel rendelkező vállalkozás köteles a szállítmánynak Magyarország 
határára történő megérkezését megelőzően tájékoztatni a Hatóságot, valamint az Országos Rendőr-
főkapitányságot a tranzitengedély számának, az érkező áruk megnevezésének és mennyiségének, 
a Magyarországra történő be- és a Magyarországról történő kilépés helyének és várható 
időpontjának, a szállítójárművek forgalmi rendszámának, illetve a magyarországi útvonalnak a 
megadásával. 
32. § (1) *  A Hatóság által az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes 
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi 
rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/D. §-a, valamint a Httv. 4/A. § (1) 
bekezdése szerint kiszabható bírság mértéke 
a) *  a 11. §, a 28. §, a 29. § (3)-(5) bekezdése, valamint a Httv. 4/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
kötelezettség megsértése esetén ötezertől ötvenezer forintig, 
b) *  a 22. § (4) bekezdése, a 29. § (6) és (7) bekezdése szerinti kötelezettség, a Httv. 4/A. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettség, valamint a Httv. 4/A. § (1) bekezdés c) és 
d) pontja szerinti kötelezettség megsértése esetén százezertől egymillió forintig, 
 
 
Többek között módosítja a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendeletet egyes gazdaságfejlesztési célú és 
munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasá-
gi szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 135/2022 (VIII.11.) Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r. Hatályos: 2022. 08. 12. 
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107. § *  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 326/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr99.) módosított 
2. mellékletében foglalt táblázat B:78 mezőjét a Módr99. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell. 

 
Többek között módosítja a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletet a fővárosi és megyei kormányhiva-
talokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
 
Megjelent: MK 135/2022 (VIII.11.) Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r. Hatályos: 2022. 08. 12. 
 
3. § (1) A járási hivatal által működtetett kormányablak és okmányiroda - ha jogszabály kivételt nem 
tesz - az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt feladato-
kat. 
(2) *  Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak vagy okmányiroda illetékes, amely a járási hivatal 
illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephe-
lye) van. Amennyiben a járási hivatal illetékességi területén több kormányablak vagy okmányiroda is 
működik, az eljárásra a főispán által a kormányhivatal ügyrendjében meghatározott kormányablak 
vagy okmányiroda az illetékes. 
(2) *  A fővárosi és megyei kormányhivatal főispánja a képviselő-testületi határozatot - a település 
besorolásának megfelelő járási hivatal hivatalvezetőjének, átcsatolási javaslata esetén a képviselő-
testület által indítványozott másik járási hivatal hivatalvezetője, valamint a fővárosi és megyei kor-
mányhivatal véleményének a csatolásával - küldi meg a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter-
nek (a továbbiakban: miniszter). 
6. § (3) *  A szakmai irányító miniszter módszertani támogatást biztosít a fővárosi és megyei kormány-
hivatalok számára, amelyet a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett küld meg a főispánnak. 
4. A fővárosi és megyei kormányhivataloknál a munkáltatói jogok gyakorlása 
10. § (1) *  A főispán szabadsága tekintetében a Kit. szerinti munkáltatói jogköröket a miniszter által 
kijelölt politikai felsővezető gyakorolja. 
(2) *  A fővárosi és megyei kormányhivatal kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett a munkál-
tatói jogokat a főispán gyakorolja. A fővárosi és megyei kormányhivatalnál szolgálatot teljesítő kato-
nák, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyá-
ról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai, illetve a 
honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, illetve a rendészetért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium állományába tartozó, de a fővárosi és megyei kormányhivatalnál munkát végző 
kormánytisztviselők esetében a munkáltatói jogok gyakorlásának szabályait jogszabály határozza 
meg. 
(3) *  A járási hivatal kormánytisztviselői felett a munkáltatói jogokat - a (4) és (5) bekezdésben foglal-
tak kivételével - a járási hivatalvezető (a továbbiakban: hivatalvezető) gyakorolja. A járási hivatal kor-
mánytisztviselőjének kinevezni, illetve felmenteni javasolt személyről a hivatalvezető tájékoztatja a 
főispánt, aki a kinevezni javasolt személlyel, illetve a felmentéssel szemben a tájékoztatást követő 
tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki kormánytisztviselőnek, 
illetve nem kerülhet felmentésre. 
(4) *  A főispán gyakorolja a járási hivatal vezetője helyett a járási hivatal kormánytisztviselői és mun-
kavállalói tekintetében 
30. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal összevonja azon feladat- és hatáskörébe tartozó elle-
nőrzéseket, amelyek tekintetében - az ellenőrzés helyének és időpontjának összehangolhatóságára 
figyelemmel - az együttes eljárás lehetséges. 
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti összevont ellenőrzésekről előzete-
sen, naptári évre vonatkozóan éves összevont ellenőrzési tervet készít. 
(3) *  Az éves összevont ellenőrzési tervet a főispán a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig 
hagyja jóvá, és ezzel egyidejűleg megküldi a miniszter részére. 
22. A főispán feladatai 
35. § A hivatalvezető 
a) vezeti a járási hivatalt, 
b) gyakorolja a járási hivatal feladat- és hatásköreit, 
c) *  gondoskodik - a főispán által meghatározott keretek és feltételek között - a járási hivatal szakmai 
feladatellátásáról, 
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d) *  gondoskodik a főispán által meghatározott belső szabályzatok elkészítéséről, 
e) ellátja a járási hivatal üzemeltetésével összefüggő feladatokat. 
 
37. § (1) *  A járási hivatal a főispán irányítása mellett közreműködik a 36. §-ban meghatározott fela-
datok ellátásában. 
43. § (1) *  A főispán a Kit. 45. §-ában meghatározott véleményét megküldi a miniszternek és az ál-
lamháztartásért felelős miniszternek, valamint az érintett szerv tevékenységének szakmai irányítását 
ellátó, a Kormánynak alárendelt szerv vezetőjének és az érintett területi államigazgatási szerv vezető-
jének. 
60. § (1) *  A fővárosi kormányhivatal főispánja gyakorolja a 39-43. §-ban meghatározott jogköröket, 
ha az államigazgatási szerv székhelye Budapest, és illetékessége a főváros mellett valamely megyére 
vagy további megyékre is kiterjed. E jogkörökben tett intézkedésről a fővárosi kormányhivatal tájékoz-
tatja az érintett kormányhivatalokat. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és 
kormányzati igazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 136/2022 (VIII. 16.) Hatályos: 2022. 08. 17 
 
 
Többek között módosítja a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletet a településtervek tartalmáról, el-
készítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekről 
 
Megjelent: MK 135/2022 (VIII.16.) Módosítja: 315/2022. (VIII. 16.) Korm. r. Hatályos: 2022. 08. 17. 
 
78/B. § *  E rendeletnek az egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormány-
zati igazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rende-
lettel (a továbbiakban: Mód. Kr.1.) módosított 40. § (1) bekezdését a Mód. Kr.1. hatálybalépése-
kor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek agrárágazattal összefüggő módo-
sításáról 
 
Megjelent: MK 136/2022 (VIII. 16.) Hatályos: 2022. 08. 19 
 
 
Többek között módosítja a 6/2013. (I. 18.) Korm. rendeletet a piacfelügyeleti tevékenység részle-
tes szabályairól 
 
Megjelent: MK 136/2022 (VIII.16.) Módosítja: 316/2022. (VIII. 16.) Korm. r. Hatályos: 2022. 08. 19. 
 
2. § (1) *  E rendelet értelmében piacfelügyeleti hatóság: 
e) *  a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal, 
(5) *  Az (EU) 2019/1009 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontja szerinti uniós termés-
növelő anyag (a továbbiakban: uniós termésnövelő anyag) piacfelügyeleti ellenőrzésével kapcsolatos 
eljárásokban a Kormány piacfelügyeleti hatóságként a NÉBIH-et és a növény- és talajvédelmi hatás-
körében eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki. 
10. § (1) A vámhatóság a nem megfelelő vagy okmányhiányos importtermék esetén, telefaxon vagy 
elektronikus levélben haladéktalanul értesíti a feladat- és hatáskörrel rendelkező piacfelügyeleti ható-
ságot, így különösen: 
c) *  uniós termésnövelő anyag esetében a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kor-
mányhivatalt, 
15. § (2) Ez a rendeletc) az építési termékek fogalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megál-
lapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, 
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d) *  az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, az 
1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2003/2003/EK rendelet hatá-
lyon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/1009 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 

 

Többek között módosítja a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete a földművelésügyi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
 
Megjelent: MK 136/2022 (VIII.16.) Módosítja: 316/2022. (VIII. 16.) Korm. r. Hatályos: 2022. 08. 19. 
 
9. § (1) *  A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 
a) *  7. § (2) bekezdésében, 8. §-ában, 9. § (1) bekezdés d) pontjában, (4)-(7) bekezdésében, 14. §-
ában, 18. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak tekintetében a NÉBIH, 
61. § (1) *  A Vtv. 
a) 66. § (1a) bekezdésében, 
b) 66/A. § (2)-(4) bekezdésében 
meghatározott vadászati hatóság a miniszter. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

27/2022. (VIII. 16.) BM rendelet a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegy-
vertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM 
rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 136/2022 (VIII. 16.) Hatályos: 2022. 08. 17 
 
 
3. § (1) *  

(2) A lőtérszabályzatnak a 3. számú mellékletben foglaltakat kell tartalmaznia. 

(2a) *  Ha a lőtéren a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a további-
akban: Kr.) 37. § (5a) bekezdésében meghatározott tevékenység folytatása megengedett, a lőtérsza-
bályzatnak az erről szóló tájékoztatást is tartalmaznia kell. Ilyen esetben a Kr. 37. § (5a) bekezdése 
alapján használható lőfegyvert és lőszert a lőtérszabályzatban nem szükséges önállóan feltüntetni. 

(4) *  A lőtéren csak olyan lőfegyverrel és lőszerrel szabad lőni, illetve a lőfegyvert olyan célra szabad 
használni, amelyet a lőtérszabályzat - vagy a Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben a jogszabály - 
megenged. A lőtérszabályzatban a lövészet időtartama korlátozható, a lövészetre használható lőfegy-
ver jellegét, kategóriáját és a lőszer fajtáját, típusát a természeti és az épített környezetre tekintettel 
kell megállapítani. 

4/A. § *  A Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben a 4. § e) pontjában előírt kötelezettséget a védel-
mi jellegű képzést folytató szervezet vagy a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személy köteles teljesí-
teni, aminek a megtörténtéről a lövészet megkezdését megelőzően az üzemeltetési engedéllyel ren-
delkezőt is tájékoztatja. A 4. § e) pontjában előírt kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatás hiá-
nyában az üzemeltetési engedéllyel rendelkező köteles legkésőbb az éleslövészet megkezdésekor 
értesíteni az 1/B. § (2) bekezdésében meghatározott rendőrségi szervet. 

5. § (1) *  Lövészetet olyan személy vezethet, aki 

a) lövészetvezetői vizsgát tett, 

b) első osztályú minősítéssel rendelkező versenyző, 

c) lövészedzői, lövész-szakedzői képesítése van, 

d) lövészverseny-bírói minősítése van, vagy 
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e) - a Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben - megfelel a Kr. 37. § (5b) bekezdésében meghatáro-
zott feltételeknek, és a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személyként kijelölésre került. 

(2) Lövészetvezetői vizsga az országos sportlövő szakszövetség által kijelölt versenybírói bizottság 
előtt tehető. 

(3)-(5) *  

6. § (1) *  Az üzemeltetési engedéllyel rendelkező köteles lőtérnaplót vezetni, amelyet az utolsó be-
jegyzés napjától számított 5 évig meg kell őrizni. A lőtérnaplóban - az (1a) bekezdésben foglaltakra is 
figyelemmel - rögzíteni kell 

a) a lövészetek időpontját, időtartamát, 

b) a használt fegyverek fajtáját, típusát, jellegét, valamint tűzfegyver esetében kategóriájának betűjelét, 
valamint 

c) - a Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben - a védelmi jellegű képzést folytató szervezet nevét és 
a lőfegyver gyártási számát. 

(1a) *  Az (1) bekezdés b) pontjának a Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben történő alkalmazása 
során a lőfegyver fajtájára, típusára, jellegére, valamint a kategóriájának betűjelére vonatkozó adatok 
közül a lőtérnaplóban azokat kell rögzíteni, amelyek a lövészet során használt eszközök esetében 
értelmezhetőek. 

(1b) *  A Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben a lőtérnaplót a védelmi jellegű képzést folytató 
szervezet vagy a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személy írásbeli tájékoztatása alapján kell kitölte-
ni. A védelmi jellegű képzést folytató szervezet vagy a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személy 
írásbeli tájékoztatásának hiányában a lőtérnaplóban e körülményt kell megfelelően rögzíteni. 

7. § (2) *  A lőfegyver megszerzéséhez szükséges tanfolyam, illetve a lőgyakorlatot is magában foglaló 
szakképzés vagy a Kr. 37. § (5a) bekezdésében meghatározott védelmi jellegű képzés keretében 
tartott lövészet (a továbbiakban együtt: gyakorlólövészet) során kizárólag 

a) az üzemeltetési engedéllyel rendelkező által tartott lőfegyver vagy 

b) - a Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben - a rendvédelmi szervnél vagy a Magyar Honvédség-
nél rendszeresített, illetve az azzal azonos típusú lőfegyver, lőszer használható. 

(3) A lőfegyver forgalmazására engedéllyel rendelkező személy jogosult lövészeten a készletében lévő 
lőfegyverrel próbalövést leadni, a lőfegyvert belőni. 

(4) *  Az üzemeltetési engedéllyel rendelkező - a Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben a védelmi 
jellegű képzést folytató szerv vagy a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személy - a gyakorlólövészet 
tartásáról 3 munkanappal korábban írásban tájékoztatja a lőtér helye szerint illetékes rendőrkapitány-
ságot, Budapesten a BRFK-t. A tájékoztatás tartalmazza: 

a) a gyakorlólövészet helyét és időpontját, valamint 

b) a gyakorlólövészet során használni tervezett lőfegyver 6. § (1) bekezdésében meghatározott adatait. 

(4a) *  A Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben a (4) bekezdésben előírt kötelezettséget a védelmi 
jellegű képzést folytató szervezet vagy a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személy köteles teljesíteni, 
aminek a megtörténtéről a gyakorlólövészet megkezdését megelőzően az üzemeltetési engedéllyel 
rendelkezőt is tájékoztatja. A (4) bekezdésben előírt kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatás 
hiányában az üzemeltetési engedéllyel rendelkező köteles legkésőbb a gyakorlólövészet megkezdé-
sekor értesíteni az 1/B. § (2) bekezdésében meghatározott rendőrségi szervet. 
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9. § *  Az életet, testi épséget, egészséget, illetve vagyonbiztonságot sértő vagy veszélyeztető, továb-
bá a Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetre nézve a jogszabályban előírt követelmények sérelmével 
járó lövészet megkezdését, folytatását a Rendőrség megtiltja. 

12. § (1) *  A lőfegyvertartási engedély, illetve az európai lőfegyvertartási engedély visszavonása ese-
tén a lőfegyvertartási engedélyt, illetve az európai lőfegyvertartási engedélyt, valamint - a lőfegyvertar-
tási engedélynek a Kr. 5. § (4) bekezdése szerinti esetben történő visszavonása kivételével - az enge-
dély szerinti lőfegyvert és a hozzá tartozó lőszert, illetve töltényt 5 napon belül, azonnali végrehajtás 
esetén haladéktalanul át kell adni az engedély visszavonását elrendelő hatóságnak. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

325/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 

Megjelent: MK 138/2022 (VIII. 23.) Hatályos: 2022. 08. 24 
 
59/A. § *  A nemzeti tervvagyonnak a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam tulajdonába 
tartozó része és az annak kezeléséhez szükséges eszközök vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a 
Kormány által rendeletben kijelölt szervezet gyakorolja. A nemzeti tervvagyonba tartozó építészeti-
műszaki dokumentációk összessége közgyűjteménynek minősül. 
59/B. § (4) *  Az (1) bekezdés szerinti adatok kezelője a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet. 
59/C. § *  (1) *  A településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter - kormányrendelet-
ben meghatározott módon - a településfejlesztési és településrendezési feladatok ellátását és a tele-
püléstervek elkészítését, módosítását, alkalmazását, nyilvántartását és monitorozását segítő - a Kor-
mány által rendeletben kijelölt szervezet által üzemeltetett - digitális egyeztetési felületet működtet (a 
továbbiakban: E-TÉR). Az E-TÉR az 5. § (1a) bekezdés szerinti Nyilvántartás része. 
(3) *  A településtervek elkészítéséhez - a 8. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatás teljesítéséhez - 
szükséges mezőgazdasággal és erdőgazdálkodással, természetvédelemmel és tájvédelemmel, örök-
ségvédelemmel, talajvédelemmel, vízgazdálkodással és vízvédelemmel, éghajlatváltozással, közleke-
déssel, energetikával, bányászattal, hulladékgazdálkodással és honvédelemmel összefüggő adatokat, 
a feladatkörrel rendelkező államigazgatási szervek és költségvetési szervek díjmentesen, kormány-
rendeletben meghatározott formátumban szolgáltatják az (1) bekezdés szerinti, a Kormány által ren-
deletben kijelölt szervezet részére, amelyet e szervezet továbbszolgáltathat a településtervek elkészí-
téséhez. 
(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 formá-
tumban felhasználhatja és szolgáltathatja a településtervek elkészítéséhez. 
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti adatok téradatnak minősülnek, és személyes adatot nem tartalmaz-
nak. 
(6) *  Az (1) bekezdés szerinti, a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet vezeti az E-TÉR felhasz-
nálói elektronikus regisztrációjának nyilvántartását, amely kezeli a következő adatokat: 
 
62. § (1) *  Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy 
37. *  az E-TÉR létrehozásáról és működtetéséről, az E-TÉR működését elősegítő elektronikus alkal-
mazásokról, az államigazgatási szervek és költségvetési szervek az 59/C. § (1) bekezdése szerinti, a 
Kormány által rendeletben kijelölt szervezet részére történő személyes adatokat nem érintő adatszol-
gáltatásáról, 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 műkö-
dése finanszírozásának pénzügyi rendjéről szóló szabályokat * , 
(1h) *  Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 
a) az 59/A. §-ban, 
b) az 59/B. § (4) bekezdésében és 
c) az 59/C. § (1) bekezdésében 
meghatározott szervezetet rendeletben jelölje ki. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

6/2022. (VIII. 25.) NMHH rendelet az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával 
kapcsolatos részletes szabályokról szóló 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet, valamint az elektro-
nikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kap-
csolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról 
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Megjelent: MK 139/2022 (VIII. 25.) Hatályos: 2022. 08. 28 
 
33. § (9) *  Építési engedély iránti kérelem és ugyanezen építési engedély alapján létesített elektroni-
kus hírközlési építmény használatbavételéhez szükséges engedély iránti kérelem 
a) 2022. június 1. napja és 2022. december 31. napja között a 9. § (2) bekezdése vagy a 9. § (3) be-
kezdése szerint nyújtható be; 
b) 2023. január 1. napjától a 9. § (3) bekezdése szerint nyújtható be. 
(10) *  Bontási engedély iránti kérelem 2027. december 31. napjáig a 9. § (2) bekezdése alapján 
nyújtható be, ha 
a) a kérelem nem nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat bontására irányul, és 
b) a bontandó hálózat vonatozásában a Hírközlés Hálózati Nyilvántartásról szóló 21/2020. (XII. 18.) 
NMHH rendelet szerinti, a meglévő elektronikus hírközlő hálózatra, elektronikus hírközlési építményre 
és kapcsolódó eszközre vonatkozó adatszolgáltatás a kérelem benyújtásáig nem történt meg. 
 
 
Emlékeztető: 
 
154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állomá-
nyának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról 

 
Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r. 
 
Hatály: 2022.VIII.1 
 
XXVII. FEJEZET *  
A RENDVÉDELMI TISZTJELÖLT *  
XXVIII. FEJEZET *  
A RENDVÉDELMI SZERVNÉL FOGLALKOZTATOT T MUNKAVÁLLALÓ *  
287/P. § (4a) *  A rendvédelmi alkalmazottat a munkavégzés alapvető feltételeiről és szempontjairól 

a miniszter által meghatározott rendben és tartalommal tájékoztatni kell. 
 
289/V. § *  (1) A rendvédelmi alkalmazott az igazgatási jogviszonyból származó jogvita esetén ke-

resettel fordulhat a bírósághoz. 
(1a) *  Ha a rendvédelmi alkalmazott a bíróság előtt - indokolással alátámasztva - arra hivatkozik, 

hogy az igazgatási jogviszonyát ténylegesen a 287/P. § (4a) bekezdésében foglalt tájékoztatási köte-
lezettséggel kapcsolatos igénye miatt szüntették meg, a rendvédelmi szerv köteles bizonyítani, hogy a 
szolgálati viszony megszüntetésére nem ezen okból került sor. 

 
289/V. § *  (1) A rendvédelmi alkalmazott az igazgatási jogviszonyból származó jogvita esetén ke-

resettel fordulhat a bírósághoz. 
(1a) *  Ha a rendvédelmi alkalmazott a bíróság előtt - indokolással alátámasztva - arra hivatkozik, 

hogy az igazgatási jogviszonyát ténylegesen a 287/P. § (4a) bekezdésében foglalt tájékoztatási köte-
lezettséggel kapcsolatos igénye miatt szüntették meg, a rendvédelmi szerv köteles bizonyítani, hogy a 
szolgálati viszony megszüntetésére nem ezen okból került sor. 

 
341. § (27. * megállapítsa *  
a) a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony létesítésére és megszüntetésére vonatkozó részletes eljárási 

szabályokat, a rendvédelmi tisztjelölti szolgálatra vonatkozó rendelkezéseket, 
b) a rendvédelmi tisztjelöltet megillető alapilletmény évfolyamonkénti eltérő mértékét, a tanulmányi 

díj mértékét, az illetménypótlék összegét, és az egyéb juttatások körét, jogosultsági feltételeit, mérté-
két, megállapításának és folyósításának rendjét, 

c) a rendvédelmi tisztjelölteknek a rendvédelmi alapképzés időtartama alatt, illetve az állomány tag-
jának a 10 éves határozott idejű szolgálata alatt fennálló visszafizetési kötelezettsége eseteire, módjá-
ra, összegére vonatkozó szabályokat, a visszafizetési kötelezettség érvényesítésének, ideértve a 
halasztás engedélyezésének rendjét, a fizetési könnyítés és a mentesítési eljárás szabályait, 

342/A. § m) *  az egészségügyi és pszichológiai alapellátás igénybevételének módját, 
n) *  a munkavégzés alapvető feltételeiről és szempontjairól szóló tájékoztatás tartalmát és rendjét. 
(2) f) a rendvédelmi szervek és a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak kártérítési felelősségével 

kapcsolatos eljárás részletes szabályait, 
g) *  a munkavégzés alapvető feltételeiről és szempontjairól szóló tájékoztatás tartalmát és rendjét. 
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361/A. § *  A 45. § (4) bekezdése, valamint a 287/P. § (4a) bekezdése szerinti tájékoztatási kötele-
zettség a rendvédelmi szervet a 2022. július 31-én szolgálati viszonyban vagy rendvédelmi igazgatási 
szolgálati jogviszonyban állók vonatkozásában csak a hivatásos állomány tagja vagy a rendvédelmi 
igazgatási alkalmazott erre irányuló kérelme esetén terheli. A kérelem előterjesztése esetén a rendvé-
delmi szerv az írásbeli tájékoztatási kötelezettségét hatvan napon belül teljesíti. 

364. § (1) Ez a törvény a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekkel együtt *  
1. *  az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló 2019. jú-

nius 20-i (EU) 2019/1152 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, 
 

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

9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabá-
lyairól 

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 kapcso-
latos díjak 

 
 2.2. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyéb építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárások díjai 
 

3. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó nyomástartó berendezések - az 50 m3 össztérfogat 
alatti cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására szolgáló nyomástartó be-

rendezések kivételével - engedélyezésének díjai 

A B C  

Egyes igazgatási eljárások Díj (Ft) Kód-
szám 

 

Nyomástartó berendezés létesítésének engedélyezése 56 000 C0100  

Nyomástartó berendezés használatbavételének engedé-
lyezése 

104 000 C0200  

Nyomástartó berendezés átalakításának engedélyezése 47 000 C0300  

Nyomástartó berendezés javításának engedélyezése 44 000 C0400  

Nyomástartó berendezés fennmaradásának engedélye-
zése 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 

1. Eljárás megnevezése Díj (Ft) Kódszám 

2. Szakhatósági állásfoglalás adása a vízügyi hatóság en-
gedélyezési eljárásaiban. 

26 000 E0100 

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

23 000 E0300 
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4. Szakhatósági állásfoglalás adása az Országos Atom-
energia 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 szakér-
tői névjegyzékbe történő felvételre irányuló eljárásban. 

15 000 E0600  

7. Előzetes szakhatósági állásfoglalás adása. az irányadó 
díjtétel 
100%-a 

az irányadó 
eljárás kód-

száma 

 
 

 

20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának 
egyes szabályairól 

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. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
14/2022. (VII. 7.) AB határozat a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rende-

let 9/C. § c) pontjának "és a bizonyítványt kiállító államban lakóhellyel rendelkezik" szövegré-
sze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, illetve a megsemmisí-
tett szövegrész alkalmazásával érintett szabálysértési eljárások felülvizsgálatának 
elrendelésérő 

 
Hatály: 2022.VIII.6. – 
 

7. § (8) *  Az elméleti vizsga sikeres teljesítését követően gyakorlati vizsga legfeljebb 18 hónapon 
belül tehető. A határidő jogvesztő. 

(9) *  A vizsgán jegyzőkönyvet kell készíteni. A vizsgajegyzőkönyvet 50 évig kell megőrizni. 

II. Fejezet 
Képesítési előírások 
7. *  Úszómunkagép-vezető képesítés az uniós víziúthálózathoz nem kapcsolódó vizeken 
úszómunkagép munkavégzés és veszteglés során történő vezetésére, továbbá karavánban 
továbbított úszómunkagép vezetői feladatainak az ellátására jogosít. Önjáró úszómunkagép 
munkaterületen kívüli közlekedése során történő vezetésre az uniós víziúthálózathoz nem kapcsolódó 
vizeken - a munkagép méretének és jellemzőinek megfelelően - a kisgéphajó-vezetői vagy hajóvezetői 
képesítés jogosít. 

II. Fejezet 
A képesítések megszerzésének feltételei 
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4. Kedvtelési célú III. osztályú tengeri kisgéphajó-, illetve vitorlás kishajó-vezetői képesítés: 
a) a megszerezni kívánt képesítésnek megfelelő belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítés 

esetén: 
ac)

 * 
 500 tengeri mérföldnyi - ebből legalább 60 tengeri mérföldnyi éjszakai - út megtételének 

igazolása tengeren közlekedő vitorlás kishajón, illetve legalább 50 órányi - ebből legalább 10 óra 
éjszakai - út megtételének igazolása tengeren közlekedő kisgéphajón, 
 

bb)
 * 

 450 tengeri mérföldnyi - ebből legalább 60 tengeri mérföldnyi éjszakai - út megtételének 
igazolása tengeren közlekedő vitorlás kishajón, illetve legalább 20 órányi - ebből legalább 5 óra 
éjszakai - út megtételének igazolása tengeren közlekedő kisgéphajón; 

bc)
 *  

c)
 * 

 kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői (SRC), kedvtelési célú GMDSS kezelői (LRC) vagy 
korlátozott (ROC) vagy korlátlan (GOC) tengeri rádiókezelői bizonyítvány. 
 
c)

 * 
 III. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés megszerzését követően 1000 tengeri mérföldnyi - 

ebből legalább 200 tengeri mérföldnyi éjszakai - út megtételének igazolása tengeren közlekedő 
vitorlás kishajón, illetve legalább 100 órányi - ebből legalább 20 óra éjszakai - út megtételének 
igazolása tengeren közlekedő kisgéphajón,  

6. Kedvtelési célú I. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés: 
a) betöltött 21. életév, 
b) a megszerezni kívánt képesítésnek megfelelő kedvtelési célú II. osztályú tengeri kishajóvezető 

(kisgéphajó vagy vitorlás kishajó) képesítés megléte, 
c)

 * 
 II. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés megszerzését követően 1500 tengeri mérföldnyi - 

ebből legalább 300 tengeri mérföldnyi éjszakai - út megtételének igazolása tengeren közlekedő 
vitorlás kishajón, illetve legalább 200 órányi - ebből legalább 10 óra éjszakai - út megtételének 
igazolása tengeren közlekedő kisgéphajón, 

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

10/2015. (VII. 30.) HM rendelet a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai al-
kalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról 

 
Módosítja: 7/2022. (IV. 14.) HM r. 
 
Hatály: 2022.VIII.20. – 
 
4. §  (2) Alkalmasság-vizsgálatokat kell végezni az 1. § hatálya alá tartozó személyek alkalmassá-

gának elbírálása, megállapítása, illetve felülvizsgálata és az alkalmasság ellenőrzése céljából 
j) *  a honvéd tisztjelöltnek jelentkezővel a szerződéses állományba vétele előtt, valamint a honvéd 

tisztjelölt honvédtiszti tanulmányainak befejezésekor a tiszti állományba vétele előtt, a honvéd altiszt-
jelöltnek jelentkezővel a felvétele, valamint a hivatásos vagy szerződéses állományba vétele előtt, a 
honvédségi ösztöndíjassal hivatásos vagy szerződéses állományba vétele előtt, 

24/A. § (4) *  Az (1)-(3a) bekezdés nem alkalmazható a KNBSZ állományába jelentkező, a honvéd 
tisztjelöltnek jelentkező, valamint a Honvédség személyi állományába tartozó és katonai szolgálatra 
jelentkező személy esetében, továbbá a Honvédség személyi állományába nem tartozó és katonai 
szolgálatra jelentkező személy esetében sem, ha a jelentkezéskor az egészségi, pszichikai alkalmas-
ságának vizsgálatát és az alkalmasságának minősítését a szolgálati viszony létesítése előtti időpontra 
kéri. 

48. § (3) *  A honvéd tisztjelöltek katonai pályára való alkalmasságát a 4. § (2) bekezdés l) pontja 
szerint, a honvéd altiszt-jelöltek katonai pályára való alkalmasságát, 4. § (2) bekezdés m) pontja sze-
rint ismételten el kell bírálni. 

17. Egészségi alkalmasság-vizsgálat 
49. § *  (1) A honvéd tisztjelöltnek jelentkező egészségi alkalmasságának minősítését a szerződé-

ses szolgálati viszony létesítése előtt, a honvédtiszti tanulmányainak befejezésekor a tiszti állományba 
vétele előtt, illetve a képzés során a 14. § (2) bekezdése alapján kell elbírálni. 

(2) A honvéd altiszt-jelöltnek jelentkező egészségi alkalmasságának minősítését a honvéd altiszt-
jelölti szolgálati viszony létesítése előtt, a hivatásos vagy szerződéses állományba vétele előtt, illetve 
a képzés során a 14. § (2) bekezdése alapján kell elbírálni. 

(3) A honvédségi ösztöndíjasnak jelentkező egészségi alkalmasságának minősítését a honvédségi 
ösztöndíjszerződés megkötése előtt, valamint a szerződéses állományba vétele előtt a 14. § (2) be-
kezdése alapján kell elbírálni. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget 
lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
 
Módosítja: 266/2022. (VII. 27.) Korm. r. 
 
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 megha-
tározott 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. pontjá-

ban meghatározott visszanyert F-ÜHG-val való tevékenység végzésére jogosultnak gondoskodni kell 
a visszanyert F-ÜHG értékesítéséről, regenerálásra vagy ártalmatlanításra történő átadásáról. 

(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.
 *  Berende-

zés- 
tulajdonos 

Szivárgásvizsgálatra kötelezett, klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett 
alkalmazás üzemeltetése, tárolása. A saját üzemeltetésében lévő alkalmazás-
ból visszanyert hűtőközeg tárolása, értékesítése, regenerálásra, ártalmatlaní-
tásra leadása. 

11. *  Gyűjtő Visszanyert F-ÜHG átfejtése vagy lefejtése nélkül regenerálás vagy ártalmat-
lanítás céljából történő, kizárólag országon belüli kereskedelme, vásárlása, 
értékesítése, gyűjtése, szállítása. 

 

 
 

2020. évi CXXXV. törvény a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, 
valamint a foglalkoztatás felügyeletéről  

Módosítja: 2022. évi XIX. tv. 
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 büntetés-
végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának foglalkoztatásfelügyeletét ellátó, a Kor-
mány rendeletében kijelölt hatóság, továbbá a bányafelügyelet. 

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

 
2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermé-

kek kiskereskedelméről 

Módosítja: 2022. évi XIX. tv. 
Hatályos: 2022. 08. 01. 
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3. § *  (1) E törvény alkalmazásában 
14. dohánylevél-töltő: kizárólag emberi erővel, így különösen nem elemmel, akkumulátorral vagy elekt-
romos 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. 
§ (1) bekezdés szerinti feljogosítás hiányában történő értékesítése; továbbá olyan termék értékesíté-
se, 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 nyil-
vántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelenté-
sének 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 dohány-
termék-kiskereskedők készlet- és forgalmi adatait kezeli, feldolgozza, 
l) a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására külön feljogosított személyek kötelezett-
ségeit ellenőrzi, 
m) *  eljár a jogosulatlan dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatókkal szemben. 
13. §(3) *  A Hatóság az engedélyt annak adja meg legfeljebb a koncessziós szerződésben meghatá-
rozott időtartamra, aki a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység biztonságos, szakszerű lebonyo-
lításához szükséges személyi, tárgyi és gazdasági feltételekkel rendelkezik, és akit érvényes koncesz-
sziós 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 jogo-
sultnak azonos időszakra, azonos koncessziós szerződés alapján csak egyetlen dohányboltra (elkülö-
nített helyre) adhat érvényes engedélyt; új engedélyt a jogosultnak csak a korábbi engedély visszavo-
násának hatályával lehet adni. 
(7a) *  A Hatóság az engedélyes kérelmére a Hatóság elnökének a dohánytermék-kiskereskedelmi 
tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés szabályairól szóló rendeletében meghatáro-
zott 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 meg-
határozott 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 koncesz-
sziós szerződés hatálya megszűnik. Ha az örökös kérelme az e bekezdésben foglaltaknak megfelel, a 
Hatóság az örökhagyó részére kibocsátott engedélyt módosítja, feljogosítva a kérelmezőt a dohány-
termék-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 biztosí-
tani, 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 do-
hányterméket, kiegészítő terméket ellenérték nélkül nem adhat. Tilos az 1. § (1) bekezdésében felso-
rolt bármely terméket más, akár az 1. § (1) bekezdésben felsorolt termékkel együtt csomagolva, sor-
solásos, vagy más hasonló játékra való felhívás útján, vagy más fogyasztást ösztönző módon értéke-
síteni. 
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17. § (1) *  A Hatóság a dohánytermék-kiskereskedelem hatósági felügyeletét látja el, eljár a jogosulat-
lan dohánytermék kiskereskedelmet folytatókkal szemben, tevékenységének célja a dohánytermék-
kiskereskedelmi piac zavartalan és eredményes működésének, a fiatalkorúak védelmének, továbbá a 
dohánytermék-kiskereskedelemmel szembeni bizalom erősítésének 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 mérsé-
kelheti. 
(4) A bírság együttesen, illetve a 23. § rendelkezései szerint hozott intézkedés mellett is kiszabható. 
(5) *  A (2)-(3) bekezdés szerinti bírságot a kötelezett a döntés véglegessé válásától számított 15 na-
pon belül köteles megfizetni a Hatóság számlájára. A bírság megfizetésének módjára az adóigazgatá-
si eljárás részletszabályairól szóló kormányrendeletnek az adófizetésre vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak. 
26. §c) *  a dohánytermék-kiskereskedelem engedélyezésével, a dohánytermék-kiskereskedelmi tevé-
kenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező személyek közhiteles nyilvántartására, *  
d) *  a dohánytermék-kiskereskedelem hatósági felügyeletére és a fiatalkorúak különös védelmével 
kapcsolatos rendelkezések végrehajtásának ellenőrzésére, * 

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

2021. évi XXXII. törvény a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról 

Módosítja: 2022. évi XIX. tv. 
Hatályos: 2022. 08. 01.,  

5- § (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) bekez-
désében és 21. §-ában foglaltak, valamint a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a do-
hánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 17. § (2) bekezdése szerinti ren-
delkezések tekintetében a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat. 
g) *  előzetes egyetértési jogot gyakorol az állam nevében történő koncessziós pályázat kiírása, aján-
lattételi felhívás, ajánlattételi eljárás, valamint a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a további-
akban: 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 elnökhe-
lyettese jogviszonyának a 10. § (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti megszűnése esetén megszűnés-
kori havi illetménye kétszeresének megfelelő összegű végkielégítésre jogosult. Ha a Hatóság elnöke, 
illetve elnökhelyettese három évnél rövidebb ideig töltötte be tisztségét, úgy a (2) bekezdésben meg-
határozott 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, 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 
 
Módosítja: 2021. évi CXXXVI. tv. 
Hatályos: 2022. 09. 01. 
 
XIII/B. Fejezet *  
ENERGETIKAI INNOVÁCIÓK TÁMOGATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK *  
159. § (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 fejlő-
dés követelményeinek érvényesítésével összefüggő feladatainak a támogatására energetikai szabá-
lyozási tesztkörnyezetet működtethet. 
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Hatályon kívül helyezett jogszabályok 

Ebben a hónapban  

9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közle-
kedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

 
Megjelent: MK 130/2022 (VIII. 01.) Hatályos: 2022. 08. 06. 
 
Többek között hatályon kívül helyezi: az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletet a gépjárműfenntartó 
tevékenység személyi és dologi feltételeiről 
 
Megjelent: MK 130/2022 (VIII.01.) Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r. Hatályos: 2022. 12. 19. 
 
 

Többek között hatályon kívül helyezi: a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletet a közúti járművezetők és 
a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 
 
Megjelent: MK 130/2022 (VIII.01.) Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r. Hatályos: 2022. 12. 19. 
 
 

MSZ EN 50518:2019   
Riasztásfogadó központ 
2. és 3. fejezet 2014. helyett, de az még 2022. 08. 07-ig még érvényes 
 
MSZ EN IEC 61482-1-1:2019   
Feszültség alatti munkavégzés. Védőruházat a villamos ív hőhatásai ellen. 1-1. rész: Vizsgálati 
módszerek. 1-es módszer: A ruházati anyagok és a védőruházat ívállóságának (ELIM, ATPV és/vagy 
EBT) meghatározása nyílt ívvel (IEC 61482-1-1:2019 
2010 helyett, amely még 2022.08. 07-ig érvényes 
 

Magyar nyelven visszavont nemzeti szabványok 

MSZ EN 60044-7:2001 Angol nyelvű! Visszavont! 

Mérőtranszformátorok. 7. rész: Elektronikus feszültségváltók (IEC 60044-7:1999) 
 

MSZ EN 60044-8:2003 Angol nyelvű! Visszavont! 

Mérőtranszformátorok. 8. rész: Elektronikus áramváltók (IEC 60044-8:2002) 
 

Magyar nyelven megjelent, bevezetett nemzeti szabványok 

Általános 

Matematika 

Anyagmozgatás 

Környezet, Egészség, Biztonság 

Elektronika 

MSZ EN 50525-2-31:2011 Magyar nyelvű! 

Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú vezetékek legfeljebb 450/750 V (Uˇ0^/U) 
névleges feszültségig. 2-31. rész: Általános alkalmazású vezetékek. Egyerű, köpeny nélküli, hőre 
lágyuló PVC szigetelésű vezetékek 

MSZ EN 50525-2-41:2011 Magyar nyelvű! 

Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú vezetékek legfeljebb 450/750 V (Uˇ0^/U) 
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névleges feszültségig. 2-41. rész: Általános alkalmazású vezetékek. Egyerű, térhálósított szilikongumi 
szigetelésű vezetékek 

MSZ EN 50525-2-42:2011 Magyar nyelvű! 

Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú vezetékek legfeljebb 450/750 V (Uˇ0^/U) 
névleges feszültségig. 2-42. rész: Általános alkalmazású vezetékek. Egyerű, köpeny nélküli, 
térhálósított EVA szigetelésű vezetékek 

MSZ EN 50525-2-51:2011 Magyar nyelvű! 

Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú vezetékek legfeljebb 450/750 V (Uˇ0^/U) 
névleges feszültségig. 2-51. rész: Általános alkalmazású vezetékek. Olajálló, hőre lágyuló PVC 
szigetelésű vezérlővezetékek 

MSZ EN 50525-2-71:2011 Magyar nyelvű! 

Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú vezetékek legfeljebb 450/750 V (Uˇ0^/U) 
névleges feszültségig. 2-71. rész: Általános alkalmazású vezetékek. Hőre lágyuló PVC szigetelésű, 
lapos leonivezetékek (zsinórvezetékek) 

MSZ EN 50525-2-81:2011 Magyar nyelvű! 

Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú vezetékek legfeljebb 450/750 V (Uˇ0^/U) 
névleges feszültségig. 2-81. rész: Általános alkalmazású vezetékek. Térhálósított elasztomer 
burkolatú vezetékek ívhegesztéshez 

MSZ EN 50525-2-82:2011 Magyar nyelvű! 

Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú vezetékek legfeljebb 450/750 V (Uˇ0^/U) 
névleges feszültségig. 2-82. rész: Általános alkalmazású vezetékek. Térhálósított elasztomer 
szigetelésű vezetékek dekorációs fényfüzérekhez 

MSZ EN 50525-2-83:2011 Magyar nyelvű! 

Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú vezetékek legfeljebb 450/750 V (Uˇ0^/U) 
névleges feszültségig. 2-83. rész: Általános alkalmazású vezetékek. Többerű, térhálósított 
szilikongumi szigetelésű vezetékek 

MSZ EN 60598-2-4:2018 Magyar nyelvű! 

Lámpatestek. 2-4. rész: Kiegészítő követelmények. Általános célú, hordozható lámpatestek (IEC 
60598-2-4:2017, módosítva) 

Gyártástechnika 

MSZ EN ISO 3834-1:2022 Magyar nyelvű! 

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 1. rész: A minőségirányítási 
követelmények megfelelő szintjének kiválasztási feltételei (ISO 3834-1:2021) 

MSZ EN ISO 3834-5:2022 Magyar nyelvű! 

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 5. rész: Az ISO 3834-2, az ISO 
3834-3 és az ISO 3834-4 szerinti minőségirányítási követelményeknek való megfeleléshez szükséges 
dokumentumok (ISO 3834-5:2021) 

Közúti, jármű 

Mezőgazdaság 

Élelmezés 

Építőanyag, építés 
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MSZ EN 13830:2015+A1:2020 Magyar nyelvű! 

Függönyfalak. Termékszabvány 

Szolgáltatás 

MSZ EN ISO 9712:2022 Magyar nyelvű! 

Roncsolásmentes vizsgálat. Roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása 
(ISO 9712:2021) 

Angol nyelven megjelent nemzeti szabványok: 

MSZ EN IEC 61169-1-6:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Rádiófrekvenciás csatlakozók. 1-6. rész: Villamos vizsgálati módszerek. Rádiófrekvenciás teljesítmény 
(IEC 61169-1-6:2022) 
 
MSZ EN IEC 61169-17:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Rádiófrekvenciás csatlakozók. 17. rész: Menetes csatlakozóval ellátott rádiófrekvenciás koaxiális 
csatlakozók, amelyek külső vezetőjének belső átmérője 6,5 mm (0,256 in). Hullámimpedancia: 50 ohm 
(TNC típus) (IEC 61169-17:2022) 
 
MSZ EN IEC 61169-67:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Rádiófrekvenciás csatlakozók. 67. rész: TRL sorozatú, csavaros, háromtengelyes csatlakozók 
termékcsoport-előírása (IEC 61169-67:2022) 
 
MSZ EN IEC 61169-68:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Rádiófrekvenciás csatlakozók. 68. rész: TRK sorozatú, bajonettzáras, háromtengelyes csatlakozók 
termékcsoport-előírása (IEC 61169-68:2022) 
 
MSZ EN IEC 63295:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
WB sorozatú, 50 ómega impedanciájú üveggyöngyök előírása a rádiófrekvenciás csatlakozókhoz (IEC 
63295:2022) 
 
MSZ EN IEC 60794-1-220:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fényvezető kábelek. 1-220. rész: Termékfőcsoport-előírás. A fényvezető kábelek alapvető vizsgálati 
eljárásai. Környezetállósági vizsgálati módszerek. Sópermetes korróziós vizsgálat, F20-as módszer 
(IEC 60794-1-220:2022) 
 
MSZ EN IEC 60794-3:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fényvezető kábelek. 3. rész: Kültéri kábelek. Termékcsoport-előírás (IEC 60794-3:2022) 
2015 helyett, de az még 2023. 03. 14.-ig érvényes. 
 
MSZ EN IEC 61300-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fénytávközlési csatlakoztatóeszközök és passzív alkatrészek. Alapvető vizsgálati és mérési eljárások. 
1. rész: Általános előírások és útmutató (IEC 61300-1:2022) 
2017 helyett, de az még 2023. 05. 09.-ig érvényes. 
 
MSZ EN IEC 61753-091-02:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fénytávközlési csatlakoztatóeszközök és passzív alkatrészek. Működési követelmények. 091-02. rész: 
Csatlakozó nélküli, háromkapus, nem teljes, egymódusú, fényvezető, C kategóriájú cirkulátorok. 
Szabályozott környezet (IEC 61753-091-02:2022) 
2013 helyett, de az még 2023. 03. 23.-ig érvényes. 
 
MSZ EN IEC 61754-4:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fénytávközlési csatlakoztatóeszközök és passzív alkatrészek. Fénytávközlési csatlakozóinterfészek. 4. 
rész: SC típusú csatlakozócsalád (IEC 61754-4:2022) 
2014 helyett, de az még 2023. 04. 04.-ig érvényes. 
 
MSZ EN IEC 61754-6:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fénytávközlési csatlakoztatóeszközök és passzív alkatrészek. Fénytávközlési csatlakozóinterfészek. 6. 
rész: MU típusú csatlakozócsalád (IEC 61754-6:2022) 
2014 helyett, de az még 2023. 04. 04.-ig érvényes. 
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MSZ EN 61850-5:2013/A1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Kommunikációs hálózatok és rendszerek villamos energiaellátó művek automatizálására. 5. rész: A 
funkció és a készülékmodellek kommunikációs követelményei (IEC 61850-5:2013/AMD1:2022) 
2013 módosítása 
 
MSZ EN IEC 61968-100:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Alkalmazásintegráció áramszolgáltatóknál. Az elosztáskezelés rendszerinterfészei. 100. rész: IEC-
profilmegvalósítások az alkalmazásintegrációhoz (IEC 61968-100:2022) 
2014 helyett, de az még 2025. 03. 23.-ig érvényes. 

MSZ EN IEC 61970-301:2020/A1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 301. rész: Az általános 
információs modell (CIM) alapja (IEC 61970-301:2020/AMD1:2022) 
2013 módosítása 

MSZ EN IEC 61970-456:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 456. rész: Integrált 
energiarendszer állapotprofiljai (IEC 61970-456:2021) 
2020 módosítása 

MSZ EN IEC 61970-452:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 452. rész: CIM statikus átvitel 
hálózati modellprofiljai (IEC 61970-452:2021) 
2020 módosítása 

MSZ CLC/TS 61970-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 2. rész: Szakkifejezések 
gyűjteménye (IEC 61970-2:2004) 
2020 módosítása 

MSZ EN IEC 61970-600-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 600-1. rész: Közös hálózati 
modellcsereszabvány (CGMES). Felépítés és szabályok (IEC 61970-600-1:2021) 
2020 módosítása 

MSZ EN IEC 61970-600-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 600-2. rész: Közös hálózati 
modellcsere-előírás (CGMES). Csereprofilok előírása (IEC 61970-600-2:2021) 
2020 módosítása 
 
MSZ EN IEC 62325-451-8:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Az energiapiaci kommunikáció keretrendszere. 451-8. rész: HVDC ütemezési folyamatok, kontextuális 
és összeállítási modellek az európai típusú piacok számára (IEC 62325-451-8:2022) 
 
MSZ EN ISO/IEC 29151:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Informatika. Biztonságtechnika. Gyakorlati útmutató a személyazonosításra alkalmas információk 
védelmére (ISO/IEC 29151:2017) 
 
MSZ EN 17529:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Adatvédelem és a magánélet védelme tervezéssel, illetve alapértelmezés szerint 
 
MSZ EN ISO/IEC 29151:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Informatika. Biztonságtechnika. Gyakorlati útmutató a személyazonosításra alkalmas információk 
védelmére (ISO/IEC 29151:2017) 
 
MSZ CEN/TR 17249-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Intelligens közlekedési rendszerek. E-biztonság. 1. rész: Az E-hívójel (eCall) kiterjesztése más 
járműkategóriákra 
 
MSZ CEN/TR 17401:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Intelligens közlekedési rendszerek. Városi ITS. Útmutató a vegyes beszállítói környezethez 
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MSZ CEN/TS 13149-7:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Tömegközlekedés. Közúti járművek irányító- és ellenőrző rendszerei. 7. rész: Rendszer- és hálózati 
architektúra 
 
MSZ CEN/TS 13149-8:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Tömegközlekedés. Közúti járművek irányító- és ellenőrző rendszerei. 8. rész: Fizikai réteg az IP-
kommunikációhoz 
 
MSZ CEN/TS 13149-9:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Tömegközlekedés. Közúti járművek irányító- és ellenőrző rendszerei. 9. rész: Időszolgáltatás 
 
MSZ CEN/TS 13149-10:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Tömegközlekedés. Közúti járművek irányító- és ellenőrző rendszerei. 10. rész: Helymeghatározási 
szolgáltatás 
 
MSZ CEN/TS 13149-11:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Tömegközlekedés. Közúti járművek irányító- és ellenőrző rendszerei. 11. rész: Járműplatform-
interfész szolgáltatás 
 
MSZ CEN/TS 15213-6:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Közúti szállítási és közlekedési telematika. Lopás utáni szolgáltatások lopott járművek megtalálásához. 
6. rész: Vizsgálati eljárások 
 
MSZ CEN/TS 16157-12:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Intelligens közlekedési rendszerek. A DATEX II adatcsere forgalmi menedzsmentre és közlekedési 
információra vonatkozó műszaki előírásai. 12. rész: Létesítményhez kapcsolódó adatok közzététele 
 
MSZ CEN/TS 17249-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Intelligens közlekedési rendszerek. E-biztonság. 2. rész: E-hívójel (eCall) nehéz tehergépjárművek és 
egyéb haszongépjárművek számára 
MSZ CEN/TS 17249-3:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Intelligens közlekedési rendszerek. E-biztonság. 3. rész: E-hívójel (eCall) autóbuszok számára 
 
MSZ CEN/TS 17249-4:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Intelligens közlekedési rendszerek. E-biztonság. 4. rész: E-hívójel (eCall) az UNECE szerinti T, R, S 
kategóriájú mezőgazdasági/erdészeti járművekhez 
 
MSZ CEN/TS 17249-5:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Intelligens közlekedési rendszerek. E-biztonság. 5. rész: E-hívójel (eCall) az UNECE szerinti L1 és L3 
kategóriájú kétkerekű járművekhez 
 
MSZ CEN/TS 17249-6:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Intelligens közlekedési rendszerek. E-biztonság. 6. rész: E-hívójel (eCall) az UNECE szerinti L2, L4, 
L5, L6 és L7 kategóriájú három- és négykerekű motorkerékpárokhoz 
 
MSZ CEN/TS 17297-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Intelligens közlekedési rendszerek. Helymeghatározás harmonizálása a városi ITS számára. 2. rész: 
Átalakítási módszerek 
 
MSZ EN ISO 22057:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Épületek és mérnöki létesítmények fenntarthatósága. Adatsablonok az építési termékek 
környezetvédelmi terméknyilatkozataihoz (EPD) az építményinformációs modellezéshez (BIM) 
kapcsolódóan (ISO 22057:2022) 
 
MSZ EN IEC 63033-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Multimédia-rendszerek és -berendezések járművekhez. Panorámás vezetést támogató rendszer. 1. 
rész: Általános követelmények (IEC 63033-1:2022) 
2019 helyett, de az még 2025. 05. 25.-ig érvényes. 

MSZ EN IEC 63033-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Multimédia-rendszerek és -berendezések járművekhez. Panorámás vezetést támogató rendszer. 2. 
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rész: A panorámás vezetést támogató rendszer felvételi módszerei (IEC 63033-2:2022) 
 
MSZ EN IEC 63033-3:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Multimédia-rendszerek és -berendezések járművekhez. Panorámás vezetést támogató rendszer. 3. 
rész: Mérési módszerek (IEC 63033-3:2022) 
2020 helyett, de az még 2025. 05. 25.-ig érvényes. 
 
MSZ EN ISO 5402-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Készbőr. A hajlítási ellenállás meghatározása. 1. rész: Flexométeres módszer (ISO 5402-1:2022) 
2017 helyett 
 
MSZ EN 590:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Gépjármű-hajtóanyagok. Dízelgázolaj. Követelmények és vizsgálati módszerek 
 
MSZ EN 16734:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Gépjármű-hajtóanyagok. Dízelgépjármű-hajtóanyag (B10). Követelmények és vizsgálati módszerek 
2019 helyett 
 
MSZ EN ISO 16486-4:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Műanyag csővezetékrendszerek éghető gázok szállítására. Kemény poliamid (PA-U) 
csővezetékrendszerek hegesztett és mechanikus csatlakozással. 4. rész: Szelepek (ISO 16486-
4:2022) 
 
MSZ EN ISO 16808:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fémek. Lemez és szalag. Kéttengelyű feszültség-alakváltozás görbe meghatározása optikai 
alakváltozás-mérő rendszeres domborítóvizsgálattal (ISO 16808:2022) 
2014 helyett 
 
MSZ EN 15094:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Gépek biztonsága. Lemezhengerlő hidegsorok biztonsági követelményei 
2009 helyett 
MSZ EN 384:2016+A2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Szerkezeti fa. A mechanikai tulajdonságok és a sűrűség karakterisztikus értékeinek meghatározása 
2019 helyett 
 
MSZ EN 14081-3:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszetű szerkezeti fa. 3. rész: Gépi 
osztályozás; az üzemi gyártásellenőrzés kiegészítő követelményei 
2019 helyett 
 
MSZ EN 14734:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A fafajok telíthetőségének meghatározása faanyagvédő 
szeres impregnálás esetén. Laboratóriumi módszer 
 
MSZ EN ISO 11358-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Műanyagok. Polimerek termogravimetriája (TG). 1. rész: Alapelvek (ISO 11358-1:2022) 
2014 helyett 
 
MSZ EN ISO 19712-3:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Műanyagok. Dekoratív szilárd felületképző anyagok. 3. rész: A tulajdonságok meghatározása. Szilárd 
felületi idomok (ISO 19712-3:2022) 
2013 helyett 
 
MSZ EN 14541-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Műanyag csövek és csőidomok. Hőre lágyuló műanyagok újrahasznosítása. 1. rész: Szakszótár 
 
MSZ EN ISO 17463:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Festékek és lakkok. Irányelvek a szerves bevonatok korróziógátló tulajdonságainak 
meghatározásához gyorsított, ciklikus elektrokémiai eljárással (ISO 17463:2022) 
 
2014 helyett 
MSZ EN 17463:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
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Energiával kapcsolatos beruházások értékelése (VALERI) 
 
MSZ EN 932-3:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Kőanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 3. rész: Eljárás és terminológia az 
egyszerűsített kőzettani leíráshoz 
1998 és 2004 helyett 
 
MSZ EN ISO 12241:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Épületgépészeti és ipari berendezések hőszigetelése. Számítási szabályok (ISO 12241:2022) 
2008 helyett 
 
MSZ EN ISO 29463-5:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Levegőben lévő részecskék nagy hatékonyságú szűrői és szűrőközege. 5. rész: A szűrőelemek 
vizsgálati módszere (ISO 29463-5:2022) 
2019 helyett 
 
MSZ EN 50491-12-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Lakások és épületek elektronikus rendszereinek (HBES), valamint épületautomatikai és -szabályozási 
rendszereinek (BACS) általános követelményei. 12-2. rész: Okoshálózat. Alkalmazás-előírás. 
Csatlakozófelület és keretrendszer az ügyfél számára. A lakás/épület CEM és az erőforrás-kezelő(k) 
közötti csatlakozófelület. Adatmodell és üzenetküldés 
 
MSZ EN 12697-36:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 36. rész: Az aszfaltburkolat vastagságának meghatározása 
2003 helyett 
 
MSZ EN 12697-37:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 37. rész: Az érdesített homokaszfalthoz (ÉHA) használt 
kötőanyag bevont zúzalékhoz való tapadásának forró homokos vizsgálata 
2003 helyett 
 
MSZ EN 17348:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Potenciálisan robbanóképes közegekben használható porszívók kialakításának és vizsgálatának 
követelményei 
 
MSZ EN ISO 16559:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Szilárd bio-tüzelőanyagok. Szakszótár (ISO 16559:2022) 
2014 helyett 
 
MSZ EN ISO 18064:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Hőre lágyuló műanyag elasztomerek. Nevezéktan és rövidített kifejezések (ISO 18064:2022) 
2015 helyett 
 
MSZ EN ISO 7010:2020/A2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések. 2. 
módosítás (ISO 7010:2019/Amd 2:2020) 
2020 módosítása 
 
MSZ EN ISO 7010:2020/A3:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések. 3. 
módosítás (ISO 7010:2019/Amd 3:2021) 
2020 módosítása 
 
MSZ CEN/TR 17748-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Az IKT-szakma alapismeretei (ICT BoK). 2. rész: Felhasználói útmutató és módszertan 
 
MSZ EN IEC 60300-3-4:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Megbízhatóságirányítás. 3-4. rész: Alkalmazási útmutató. A megbízhatósági követelmények előírása 
(IEC 60300-3-4:2022) 
2008 helyett, de az még 2025. 04. 15.-ig érvényes. 
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MSZ EN ISO 50005:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Energiagazdálkodási irányítási rendszerek. Irányelvek a fokozatos bevezetéshez (ISO 50005:2021) 
 
MSZ EN ISO 9713:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Idegsebészeti implantátumok. Önzáró intrakraniális aneurizmaklipek (ISO 9713:2022) 
2009 helyett 
 
MSZ EN ISO 17892-1:2014/A1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 1. rész: A víztartalom 
meghatározása. 1. módosítás (ISO 17892-1:2014/Amd 1:2022) 
2015 módosítása 
 
MSZ CLC/TS 50136-10:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Riasztórendszerek. Riasztásátviteli rendszerek és berendezések. 10. rész: A távoli hozzáférés 
követelményei 
 
MSZ EN ISO 16321-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Munkahelyi szem- és arcvédelem. 1. rész: Általános követelmények (ISO 16321-1:2021) 
MSZ EN 169 és 166,170, 171:2003, 172:2000 és 379:2009 helyett, de azok még 2025.04.30.ig 
érvényesek 

MSZ EN ISO 16321-3:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Munkahelyi szem- és arcvédelem. 3. rész: Hálós védőeszközök kiegészítő követelményei (ISO 16321-
3:2021) 
166:2003 és 173-1:2007 helyett, de azok még 2025.04.30.ig érvényesek 
 
MSZ EN IEC 60645-6:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Elektroakusztika. Audiométerek. 6. rész: Készülékek otoakusztikus kibocsátások mérésére (IEC 
60645-6:2022) 
2010 helyett, de az még 2025.04.14.ig érvényes 
 
MSZ EN ISO 17405:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vizsgálat. A hegesztett, hengerelt és robbantott plattírozás 
vizsgálati módszere (ISO 17405:2022) 
2014 helyett 
 
MSZ EN 14592:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Faszerkezetek. Csap típusú kapcsolóelemek. Követelmények 
2012 helyett, de az még 2024.01.31.ig érvényes 
 
MSZ EN 476:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
A csapadékvíz- és szennyvízelvezetési rendszerek elemeinek általános követelményei 
2012 helyett 
 
MSZ EN 15632-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Távhőhálózati csővezetékek. Gyári készítésű, hajlékony csővezetékrendszerek. 2. rész: Kötött 
csővezetékek műanyag szolgáltatócsövekkel. Követelmények és vizsgálati módszerek 
2015 helyett 
 
MSZ EN 15632-3:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Távhőhálózati csővezetékek. Gyári készítésű, hajlékony csővezetékrendszerek. 3. rész: Nem kötött 
csővezetékek műanyag szolgáltatócsövekkel. Követelmények és vizsgálati módszerek 
2015 helyett 
 
MSZ EN 15632-4:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Távhőhálózati csővezetékek. Gyári készítésű, hajlékony csővezetékrendszerek. 4. rész: Kötött 
csővezetékek fém szolgáltatócsövekkel. Követelmények és vizsgálati módszerek 
2015 helyett 
 
MSZ EN 15632-4:2009 Angol nyelvű, magyar címoldallal! Visszavont! 
Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok. 4. rész: Kötött köpenyű fém 
csőrendszer, követelmények és vizsgálati módszerek 
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2009 helyett 
 
MSZ EN ISO 3459:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Műanyag csővezetékrendszerek. Mechanikus kötések csőidomok és nyomócsövek között. A tömörség 
vizsgálati módszere negatív nyomással (ISO 3459:2022) 
2015 helyett 
 
MSZ EN ISO 28921-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Ipari csőszerelvények. Elzárószerelvények alacsony hőmérsékletű alkalmazásokra. 1. rész: Tervezés, 
gyártás és termékvizsgálat (ISO 28921-1:2022) 
2017 helyett 
 
MSZ EN 15714-5:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Ipari csőszerelvények. Működtetőszerkezetek. 5. rész: Ipari csőszerelvények pneumatikus, lineáris 
működtetőszerkezetei. Alapkövetelmények 
 
MSZ EN ISO/ASTM 52925:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Polimerek additív gyártása. Alapanyagok. Az alkatrészek lézeralapú porágy-összeolvasztásához való 
anyagok minősítése (ISO/ASTM 52925:2022) 
 
 
MSZ EN IEC 62714-5:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Ipari automatizálási rendszerekhez használt műszaki adatcsere-formátum. Automatizálási jelölőnyelv. 
5. rész: Kommunikáció (IEC 62714-5:2022) 
 
MSZ EN IEC 61918:2018/A1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Ipari adatközlő hálózatok. Adatközlő hálózatok telepítése ipari helyiségekbe (IEC 
61918:2018/AMD1:2022) 
2019 módosítása 
 
MSZ EN ISO 9016:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálata. Ütővizsgálatok. A próbatest helyzete, a 
bemetszés iránya és a vizsgálat (ISO 9016:2022) 
2013 helyett 
 
MSZ EN IEC 62641:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Szabadvezetékek vezetői. Alumínium- és alumíniumötvözet huzalok, koncentrikus, réteges sodrású 
vezetők számára (IEC 62641:2022) 
50183:2000 és 60889:2000, valamint 63004:2010 helyett, de azok még 2025.04.11.ig érvényesek 
 
MSZ EN IEC 62641:2022/A11:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Szabadvezetékek vezetői. Alumínium- és alumíniumötvözet huzalok, koncentrikus, réteges sodrású 
vezetők számára 
2012 módosítása 
 
MSZ EN IEC 63248:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Szabadvezetékek vezetői. Bevonatos vagy burkolt fémhuzal, koncentrikus, réteges sodrású vezetők 
számára (IEC 63248:2022) 
50189:2000, valamint 61232:2000 helyett, 61232/A11:2002 helyett, de azok még 2025.04.11.ig 
érvényesek 
 
MSZ EN IEC 63248:2022/A11:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Szabadvezetékek vezetői. Bevonatos vagy burkolt fémhuzal, koncentrikus, réteges sodrású vezetők 
számára 
2022 módosítása 
 
MSZ EN IEC 63093-10:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Ferritmagok. Irányelvek a felületi egyenetlenségek méreteire és határértékeire. 10. rész: PM-magok 
és szerelvényeik (IEC 63093-10:2022) 
2000 helyett, de az még 2025.05.26.ig érvényes. 
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MSZ HD 60364-5-53:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 
Kapcsoló- és vezérlőkészülékek 
2018 helyett, 534:2016, valamint 537:2017 helyett, 537/A11:2018 helyett, de azok még 2025.05.13.ig 
érvényesek 
 
MSZ EN 62751-1:2014/A2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Teljesítményveszteségek a nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) rendszerek feszültségforrásos 
konverter- (VSC-) szelepeiben. 1. rész: Általános követelmények (IEC 62751-1:2014/AMD2:2022) 
2017 módosítása 
 
MSZ EN 62751-1:2014/A11:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Teljesítményveszteségek a nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) rendszerek feszültségforrásos 
konverter- (VSC-) szelepeiben. 1. rész: Általános követelmények (IEC 62751-1:2014/AMD2:2022) 
2017 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60749-28:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Félvezető eszközök. Mechanikai és klimatikus vizsgálati módszerek. 28. rész: Az elektrosztatikus 
kisülési (ESD-) érzékenység vizsgálata. Feltöltött készülékmodell (CDM). Készülékszint (IEC 60749-
28:2022) 
2017 helyett, de az még 2025.04.05.ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 62228-7:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Integrált áramkörök. Adóvevők EMC-értékelése. 7. rész: CXPI-adóvevők (IEC 62228-7:2022) 
 
MSZ EN 55016-1-6:2015/A2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-6. rész: Rádiózavar- és 
rádiózavartűrés-mérő berendezések. EMC-antennakalibráció (CISPR 16-1-6:2014/AMD2:2022) 
2016 módosítása 
 
MSZ EN IEC 61000-4-20:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-20. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. 
Zavarkibocsátási és zavartűrési vizsgálat transzverzális elektromágneses módusú (TEM-) 
hullámvezetőkben (IEC 61000-4-20:2022) 
2011 helyett, de az még 2025.03.25.ig érvényes 
 


