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Jogszabály- és szabványváltozások: 2022. február 
 
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 pillan-

tással végiggörgetve látható, hogy mik változtak abban az évben vagy abban a hónapban. 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: 
 
4/2022. (II. 8.) AM rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) 
FVM-GKM-KvVM együttes rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 22/2022 (II.08) Hatályos: 2022. 02. 23. 
 
Többek között módosítja a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet a mező- és 
erdőgazdasági légi munkavégzésről 
 
Megjelent: MK 22/2022 (II.08.) Módosítja:4/2022. AM r. Hatályos: 2022. 02. 23. 
 

2. § (1) E rendelet alkalmazásában: 
1. *  Mezőgazdasági repülés: mezőgazdasági légi járművel történő, mező- vagy erdőgazdasági célú, 

növényvédő szerrel, növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termékkel vagy termés-
növelő anyaggal végzett növényvédelmi, tápanyag-gazdálkodási tevékenység. 

2. *  Mezőgazdasági légijármű: a mezőgazdasági repülés céljára szolgáló zárt kabinú légi jármű, 
vagy mezőgazdasági repülés céljára szolgáló pilóta nélküli légijármű. 

2a. *  Mezőgazdasági légi jármű üzemeltetője: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező jogalany, aki mezőgazdasági légi járművet üzemeltet, tulajdonjoga 
vagy a légi jármű használatára irányuló egyéb tartós jogviszony alapján, szolgáltatási célú mezőgaz-
dasági repülés végzésére vagy végeztetésére. 

4a. *  Lakott területrész: a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 1. § 
4. pontja szerinti fogalom. 

5. *  Légi permetezés: növényvédő szerek mezőgazdasági légi járműből történő kijuttatása. 
6. *  Kezelés szempontjából érzékeny terület: a kezelésre kijelölt terület közvetlen környezetében ta-

lálható lakott területrész, a kezelés szempontjából érzékeny növénykultúra, az állattartó telep, az álla-
tok etetésére folyamatosan szolgáló rét, legelő, zöldtakarmányt termesztő hely, az állandó vagy ideig-
lenes méhészeti telephely, a védett és fokozottan védett természeti terület, a felszíni és a felszín alatti 
vizek védelme szempontjából érzékeny terület, a személy- és teherszállító útvonal, az államhatár, a 
légvezeték és a kiemelkedő tereptárgy. 

7. *  Pilóta nélküli légijármű: a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 
71. § 35. pontja szerinti fogalom 

 
A mezőgazdasági légi jármű vezetője 

3. § *  (1) *  Zárt kabinú légijárművel történő mezőgazdasági repülés a növény- és talajvédelmi ha-
táskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) által kiadott enge-
déllyel (a továbbiakban: légi-mezőgazdasági engedély) végezhető. 

(1a) *  A légi-mezőgazdasági engedély tartalmazza: 
a) a jogosult személynek az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-

vény (a továbbiakban: Éltv.) 38. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatai közül a nevét és lakcímét, 
b) a jogosult személy FELIR-azonosítóját és tevékenység azonosítóját, 
c) az engedély számát, 
d) azt a tényt, hogy az engedély jogosultja a (2) és (4) bekezdésben foglalt előírásokat teljesítette, 

és 
e) az engedély időbeli hatályának meghosszabbítása esetén ennek tényét és időtartamát. 
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(2) *  Légi-mezőgazdasági engedélyt az kaphat, aki a zárt kabinú légijármű vezetéséhez jogszabály 
által előírt szakszolgálati engedéllyel rendelkezik 

(6) *  A megyei kormányhivatal az Éltv. 57. § n) pontja alapján, a légi-mezőgazdasági engedélyt 
visszavonja, ha az engedély jogosultja 

a) a mezőgazdasági légijármű vezetését - a mezőgazdasági kiképzését végző gyakornok légi jár-
művezető kivételével - a mezőgazdasági repülés során légi-mezőgazdasági engedéllyel nem rendel-
kező személynek átengedi, 

b) a (4) bekezdésben foglalt továbbképzési kötelezettségét nem teljesíti és ennek hiányában me-
zőgazdasági repülést végez, vagy 

c) az e rendeletben foglalt előírásokat a mezőgazdasági repülés során megszegi, és ezzel a kör-
nyezetet vagy az emberi egészséget súlyosan veszélyezteti. 

(7) *  A légi-mezőgazdasági engedély visszavonásától számított egy éven belül új engedély nem ké-
relmezhető. Az új engedély megadásának feltétele a (4) bekezdés szerinti vizsgának az engedély 
visszavonását követő eredményes letétele. 

(12) *  A NÉBIH a (9) bekezdés szerinti nyilvántartásból törli azt a személyt, aki 
a) a (11) bekezdés szerinti szakmai továbbképzési kötelezettségének nem tesz eleget, és ennek 

hiányában folytat légi permetezési tevékenységet, 
b) a mezőgazdasági repülés során az e rendeletben foglalt előírásokat megszegi, és ezzel a kör-

nyezetet vagy az emberi egészséget súlyosan veszélyezteti, vagy 
c) nem rendelkezik érvényes pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvánnyal. 

 
A légi permetezés szabályai *  

3/A. § *  (1) *  Légi permetezés az adott naptári évre vonatkozó - a megyei kormányhivatal által en-
gedélyezett - kijuttatási terv (a továbbiakban: kijuttatási terv) alapján végezhető. 

(1a) *  A kijuttatási tervet a tervezett első légi permetezés megkezdése előtt legalább harminc nap-
pal kell benyújtani a megyei kormányhivatalhoz. 

(1b) *  A kijuttatási terv engedélyezése iránti kérelem tartalmazza: 
 

A mezőgazdasági repülés végzésének általános szabályai 
 5. § (1) *  A mezőgazdasági légi jármű vezetője a mezőgazdasági repülés megkezdése előtt 

meggyőződik a munkaterület levegőből való megmunkálásához szükséges munkafeltételek együttes 
meglétéről, amelynek megtörténtét és a felmerülő észrevételeit a repülési naplóba bejegyzi. 

(2) *  Mezőgazdasági repülést a légijármű vezetője kizárólag megfelelő munkatérkép birtokában 
kezdheti meg, amely átvételének tényét a munkatérképre fel kell jegyezni. A munkatérkép tartalmazza 
a kezelésre kijelölt területeket, és a kezelés szempontjából érzékeny területeket. A munkatérképen a 
szakirányító feltünteti a mezőgazdasági repülés során kijuttatott készítményre, valamint a kezelt terü-
let elhelyezkedésére figyelemmel szükséges védőtávolságokat. Az átadott munkatérképen mindent, 
ami a repüléssel kapcsolatosan veszélyt jelenthet, piros színnel meg kell jelölni. 

(1a) *  Pilóta nélküli légijármű esetében az Lt. szerinti akadálynak tekintendő a légijármű haladási 
irányában a mezőgazdasági szóróberendezés szélső pontjaitól számított 10 méter távolságon belül 
lévő 

a) személy, a mezőgazdasági repülőgépes munkákhoz beosztott, jelző feladatot ellátó személy ki-
vételével, 

b) nagytestű négylábú házi- vagy vadállat. 
(2) A mezőgazdasági légi jármű vezetőjének be kell tartania a villamosmű biztonsági övezetéről 

szóló külön jogszabály *  előírásait. 
9. § *  (1) *  Zárt kabinú mezőgazdasági légijárművel légi kijuttatásra engedélyezett növényvédő szer 

és növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék juttatható ki. 
(1a) *  Pilóta nélküli légijárművel pilóta nélküli légijárművel való kijuttatásra engedélyezett növényvé-

dő szer és növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék juttatható ki. 
10. § *  (1) A mezőgazdasági repülést szakirányítónak kell felügyelni. 
 (4) *  A szakirányító felelős a légi permetezés engedélyezett kijuttatási tervnek megfelelő végzéséért, 
a mezőgazdasági repülés helyszíni irányításáért, a felhasználásra kerülő készítmény átmeneti tárolá-
sáért, megfelelő előkészítéséért, a munkavédelemre vonatkozó biztonsági és a visszamaradt veszé-
lyes hulladék ártalmatlanítására vonatkozó külön jogszabályban foglalt előírások betartásáért. 
11. § (1) *  A mezőgazdasági légi jármű üzemeltetőjének 

b)
 * 

 székhelyét és telephelyét a megyei kormányhivatalnak be kell jelentenie. 
(1a) *  A pilóta nélküli légijármű üzemeltetője a mezőgazdasági repülés során egy különálló, teljes 

mértékben tömítetten lezárható, legalább 15 dm3 térfogatú tartályt vagy edényt biztosít a permetlétar-
tály ürítését követően a tartályban maradt teljes visszamaradó mennyiségnek a növényvédelmi tevé-
kenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése szerinti hígításához, a permetező 
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felépítmény teljes körű és alapos tisztításához, továbbá a kezelő személy vagy személyek tisztálkodá-
sához. 

(2) *  A mezőgazdasági légi jármű vezetőjének rendelkeznie kell a növényvédelmi tevékenységről 
szóló miniszteri rendelet szerinti egyéni védőeszközökkel. A mezőgazdasági légi jármű vezetője fele-
lős a mezőgazdasági repülés, továbbá a növényvédő szer, növényvédő szernek nem minősülő nö-
vényvédő hatású termék és termésnövelő anyag kijuttatás-technikai szabályainak, valamint a mező-
gazdasági repülés megrendelője, illetve a szakirányító utasításainak betartásáért. A mezőgazdasági 
légijármű vezetője köteles a munkavégzést megtagadni, amennyiben a szakirányító a 10. § (2) bekez-
dése szerinti dokumentumokat, tápanyag-gazdálkodási mezőgazdasági repülés vagy növényvédő 
szernek nem minősülő növényvédő hatású termék kijuttatása esetén a mezőgazdasági repülés meg-
rendelője az 5. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokat részére nem adta át, illetve nem mutatta be. 
13. § *  (1) *  Zárt kabinú légijárművel - a munkaterületre való ki- és berepülés kivételével - lakott terület-
rész, állattartó terület, felszíni víz, vízkivételi mű, települési szennyvíztisztító telep, fokozottan védett 
természeti terület, erdőrezervátum vagy bioszféra rezervátum magterülete felett tilos mezőgazdasági 
repülést végezni. 

(1a) *  Pilóta nélküli légijárművel végzett mezőgazdasági repülés esetén a repülési útvonal nem ve-
zethet át lakott területrész, állattartó terület, felszíni víz, vízkivételi mű, vízbázis védőterülete, települé-
si szennyvíztisztító telep, fokozottan védett természeti terület, erdőrezervátum vagy bioszféra rezervá-
tum magterülete felett. 

(6) *  Ha a zárt kabinú mezőgazdasági légijárművel vagy a pilóta nélküli légijárművel történő légi ki-
juttatásra engedélyezett növényvédő szer engedélyokirata nem tartalmaz légi permetezésre vonatko-
zó védőtávolságokat a kezelésre nem szánt területek vonatkozásában, az engedélyokiratban a földi 
kijuttatásra meghatározott védőtávolságok kétszeresét, de legalább 20 méter védőtávolságot kell al-
kalmazni. 

(7) *  Ha a termésnövelő anyag vagy növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék 
engedélyokirata nem tartalmaz légi kijuttatásra vonatkozó védőtávolságot, akkor a lakott területrésztől 
és a felszíni vizektől 

a) zárt kabinú mezőgazdasági légijármű esetén 50 méteres, 
b) a pilóta nélküli légijármű esetén legalább 20 méteres 

védőtávolságot kell tartani. 
 
A mezőgazdasági repülés tűzvédelmi előírásai 
 
16. § (1) *  Zárt kabinú légijárművel végzett mezőgazdasági repülések alkalmával a mezőgazdasági 
légi járművek indításához, motorozásához, üzemanyaggal, éghető tulajdonságú növényvédő szerrel 
vagy termésnövelő anyaggal való feltöltéséhez 5700 kg felszálló tömegig legalább egy darab, lega-
lább 55A 233B oltásteljesítményű 9 kg töltet tömegű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 5700 
kg feletti felszálló tömegű repülőgépek esetében legalább egy darab 50 kg-os (II B oltásteljesítményű) 
ABC porral töltött, vagy 50 literes habbal oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. A tűzoltó 
készülékeknek meg kell felelniük az MSZ EN-3 szabványsorozat előírásainak. 
 

 
Új jogszabályok: 
 
Ebben a hónapban a Zsebtörvénytár-ba besorolható új jogszabály nem jelent meg. 

 
 

Változások 
 
35/2022. (II. 8.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet hatálybalépéséről 
 
Megjelent: MK 22/2022 (II.08) Hatályos: 2022. 02. 15. 
 
Többek között módosítja a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendeletet a koronavírus elleni védettség 
igazolásáról 
 
Megjelent: MK 22/2022 (II.08.) Módosítja:35/2022. K r. Hatályos: 2022. 02. 15. 
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2. § (1) A védettségi igazolvány tartalmazza 
(1e) *  Oltottság tényének igazolása esetén az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat leolvasása útján az 
online elektronikus felületen a Covid-19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdeké-
ben az interoperábilis, Covid-19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digi-
tális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 
14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti oltási igazolvány adatai 

jelennek meg. 
 

Hatály: 2022.V.1. - 2022.V.31. 
1. § (1) *  A SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védettség igazolása az Eu-
rópai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 
oltóanyaggal - a 3. § (2a) bekezdésében foglalt kivétellel - a Magyarország területén történt védőoltás 

(a továbbiakban: oltottság) tényének az igazolásával történik. 
2. § (1) A védettségi igazolvány tartalmazza 

f)
 * 

 a védettség érvényességének tényét vagy érvénytelenségének tényét, 
(1f) *  Az (1) bekezdés f) pontja szerinti adat az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat leolvasása útján 

az online elektronikus felületen jelenik meg. 
(2) *  Az érintett védettsége érvényes a) egydózisú oltóanyag esetén 
aa) - a (2a)-(2c) bekezdés, illetve a 10/B. § (4) bekezdése szerinti kivétellel - az első oltást követő 

hat hónap elteltéig, 
ab) a második oltást követően korlátlan ideig, 
b) kétdózisú oltóanyag esetén 
ba) - a (2a)-(2c) bekezdés, illetve a 10/B. § (4) bekezdése szerinti kivétellel - a második oltás be-

adásának napjától a második oltást követő hat hónap elteltéig, ha az érintett a harmadik oltást nem 
vette fel, 

bb) a harmadik oltást követően korlátlan ideig, 
c) a második oltást követően korlátlan ideig, ha a második oltás egydózisú oltóanyaggal történt. 
(2a) *  A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy védettsége 
a) egydózisú oltóanyag esetén az első oltást követően, 
b) kétdózisú oltóanyag esetén a második oltás beadásának a napjától 

a tizennyolcadik életévének betöltéséig érvényes abban az esetben, ha az a) vagy b) pont szerinti 
oltást követően újabb oltásban nem részesült. 

(2b) *  A (2) bekezdésben foglaltakon túl érvényes védettséggel rendelkezik az is, aki egydózisú ol-
tóanyag esetén az oltást követő hat hónap elteltéig a második oltást vagy kétdózisú oltóanyag esetén 
a második oltást követő hat hónap elteltéig a harmadik oltást azért nem vette fel, mert 

a) egydózisú oltóanyag esetében az első oltást, 
b) kétdózisú oltóanyag esetében a második oltást 

követő hat hónapon belül az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (a továbbiakban: 
EESZT) nyilvántartott pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy 
molekuláris biológiai vizsgálati eredménye alapján koronavírussal megfertőződött. 

(2c) *  A (2b) bekezdés szerinti védettség érvényessége az EESZT-ben nyilvántartott pozitív ered-
ményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati 
eredményének a dátumát követő hat hónapig tart. Ha az érintett ezen idő alatt újabb oltásban része-
sül, a védettsége korlátlan ideig érvényes. 

(2d) *  A (6) bekezdés szerinti hatóság az EESZT működtetője bevonásával gondoskodik a (2b) be-
kezdés szerinti érvényességnek az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat útján történő megjelenítéséről. 
A (6) bekezdés szerinti hatóság az érintett védettsége érvényességének feltüntetése érdekében a (2b) 
bekezdés szerinti fertőzöttségi adatot a (2c) bekezdés szerinti, EESZT-ben nyilvántartott pozitív ered-
ményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati 
eredménytől számított hat hónapig kezeli. 

(3) *  Az érvénytelenség fennállásáról az EESZT működtetője értesíti a (6) bekezdés szerinti ható-
ságot. A hatóság a védettség érvénytelenségét az EESZT működtetőjének bevonásával az (1) bekez-
dés g) pontja szerinti adat útján jeleníti meg. Az érintett védettsége kétdózisú oltóanyag esetén a má-
sodik dózis beadásáig érvénytelen. 

(3a) *  Ha a (3) bekezdésben foglalt érvénytelenséget követően az EESZT-ben az érintettről a soron 
következő dózis vagy az első dózist követő egydózisú oltóanyag felvételéről szóló bejegyzés kerül 
rögzítésre, az EESZT működtetője erről értesíti a (6) bekezdés szerinti hatóságot, amely az érintett 
védettségének érvényességét az EESZT működtetőjének bevonásával az (1) bekezdés g) pontja sze-
rinti adat útján ismét megjeleníti. 

(4) *  Az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat útján elérhető online elektronikus felület jelzi, ha a vé-
dettség érvényességéből 21 vagy ennél kevesebb nap van hátra. 
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(4a) *  Az EESZT működtetője értesíti a (6) bekezdés szerinti hatóságot, ha az érintett védettsége 
érvényességéből 21 nap van hátra. 

(4b) *  Ha az érintett az oltásra jelentkezésekor a rövid szöveges üzenet fogadására alkalmas tele-
fonszámát megadta, a (6) bekezdés szerinti hatóság - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a 
továbbiakban: NEAK) bevonásával - rövid szöveges üzenetben értesíti az érintettet, ha az oltottság 
alapján kiállított védettségi igazolvány esetén a védettsége érvényességéből 21 nap van hátra. A 
NEAK az érintett természetes személyazonosító adatai, valamint társadalombiztosítási azonosító jele 
(a továbbiakban: TAJ szám) átadásával értesíti a (6) bekezdés szerinti hatóságot, hogy mely szemé-
lyeket értesítette rövid szöveges üzenetben. A NEAK e feladata ellátása érdekében jogosult kezelni az 
érintett védettségére vonatkozó és azonosításához szükséges adatait. 

(4c) *  A NEAK - a (4b) bekezdésben foglalt személyek kivételével - e-mailben, a technikai feltételek 
fennállása esetén automatizált módon, az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársa-
ság adatfeldolgozóként történő bevonásával az érintett oltásra jelentkezésekor megadott e-mail-címen 
értesíti azt az érintettet, akinek a védettsége érvényességéből 21 nap van hátra. 

(4d) *  A NEAK a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársa-
ság bevonásával az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
törvény szerinti Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (a továbbiakban: KÜNY) tartozó tárhe-
lyen értesíti azt, akinek a védettsége érvényességéből 21 nap van hátra. A NISZ Nemzeti Infokommu-
nikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a NEAK e feladata ellátása érdekében 
jogosult kezelni az érintett védettségére vonatkozó, illetve az azonosításához és az értesítéséhez 
szükséges adatait. 

(4e) *  A (4d) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében 
a) a NEAK az érintett természetes személyazonosító adatait átadja a KÜNY adatkezelője számára, 
b) a KÜNY adatkezelője azt a tényt, hogy az érintett KÜNY-höz tartozó tárhellyel rendelkezik, a 

KÜNY tárhelyhez tartozó azonosítót átadja a NEAK számára, 
c) a NEAK az érintett KÜNY tárhelyhez tartozó azonosítóját átadja a NISZ Nemzeti Infokommuni-

kációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára. 
(4f) *  A (6) bekezdés szerinti hatóság - a (4b)-(4d) bekezdésben foglalt személyek kivételével - pos-

tai úton értesíti azt, akinek a védettsége érvényességéből 21 nap van hátra. 
(5) A védettségi igazolvány az egyes adatok megjelölését angol nyelven is tartalmazza. 
(6) *  A védettségi igazolványt a jogosult természetes személy részére Budapest Főváros Kormány-

hivatala (a továbbiakban: hatóság) *  
a)-c)

 *  
d)

 * 
 ha az oltás beadására 2021. március 1. napját követően került sor, 8 napon belül 

hivatalból állítja ki. 
(6a)-(7a) *  
(8) *  Az (1c) bekezdés esetében a védettségi igazolvány 
a) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon 

vagy 
b) bármely kormányablakban személyesen 

igényelhető. 
(9) *  
(10) A védettségi igazolvány pótlása, cseréje iránti kérelmet 
a) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon 

vagy 
b) bármely kormányablakban személyesen 

lehet benyújtani. 
(10a) *  A (8) és a (10) bekezdés alapján benyújtott kérelmek esetében a kormányablak a hatóság 

nevében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése alapján jár el. 

(11) *  A védettségi igazolvány kiállítása ingyenes, kivéve a védettségi igazolvány (10) bekezdés 
szerinti pótlását, cseréjét. A védettségi igazolvány (10) bekezdés szerinti pótlása, cseréje esetén 3000 
forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyből 2000 forint a védettségi igazolvány előállítási 
költsége. 

(11a) *  Az érintett a hatósághoz benyújtott kérelmében díjmentesen kérheti a védettségi igazolvány 
kiállítását, ha a kérelmező a védettségi igazolványt a (6) bekezdés d) pontja szerinti kiállítást követő 
30 napon belül nem kapta kézhez. A kérelmező részére ebben az esetben akkor is új igazolványt kell 
kiállítani, ha a részére korábban került kiállításra védettségi igazolvány, de az érintett jelzésére vélel-
mezhető, hogy az nem került kézbesítésre. 

(12) A védettségi igazolvány személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvé-
nyes. 
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(13) *  A (11) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat Budapest Főváros Kormányhivatala 
10023002-00301253-00000000 számú számlájára történő utalással kell megfizetni. 

(13a) *  A (11) bekezdés alapján befolyt igazgatási szolgáltatási díjnak a védettségi igazolvány előál-
lítási költségére vonatkozó részét a hatóság negyedévente összesíti, majd az összeget átadja a Be-
lügyminisztérium részére. Az így befolyt összeget a Belügyminisztérium a kiállított védettségi igazol-
ványok előállítási költségének fedezeteként, a 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti központi szolgálta-
tóval megkötött közszolgáltatási szerződés keretében használja fel. 

6. § *  A hatóság a védettségi igazolvány kibocsátása érdekében az adatok beérkezésétől számított 
egy évig kezeli az érintett 3. § (3) bekezdése szerinti adatait. 

7. § (1) A hatóság a védettségi igazolvány kibocsátásába a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért 
felelős minisztert adatfeldolgozóként bevonja. 

 
(5) *  A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az 

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2. § (4c)-(4e) bekezdése és a (4) be-
kezdés szerinti feladatát központi szolgáltatóként látja el. 

10/B. § 
(4) Az (5) bekezdés szerinti kezdőnaptól hat hónapig érvényes védettséggel rendelkezik az is, aki 

egydózisú oltóanyag esetén az oltást követően vagy kétdózisú oltóanyag esetén a második oltást 
követően újabb oltásban nem részesült, és 2021. december 31. napja és a Módr3. hatálybalépése 
közötti időben az EESZT-ben nyilvántartott pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló anti-
gén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálat eredménye alapján koronavírussal megfertőződött. 
Az érintett védettsége korlátlan ideig érvényes, ha egydózisú oltóanyag esetén az oltást követően 
vagy kétdózisú oltóanyag esetén a második oltást követően újabb oltást vesz fel. 

(5) A (4) bekezdés szerinti védettség kezdőnapja - a (4) bekezdés szerinti - az EESZT-ben nyilván-
tartott pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris bio-
lógiai vizsgálat napja. 
11. § *  Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy a közbiztonságért felelős miniszterrel 
egyetértésben rendeletben állapítsa meg azokat - a 3. § (2a) bekezdésében fel nem sorolt - országo-
kat, amely országokban beoltott magyar állampolgárok, valamint Magyarország területén 180 napon 
belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgárok vonatkozásában al-

kalmazni kell a 3. § (2a)-(2g) bekezdését. 
 
 
4/2022. (II. 17.) HM rendelet a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri 
rendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 22/2022 (II.17.) Hatályos: 2022. 02. 18. 
 
Többek között módosítja a 10/2015. (VII. 30.) HM rendeletet a katonai szolgálatra való egészségi, 
pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról  
 
Megjelent: MK 22/2022 (II.17.) Módosítja:4/2022. HM r. Hatályos: 2022. 02. 18. 
 
68. § (9) *  Ha a honvéd a katonai bírói tisztségre vagy ügyészségi alkalmazotti jogviszonyba történő 
vezénylése időtartama alatt „Katonai szolgálatra alkalmatlan” minősítést kapott, az alkalmatlanságát a 
vezénylése megszűnését követően haladéktalanul felül kell vizsgálni, amelyről az aktuális egészségi 
állapotának megfelelő új FÜV döntést kell kiadni. A felülvizsgálat mellőzhető, ha a megbetegedés, 
sérülés jellegéből fakadóan, vagy az alkalmatlanság megállapítása óta eltelt időtartamra tekintettel az 
orvosilag nem indokolt. Az új FÜV döntést, illetve a felülvizsgálat mellőzéséről szóló tájékoztatást a 
kiállításától számított öt munkanapon belül a központi személyügyi szerv részére meg kell küldeni. 
 
Többek között módosítja a 24/2016. (XII. 22.) HM rendeletet a honvédelmi egészségkárosodási 
ellátással kapcsolatos eljárásrendről 
 
Megjelent: MK 22/2022 (II.17.) Módosítja:4/2022. HM r. Hatályos: 2022. 02. 18. 
 
2. Tovább-foglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítés 
 
2. § (3) * A katonai bírói tisztségre vagy ügyészségi alkalmazotti jogviszonyba történő vezénylés ese-
tén az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást 
a) a vezénylés megszűnését követő kötelező alkalmassági vizsgálat esetén az alkalmatlanságot meg-
állapító döntés, vagy 
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b) a vezénylés megszűnését követő kötelező alkalmassági vizsgálat hiányában a vezénylés megszű-
néséről szóló parancs 
kézhezvételét követően kell megtenni. 
5. § (1) Az állomány tagjának az egészségkárosodási ellátásra való jogosultságát kizáró ok fennállá-
sának megállapítása esetén a 3. és 4. alcím szerinti eljárás lefolytatásának nincs helye. Ebben az 
esetben az állományilletékes parancsnok soron kívül írásban tájékoztatja az állomány tagját arról, 
hogy objektív feltétel hiányában - annak megjelölésével és indokolással együtt - nem kerülhet sor az 
egészségkárosodási ellátás megállapítására. 
(2) A felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában hozott döntése az egészségkárosodási ellátás 
megállapítására irányadó határidők számítása szempontjából annak az állományilletékes parancsnok 
általi kézhezvételével válik közöltté. 
(2a) * A (2) bekezdést a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti parancsra is alkalmazni kell. 
 
 
47/2022. (II. 17.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 29/2022 (II.17.) Hatályos: 2022. 02. 18. 
 

87. § *  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 55/2022. (II. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr79.) megállapított 2. 
mellékletében foglalt táblázat 88. és 89. sorát a Módr79. hatálybalépésekor folyamatban lévő 

közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell. 
 

8/2022. (II. 18.) EMMI rendelet az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 
módosításáról 
 
Megjelent: MK 30/2022 (II.17.) Hatályos: 2022. 02. 18. 
 

b)
 * 

 17. § (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek az érintett gazdasági szereplők az in 
vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizott-
sági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 rendelet [a további-
akban: (EU) 2017/746 rendelet] rendelkezéseire tekintettel, az (EU) 2017/746 rendelet alkalmazásá-

nak kezdőnapját követő 90 napon belül tesznek eleget. 
 

Hatály: 2023.V.26. - 
Időszakos felülvizsgálat 

27. § *  (1) A 13. melléklet szerinti eszközöket az üzemeltető egészségügyi szolgáltató rendszeres 
időszakos felülvizsgálatnak köteles alávetni annak érdekében, hogy megfelelő információ álljon ren-
delkezésre a használat során bekövetkező állagromlásról, az eszköz dokumentációjában megadott 
előírások esetleges megváltozásáról, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos teljesítőképesség 
fennállásáról. 

(2) Az első felülvizsgálat az üzembe helyezéstől számított - a 13. mellékletben előírt gyakoriságtól 
függően - egy, két vagy három év elteltével esedékes. Használt eszköz esetén az első felülvizsgálat 
az üzembe helyezéskor, majd ezt követően a 13. mellékletben előírt gyakorisággal esedékes. A to-
vábbi felülvizsgálatok határideje az előző felülvizsgálat időpontjától számítandó. Ha egy eszköz több, 
a 13. mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó részegységeket tartalmaz, akkor azt a legszi-
gorúbb felülvizsgálati idő alapján kell ellenőrizni. 

(3) Az időszakos felülvizsgálatot el kell végezni a meghibásodást követő szervizbeavatkozás után 
is, ha a beavatkozás a vizsgálandó tulajdonságra is kiterjedt. 

(4) A felülvizsgálatot az OGYÉI határozata által erre feljogosított szerv az OGYÉI által meghatáro-
zott és közzétett követelményrendszer alapján végezheti el. Az OGYÉI határozata legfeljebb 5 évig 
érvényes a határozatban megjelölt feltételek változatlan fennállása mellett. Az időszakos felülvizsgá-
latra feljogosított szervezet az OGYÉI által közzétett követelményeknek való megfelelésében bekövet-
kező jelentős változásokat az OGYÉI-nek bejelenti. 
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(7) Az időszakos vizsgálat eredményét írásban rögzíteni kell. A dokumentációt a végfelhasználó 
műszerfelelőse köteles megőrizni és kérelemre a munkavédelmi felelősnek, felügyeleti szervezetének, 
az egészségügyi államigazgatási szervnek és az OGYÉI-nek bemutatni. Nehezen vagy csak nagy 
költséggel szállítható készülék esetében vagy olyan készüléknél, amely átmenetileg sem nélkülözhető 
a végfelhasználónál, helyi ellenőrzési módszert kell biztosítani. 

(8) Az időszakos felülvizsgálat nem érinti a más minősítő intézet hatáskörébe utalt kötelező vizsgá-
latokat. 

13. melléklet a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelethez *  
Időszakos felülvizsgálat 

Az időszakos felülvizsgálatra kötelezett termékek köre, a felülvizsgálat gyakorisága 
 
 
52/2022. (II. 23.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 
módosításáról 
 
Megjelent: MK 34/2022 (II.23.) Hatályos: 2022. 03. 03. 
 
15. §  (5) *  A 3. melléklet 49., 50. és 51. pontja szerinti mentességet 2021. július 21-től kell alkalmazni. 

63. *  a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és a mű-
szaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, egyes ólom- és hat vegyértékű krómvegyületeknek 
a (szakmai célú) polgári felhasználású robbanóanyagok elektromos és elektronikus gyújtószerkezetei-
ben való használatára megadott mentesség tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. január 
15-i (EU) 2021/647 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek, 

64. *  a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és mű-
szaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, a bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP), a benzil-butil-ftalát 
(BBP), a dibutil-ftalát (DBP) és a diizobutil-ftalát (DIBP) orvostechnikai eszközökből származó és az 
ilyen eszközök javítására vagy felújítására felhasználandó cserealkatrészekben való használatára 
vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. augusztus 11-i (EU) 2021/1978 
felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek, 

65. *  a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és mű-
szaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, a bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) mágneses rezonan-
ciás képalkotó (MRI) berendezések érzékelő tekercseinek műanyag alkatrészeiben való felhasználá-
sára vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. augusztus 11-i (EU) 
2021/1979 felhatalmazáson alapuló 

 
3. melléklet a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelethez *  

A veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása alóli mentességek az orvostechnikai eszkö-
zök és az ellenőrző és vezérlő eszközök vonatkozásában *  

 
49. *  Orvostechnikai eszközökből - köztük in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökből - és tarto-
zékaikból származó és az ilyen eszközök és tartozékaik javítására vagy felújítására felhasználandó 

cserealkatrészekhez használt bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP), benzil-butil-ftalát (BBP), dibutil-ftalát (DBP) 
és diizobutil-ftalát (DIBP), amennyiben az újrafelhasználásra vállalatok közötti, ellenőrizhető zárt cse-
rerendszereken belül kerül sor, valamint az alkatrészek újrafelhasználásáról értesítik a fogyasztót. A 

mentesség 2028. július 21-én lejár. 
50. *  MRI-berendezések érzékelő tekercseinek műanyag alkatrészeiben lévő bisz(2-etilhexil)-ftalát 

(DEHP). A mentesség 2024. január 1-jén lejár. 
51. *  Az emberi testnedvekben és/vagy dializátfolyadékokban jelen lévő ionos anyagok betegközeli 

elemzéséhez használatos ionszelektív elektródokban található bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP). A men-
tesség 2028. július 21-én lejár. 

 
66/2022. (II. 28.) Korm. rendelet a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes 
közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 37/2022 (II.28.) Hatályos: 2022. 03. 05. 
 
Többek között módosítja a 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendeletet a közúti szállítást végző egyes 
járművek személyzete vezetési és pihenő idejének ellenőrzéséről  
Megjelent: MK 37/2022 (II.28.) Módosítja:66/2022. K r. Hatályos: 2022. 03. 05. 
 

3. § (1) b) *  telephelyi ellenőrzés keretében az üzembentartó telephelyén a közlekedési hatóság, a 
rendőrség, valamint a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 
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ellenőrzi. 
 

Többek között módosítja a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a közlekedési igazgatási 
feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
 
Megjelent: MK 37/2022 (II.28.) Módosítja:66/2022. K r. Hatályos: 2022. 03. 05. 
az 1. melléklet 4. pontja megszűnik 
 
 
67/2022. (II. 28.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a közúti infrastruktúra 
fejlesztésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról 
 
Megjelent: MK 37/2022 (II.28.) Hatályos: 2022. 03. 05. 
 
Többek között módosítja a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletet a közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 
 
Megjelent: MK 37/2022 (II.28.) Módosítja:67/2022. K r. Hatályos: 2022. 03. 05. 
 

118/A. §   (1) *  Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj-
ról szóló 2013. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Útdíj tv.), a használati díj megfizetése ellenében 
használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló miniszteri rendelet (a további-
akban: Díjrendelet), valamint a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést 
és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: miniszteri 
rendelet) alapján mentességre jogosultak (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult) az 
útdíjköteles elemi útszakaszok, úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatá-
ra, valamint közútkezelői hozzájárulás hiányában a megengedett össztömeget, a megengedett legna-
gyobb tengelyterhelést, valamint a megengedett legnagyobb tengelycsoport- terhelést meghaladó 
járművekkel közlekedésre jogosultak nyilvántartásába (a továbbiakban: mentességi nyilvántartás) 
felvenni kért járműveinek Kknyt. 9/C. § (1) bekezdésében meghatározott adatait, továbbá az ezzel 
kapcsolatos változásokat kérelemre - az (1a) és a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a közleke-
dési igazgatási hatóság jegyzi be a mentességi nyilvántartásba. 

(1a) *  A mentességi nyilvántartásba felvenni kért járműveknek az (1) bekezdésben meghatározott 
adatait és az ezzel kapcsolatos változásokat 

a) a Nyilvántartó jegyzi be a mentességi nyilvántartásba 
aa) a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erők és a Ma-

gyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali vagy szolgálati gépjárművei, 
valamint az egyéb, nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentessé-
get élvező gépjárművek, 

ab) az útdíjköteles elemi útszakasz kezelői feladatait ellátó az útdíjköteles elemi útszakasz üzemel-
tetői feladata ellátása érdekében az üzemeltető társaság vagy az általa üzemeltetői feladatokkal meg-
bízott gazdasági társaság által üzemeltetett gépjárművek, továbbá üzemeltetésbe nem adott országos 
közút esetében az országos közút kezelésére a miniszter által kijelölt közútkezelő által a közútkezelői 
feladata ellátása érdekében üzemeltetett, valamint a téli időszakban az országos közút kezelőjével 
kötött szerződés szerint, az országos közút kezelőjének cégjegyzésre jogosult képviselője által igazol-
tan a téli úttisztítási, síkosságmentesítési feladatokat végző gépjárművek, 

ac) a díjellenőrzést végző szervezetek által üzemben tartott, díjellenőrzést végző gépjárművek, 
ad) az útdíjszedőnek az útdíjszedői feladatait ellátó gépjárművei, 
ae) a Magyarországgal szomszédos állam közúthálózatának kezelői feladatait ellátó, a közút keze-

lésére létrehozott szervezetnek az általa közútkezelési feladatai ellátása érdekében üzemben tartott 
gépjárművek - ha az a két érintett ország államhatártól számított legközelebbi két útdíjköteles elemi 
útszakaszt használja -, 

af) az államhatárról szóló törvényben meghatározott tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben 
elrendelt szállítási feladatok végrehajtásában részt vevő gépjárművek, 

ag) a közút kezelését végző társaság vagy a közútkezelővel szerződésben álló vállalkozó által 
üzemben tartott, kezelői feladatokat ellátó jármű 
esetében; 

b) az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jegyzi be a mentességi nyilvántartásba 
ba) a katasztrófavédelemről szóló törvényben meghatározott katasztrófa által okozott károk meg-

előzésében vagy elhárításában részt vevő gépjárművek üzemeltetőinek, ezen feladatok ellátása so-
rán, továbbá az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, vala-
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mint az önkéntes vagy köteles polgári védelmi egységek tagjainak az elrendelt gyakorlat során igény-
be vett gépjárművei, 

bb) a humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjárművek, 
bc) ha a kárelhárítást vagy kármegelőzést térítésmentesen végzik, a káresetek felszámolásához a 

hivatásos katasztrófavédelmi szerv által igénybe vett gépjárművek 
esetében; 

c) a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerve jegyzi be a mentességi 
nyilvántartásba a kárelhárítás vagy kármegelőzés időtartamára az abban részt vevő gépjárművek 
esetében, ha azok a kárelhárítást vagy kármegelőzést térítésmentesen végzik, és a forgalmi rend-
számuk a kárelhárítást megelőzően a közút kezelője vagy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a 
továbbiakban: NÚSZ Zrt.) részére bejelentésre került, vagy forgalmi rendszámukat és a kárelhárítás 
vagy kármegelőzés várható időtartamát a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létreho-
zott szerve a NÚSZ Zrt.-nek és a közlekedési igazgatási hatóságnak a kárelhárítás megkezdését 
megelőzően vagy legkésőbb az azt követő második munkanapon bejelenti. 

(2) A mentességre jogosult a kérelmében nyilatkozik a bejelentésben foglalt jogosultságot megala-
pozó tényekről, adatokról. 

(2a) *  A közlekedési igazgatási hatóság a miniszteri rendelet 14. § (1) bekezdés a)-
b), i) és j) pontjában meghatározott járművek mentességet megalapozó jellegét a járműnyilvántartás 
vagy a jármű műszaki adatlapjának adatai, alapján ellenőrzi. 

(3) *  A mentességi nyilvántartásba történő bejegyzés ügyében eljáró hatóság a bejelentésben fog-
lalt jogosultság fennállása esetén haladéktalanul gondoskodik az (1) bekezdésben meghatározott 
adatok mentességi nyilvántartásba vételéről. 

(4) *  A technikai feltételek fennállása esetén az Útdíj tv. 9. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 
Díjrendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mentességre jogosult, továbbá a miniszteri 
rendelet 14. § (1) bekezdés c)-e) pontjában meghatározott járművek esetén az Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság közvetlen hozzáféréssel a Nyilvántartó által biztosított felhasználói felületen 
keresztül jegyezheti be az (1) bekezdésben meghatározott adatokat és azok változását. 
 

Hatály: 2022.VII.1. - 2022.XII.31. 
 
12. A rendszámtábla és a regisztrációs matrica 

53. § (1) *  A rendszámtábla olyan hatósági jelzés, amely a Nyilvántartó tulajdonát képezi. A rend-
számtábla gyártótól történő megrendelése és a közlekedési igazgatási hatóság azzal történő ellátása 
a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.), igazgatási szolgáltatási díj 
ellenében az ügyfélnek történő kiadása a közlekedési igazgatási hatóság feladatkörébe tartozik. 
13. Egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított rendszámtábla 
15/A. *  2022. július 1-jétől bevezetett ideiglenes rendszámtábla 
 
16/A. *  A 2022. július 1-jétől bevezetett ideiglenes rendszámtábla kiadására, használatára vo-
natkozó eltérő rendelkezések 

 
89. § (1) *  Állandó forgalmi engedélyt kell kiadni az állandó rendszámtáblával ellátott járművekre. 
(2) *  Közúti forgalomban a járművel az állandó forgalmi engedélyben feltüntetett műszaki érvényes-

ség időpontjáig lehet jogszerűen részt venni. 
(7) *  A forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély elvesztése, eltulajdonítása, 

megsemmisülése esetén a közlekedési igazgatási hatóság a bejelentést követően haladéktalanul 
gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényének a nyilvántar-
tásba történő bejegyzéséről. 

(8) *  A forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély eltulajdonítása miatt tett felje-
lentésről a rendőrség haladéktalanul értesíti a Nyilvántartót, amely haladéktalanul gondoskodik az 
okmány eltulajdonítása tényének a nyilvántartásba történő bejegyzéséről. 
(11) *  A forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély eltulajdonításának bejelentése 
esetén a rendőrségi feljelentést, az okmány elvesztésének, megsemmisülésének vagy megtalálásá-

nak bejelentése esetén az erről felvett jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási 
hatóság a Nyilvántartónak továbbítja. 

105. § (1) *  A közúti ellenőrzés során az ellenőrző hatósági személy a forgalmi engedélyt és a rend-
számtáblát, továbbá az ideiglenes forgalmi engedélyt, ideiglenes forgalomban tartási engedélyt és 
ideiglenes rendszámtáblát a helyszínen elveszi, ha a hivatalból ideiglenesen kivont jármű hatósági 
jelzését és engedélyét vagy a visszavont ideiglenes okmányát és hatósági jelzését nem adták le. 

106/A. § *  (1) A közlekedési igazgatási hatóság a 63/A. § (2) bekezdés 7-12. pontja alapján kiadott 
ideiglenes rendszámtáblát hat hónapra visszavonja, ha azt nem az engedélynek megfelelően használ-

ták. 
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115. § *  Ha a közúti ellenőrzés során a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének fennállása 
vagy a mentesség a kötvénynyilvántartásból nem állapítható meg, és azt a gépjármű vezetője sem 
tudja igazolni, az intézkedésről készült jelentés (feljelentés) egy példányát az ellenőrző hatóság öt 

napon belül megküldi az üzemben tartó, ideiglenes rendszámtábla esetén a jogosult lakcíme (székhe-
lye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak. 

 
 

Többek között módosítja a 289/2012. (X. 11.) Korm. rendeletet a vasúti építmények építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól 
 
Megjelent: MK 37/2022 (II.28.) Módosítja:67/2022. K r. Hatályos: 2022. 03. 05. 
 
1.§6. *  korlátozott szolgáltatási szintű forgalom: a vasúti pályán, a vasútbiztonsági engedéllyel 
rendelkező szervezet által meghatározott módon, de legfeljebb a vasúti hatóság által engedélyezett 
feltételekkel történő vasúti személyszállítás vagy árutovábbítás; 
19. § (5) *  A vasútbiztonsági engedéllyel rendelkező vasúti társaság által működtetett vasúti pályahá-
lózaton, használatbavételi engedély hiányában, a műszaki átadás-átvételt követő legfeljebb száz-
nyolcvan napig, korlátozott szolgáltatási szintű forgalom bonyolítható le. 
Hatály: 2022.III.5. – 

2. § 8. *  vasúti híd: olyan vasúti pályatartozék, amely vasúti terhet visel, vasúti pálya alatti szabad 
nyílást hidal át, és amelynek belső átmérője, vagy a hídfőkre vagy hídfalazatokra merőlegesen mért 
nyílása két méternél nagyobb, a vasúti pályát természetes és mesterséges akadályok felett vezeti át; 

9. *  Országos Vasúti Szabályzat: az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 
18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet, a kötélvontatású személyszállító vasutakról és az Országos Vasúti 
Szabályzat III. kötetének kiadásáról szóló 26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet és a hagyományos vasúti 
rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet. 
8/D. § *  Ha van hatályos vasúti műszaki előírás az engedélykérelem tárgyát képező műszaki megol-
dásra vonatkozóan, a vasúti közlekedési hatóság az ügyfél kérelmére az Országos Vasúti Szabályza-
tot a vasúti műszaki előírásban foglalt eltérésekkel alkalmazza. 
42. § *  E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a közúti infrastruktúra fejlesztésével összefüg-
gő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról szóló 67/2022. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továb-
biakban: Módr. 7.) megállapított 2. § 9. pontját és 8/D. §-át a Módr. 7. hatálybalépésekor folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 

Emlékeztető: 
 
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 
Módosítja: 2021. évi CXXXI. tv. 
 
Hatály: 2022.II.1. - 

13. § [A programkövetelmény és a szakmai képzés képzési programja]
 *  

(3a) *  Programkövetelményre, annak módosítására és törlésére a szakképzésért felelős miniszternek 
bárki javaslatot tehet. Az eljárásban az ügyintézési határidő három hónap, és a Kormány e törvény 
végrehajtására kiadott rendeletében meghatározottak szerinti szakértő kirendelése kötelező. A kérel-
mező ügyfél a programkövetelmény nyilvántartásba vétele, annak módosítása és törlése iránti eljárá-
sért - a kérelem benyújtásával egyidejűleg - igazgatási szolgáltatási díjat fizet. Az igazgatási szolgálta-
tási díj a szakképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium bevétele. 
 
 
 
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről 
 
Módosítja: 828/2021. (XII. 28.) Korm. r. 
Hatályos: 2022. 02. 01 
 
17. § (1) A kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a NÉBIH 
d) *  az Éltv. 5. § (6) bekezdésében, 15. § (5) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében, 17. § (5) 
bekezdésében, 17/A. § (3) bekezdésében, 17/B. § (4) bekezdésében, 18. § (5a) bekezdésében, 
19. § (1) bekezdésében, 22. § (3) és (4) bekezdésében, 23. § (5) és (6) bekezdésében, 24. § (1) 
bekezdés e) pontjában, 31. § (1) és (2) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés c), d), n)-r), t)-
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w) pontjában, 32. § (2) bekezdés d) pontjában, 32. § (3) és (5) bekezdésében, 33. § a) pontjában, 
34. § (1) bekezdés g) és h) pontjában, 34. § (4) bekezdés a) és j) pontjában, 35. § (3) bekez-
dés b) pontjában, 35. § (4) bekezdés d)-f) pontjában, 35. § (5) és (6) bekezdésében, 35. § (7) 
bekezdésében a 14/B. § ellenőrzése vonatkozásában, 35/A. §-ában, 37. § (1) bekez-
dés c) és d) pontjában, 37. § (3) bekezdés e), g) és i) pontjában, 38. § (1) bekezdés 9., 13., 14. 
pontjában, az engedélyezett állatgyógyászati termékek vonatkozásában a 15. pontjában, 18., 20. 
és 23. pontjában, 26. pont c)-f) és h) alpontjában, 27. és 29. pontjában, 38. § (5)-(8) bekezdésé-
ben, 38/A. § (1), (3), (4)-(4b), (6)-(11a) bekezdésében, 38/B. §-ában, 38/D. § (1) bekezdésében, 
38/G. § (1) bekezdésében, 38/H. § (3) bekezdésében, 40. § (1)-(3) bekezdésében, 41. §-ában, 
47/B. § (1), (11) és (12) bekezdésében, 47/C. § (3) bekezdésében, 57. § x) pontjában, 63. § (1) 
bekezdés e) pontjában, 63/A. §-ában, 63/B. § (1) bekezdésében, 71. § (4), (5), (9) és (10) bekez-
désében 
 
 
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 
 
Módosítja: 800/2021. (XII. 28.) Korm. r. 
Hatályos: 2022. 02. 15. 
 

177/A. §(4) *  A honvéd kadét ösztöndíj havonkénti összege 
a) a HKP I. szintjén a kilencedik évfolyam második félévétől kezdődően és a további félévekben 
aa) tizennégyezer forint, ha a tanulmányi átlageredmény 3,50-3,99 között van, 
ab) huszonhatezer forint, ha a tanulmányi átlageredmény 4,00-4,49 között van, 
ac) negyvenezer forint, ha a tanulmányi átlageredmény 4,49 fölött van, 
b) a HKP II. szintjén a kilencedik évfolyam második félévétől kezdődően és a további félévekben 
ba) tizenhatezer forint, ha a tanulmányi átlageredmény 3,50-3,99 között van, 
bb) harmincezer forint, ha a tanulmányi átlageredmény 4,00-4,49 között van, 
bc) negyvenhatezer forint, ha a tanulmányi átlageredmény 4,49 fölött van, 
c) a HKP III. szintjén a kilencedik évfolyam első félévében tízezer forint, a kilencedik évfolyam má-

sodik félévétől kezdődően és a további félévekben 
ca) tízezer forint, ha a tanulmányi átlageredmény 3,50 alatt van, 
cb) húszezer forint, ha a tanulmányi átlageredmény 3,50-3,99 között van, 
cc) harmincnyolcezer forint, ha a tanulmányi átlageredmény 4,00-4,49 között van, 
cd) ötvennyolcezer forint, ha a tanulmányi átlageredmény 4,49 fölött van. 

 
177/B. §(5) *  Az árvák ösztöndíjának havonkénti összege hatvanezer forint. 
 
301. §b)

 * 
 annak használatára - a szakképzési tankönyvvé nyilvánítási eljárás lefolytatásáig vagy kí-

sérleti jelleggel, illetve szakmai képzéshez kapcsolódóan - a szakképzésért felelős miniszter engedélyt 
ad. 
 

361/B. § *  A tanuló 170-177. § szerinti juttatásainak a MódR2.-vel megállapított szabályait a 2022. 
szeptember 1-jével kezdődő tanévtől kell alkalmazni, a 2022. január 1. és 2022. augusztus 31. közötti 
időszakban azokat e rendelet 2021. december 31-én hatályos rendelkezése szerint kell folyósítani 
azzal, hogy azok alapjaként a 2021/2022. tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér 
egyhavi összegét kell figyelembe venni. A szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett munkabér 
és egyéb juttatás tekintetében a MódR2.-vel megállapított szabályokat a MódR2. hatálybalépésekor 
megkötött szakképzési munkaszerződésekre is alkalmazni kell. 

361/C. § *  A tanuló juttatásai tekintetében a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 54/2022. (II. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiak-
ban: MódR3.) megállapított 177/A. § (4) bekezdését, valamint 177/B. § (5) bekezdését 2022. február 
1-jétől kell alkalmazni. 
 
Hatály: 2022.IX.15. - 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti 
közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok ösz-
szegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról 
 
Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r. 
Hatályos: 2022.II.20. 
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2. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés a) és q) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem ren-
delkezik - az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni 

16. §h) *  az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szüne-
tekre, valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 
165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1054 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, 

i) *  az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendelet-
nek a közúti fuvarozási ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló, 2020. július 15-
i (EU) 2020/1055 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 
(9) *  Ez a rendelet 
f) *  a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban 

megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb 
össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. április 
29-i (EU) 2015/719 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, 

g) *  a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabá-
lyoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 
2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint 
az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1057 európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek 

való megfelelést szolgálja. 
 
 
 
2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 
 
Módosítja: 2021. évi CXXXVI. tv. 
Hatályos: 2022. 02. 01. 
 
51. § (1) A vezetékes PB-gáz szolgáltatási tevékenység gyakorlásához a gázszolgáltatónak rendel-
keznie kell az elosztóvezeték hálózat többségi tulajdonával - amely esetben a gázszolgáltató által 
üzemeltetett teljes eszközvagyon könyvszerinti értékét kell figyelembe venni - vagy érvényes üzemel-
tetési szerződéssel. 
(2) *  A vezetékes PB-gáz szolgáltatónak rendelkeznie kell adatforgalmi és információs rendszerrel, 
mérő- és adatátviteli eszközökkel, az elosztóvezetékek folyamatos felügyeletét ellátó, valamint a kar-
bantartást és az üzemzavar elhárítást irányító szervezetekkel. 
52. § *  A PB-gáz szolgáltató 
a) elosztási tevékenységére a földgázelosztásra, 
b) értékesítési tevékenységére a földgáz-kereskedelemre, 
c) ügyfélszolgálatai tekintetében a földgázkereskedőre 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni az e törvényben és végrehajtási rendeletében foglaltak 
szerint. 
103. § *   (2a) e) *  az egyetemes szolgáltató a (2) bekezdés e) pontjában, f) az egyetemes szolgáltató 
és a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival ren-
delkező földgázkereskedő (a továbbiakban: volt közüzemi nagykereskedő) a (2) bekezdés f) pontjá-
ban 
foglalt árat vagy díjat köteles megfizetni. 
109/B. § *  (1) A számvitelről szóló törvény általános szabályaitól eltérően, ha e törvényben és a felha-
talmazása alapján kiadott rendeletekben foglaltak alapján technológiai célra, hálózati veszteség, va-
lamint mérési különbözet pótlására vásárolt földgáz beszerzése vonatkozásában a földgázelosztóknak 
a tényadatok alapján ezen a tevékenységen az árszabályozás feltételei szerint indokoltként elismert-
hez képest nyeresége vagy vesztesége keletkezik, és annak árszabályozás szerinti indokolt mértéke 
figyelembevételre kerül, ennek érvényesítendő hatását a földgázelosztók éves beszámolójuk mérle-
gében időbeli elhatárolásként szerepeltethetik. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően készített beszámoló a Tao. tv. 1. § (5) bekezdése 
alkalmazásában a számvitelről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel megállapítottnak, azokkal 
összhangban állónak minősül. 
(1a) * A Hivatal kérelemre mentesíti az üzletszabályzat készítésének kötelezettsége alól az e törvény 
szerint engedélyköteles földgázkereskedőt, ha legfeljebb egy felhasználónak értékesít földgázt és a 
felhasználóval kötött szerződés megfelel az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályok-
ban, a földgázellátási szabályzatokban, valamint a Hivatal határozataiban foglalt feltételeknek. 
124. § (5) *  A Hivatal a kiszervezéshez és az alapvető eszközökkel való rendelkezéshez történő hoz-



 

 

14 

zájárulást megtagadhatja vagy feltételhez kötheti, ha a kiszervezés végrehajtása a földgázellátás biz-
tonságát, a közbiztonságot, az energiapolitikai célkitűzések érvényesülését, az e törvény szerinti en-
gedélyköteles tevékenység ellátását, a szállítási, tárolási, elosztási, valamint egyetemes szolgáltatási 
tevékenység árának vagy a szolgáltatás minőségének meghatározására vonatkozó szabályozást, 
továbbá a legkisebb költség elvének érvényesülését veszélyezteti. 
 
127. § c) * jóváhagyja az engedélyesek által kidolgozott üzletszabályzatokat és azok módosításait, 
valamint a jóváhagyást feltételhez köti vagy megtagadja, a 113. § (1a) bekezdése alapján kérelemre 
mentesít az üzletszabályzat készítés kötelezettsége alól, továbbá a 113. § (3) bekezdésében foglalt 
esetben az üzletszabályzatot hivatalból módosítja; 
141/A. (6) * Az egyetemes szolgáltató köteles az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által 
megjelölt ellátási időszakra vonatkozóan megadni a szerződés alapján történő vételezésének tervezett 
mennyiségeit havi bontásban. A Felajánlási rendelet alapján az egyetemes szolgáltató által a Hivatal 
részére megadott, az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőtől a szerződés alapján besze-
rezni tervezett negyedéves mennyiségek legfeljebb 5%-kal térhetnek el az adott negyedév hónapjaira 
bejelentett mennyiségek összegétől. 
 
 
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimumfeltételekről 
 
Módosítja: 3/2022. (I. 14.) EMMI r. 
Hatályos: 2022. 02. 01. 
 
NEM HUMÁN-ASSZISZTÁLT TERÁPIÁK (LOVASTERÁPIA) *  
A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet szerint, illetve annak figye-
lembevételével. 
A lovasterápia speciális fejlesztő-rehabilitációs szolgáltatás, amely sérült, fogyatékos vagy pszicholó-
giai kezelés alatt álló személy gyógyítására, készségei fejlesztésére, egészségi és pszichés állapotá-
nak javítására irányul. A ló asszisztált terápia a ló - páciens - terapeuta részvételével zajlik. 
 
1. Lovasterapeuta: a terápiás team szakmai vezetője, felel a biztonságos lovasterápia lebonyolításá-
ért. Lovasterapeuta lehet hippoterapeuta vagy gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna terapeuta. 
2. Hippoterapeuta: szomatopedagógus vagy gyógytornász alap végzettségű terapeuta, aki a 
hippoterapeuta szakirányú képzést sikeresen elvégezte. 
3. Gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna terapeuta: gyógypedagógus alapvégzettségű terapeuta, 
aki a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakirányú képzést sikeresen elvégezte. 
4. Pszichológiai lovasterapeuta: klinikai és mentálhigiéniai felnőtt vagy gyermek- és ifjúsági szakpszic-
hológus, neuropszichológiai szakpszichológus, klinikai addiktológiai szakpszichológus, alkalmazott 
egészségpszichológiai szakpszichológus, pszichoterapeuta, pszichológus (csak intézményi szak-
pszichológusi felügyelettel), aki a pszichológiai lovasterapeuta szakirányú képzést sikeresen elvégez-
te. 
5. Lovasterápiát segítő szakember lehet, aki a lovasterápiát segítő kurzust sikeresen elvégezte vagy a 
már végzett, gyakorlati tapasztalattal rendelkező lovasterapeuta által felkészített segítő. Feladatköre a 
lovasterapeuta irányítása mellett kiterjedhet a lovasterápiára szoruló páciensek segítésére, illetve a 
lóvezetésre. 
 
 
449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről 
 
Módosítja: 13/2022. (I. 20.) Korm. r. 
Hatályos: 2022. 02. 15. 
 
1. § (1) * A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt - a 
(4) bekezdés szerinti mentesítés kivételével - 
b) a közvetlen lakossági gyógyszerellátást 
nyújtó egészségügyi szolgáltatónál (a továbbiakban együtt: egészségügyi szolgáltató) nem hozható 
létre olyan jogviszony, amelynek keretében az egészségügyi tevékenységet olyan az egészségügyi 
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 
4. § a) pontja szerinti egészségügyi dolgozó, illetve az Eütev. 4. § c) pontja szerinti rezidens végezné, 
aki a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást és a (3) bekezdés c) pontja szerinti emlékeztető vé-
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dőoltást (a továbbiakban együtt: védőoltás) nem vette fel. 
(3) Az az (1) és (2) bekezdés szerinti foglalkoztatott (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott), aki e ren-
delet hatálybalépése előtt nem vette fel a védőoltást, az állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében köteles - a (4) bekezdés szerinti mentesítés kivételével - 
a) * egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát 
2021. szeptember 15. napjáig, 
b) kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpont-
ban, 
c) * az emlékeztető védőoltást egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételét, kétdózisú oltó-
anyag esetén a második dózis felvételét követő 180 napon belül 
felvenni. 
(8) * Azt a foglalkoztatottat, aki a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti védőoltást nem vette fel a (3) be-
kezdés a)-c) pontjában meghatározott határidőig, a munkáltató felhívja, hogy a védőoltást a felhívástól 
számított 15 napon belül vegye fel, és annak felvételét a (6) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott 
módon igazolja, vagy az (5) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt mutassa be. 
 
4. § * (1) Aki a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 637/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalé-
pésekor a munkáltatóval foglalkoztatási jogviszonyban áll, és az egydózisú oltóanyag esetén az első 
dózis felvételétől, kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételétől 180 nap a Módr. hatályba-
lépésekor már eltelt, 2021. december 10. napjáig köteles az 1. § (3) bekezdés c) pontja szerinti védő-
oltást felvenni, és azt az 1. § (6) bekezdése szerint igazolni, vagy az 1. § (5) bekezdése szerinti orvosi 
szakvéleményt bemutatni a munkáltató felé. 
(2) Ha a foglalkoztatott az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét az (1) bekezdés szerinti 
határidőn belül nem teljesíti, az 1. § (8)-(10) bekezdése szerint kell eljárni. 
Például: (10) A foglalkoztatásra irányuló jogviszony (9) bekezdés szerint meghatározott okból történő 
megszüntetése esetén a foglalkoztatottat felmentési idő vagy felmondási idő és végkielégítés nem 
illeti meg. A megszüntetés okát és jogkövetkezményeit haladéktalanul közölni kell a foglalkoztatottal. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a munkahelyek koronavírus elleni védelméről 
 
Módosítja: 13/2022. (I. 20.) Korm. r. 
Hatályos: 2022. 02. 15. 
 
2. § (6) A védőoltás felvételét a foglalkoztatott a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 
igazolvány és az alábbi dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával - a munkáltató által 
meghatározott módon - igazolhatja: 
b) *  a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiak-
ban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti - oltottságot igazoló - védettségi igazolvány, illetve app-
likáció, 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2021. évi CXXVIII. törvény az állatok védelme érdekében szükséges egyes büntetőjogi tárgyú 
törvények módosításáról 
 
Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 10. 04. 
 
2012. évi C. törvény J1-ok+ naplózni Hatály: 2022.IV.1. - 2022.XII.31. 
a Büntető Törvénykönyvről 
 
Módosítja: 2021. évi CXXVIII. tv. 
Hatályos: 2022. 03. 01. 
 
370. § *  (1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el. 
(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha 
 
(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha 
bb) * védett kulturális javak körébe tartozó tárgyra, régészeti leletre vagy külföldi védelemben részesí-
tett ingó kulturális örökségi elemre, 
371. § (1) Aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz, rongálást 
követ el. 
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(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha 
a) a rongálás nagyobb kárt okoz, 
b) az elkövető 
ba) *  védett kulturális javak körébe tartozó tárgyat, műemléket, régészeti lelőhelyet, régészeti leletet 
vagy külföldi védelemben részesített kulturális örökségi elemet, 
372. §  (3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha 
c) *  a sikkasztást védett kulturális javak körébe tartozó tárgyra, régészeti leletre vagy külföldi véde-
lemben részesített ingó kulturális örökségi elemre 
követik el. 
378. §(2) *  A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a jogtalan elsajátítást védett kulturális 
javak körébe tartozó tárgyra, régészeti leletre vagy külföldi védelemben részesített ingó kulturális 
örökségi elemre követik el. 
459. § 33. *  új pszichoaktív anyag: az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógy-
szerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló törvényben meghatározott anyag, 
34. * külföldi védelemben részesített kulturális örökségi elem: a 2021. évi CXXV. törvénnyel kihirdetett, 
az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Nikóziában, 2017. 
május 19-én kelt egyezménye 
a) 2. Cikk 2. bekezdés a. pontjának megfelelően minősített, meghatározott vagy megjelölt ingó kulturá-
lis örökségi elem, és 
b) 2. Cikk 2. bekezdés b. pontjának megfelelően meghatározott vagy megjelölt ingatlan kulturális 
örökségi elem. 
Hatály: 2022.IV.1. - 2022.XII.31. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati 
intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről 
 
Módosítja: 13/2022. (I. 20.) Korm. r. 
Hatályos: 2022. 02. 15.  
 
2. § (5) b) *  a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a to-
vábbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti - oltottságot igazoló - védettségi igazolvány, 
illetve applikáció, 
 
3. § (1) A munkáltató kezeli a foglalkoztatottnak 
a) *  a 2. § (5) bekezdése szerinti hatósági igazolványban és dokumentumokban szereplő, illetve a 
3/A. § (4) bekezdésében megjelölt, a védőoltás felvételére, 
 
3/A. § * (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti állami fenntartású szerv (a továbbiakban: foglalkoztató) a 
foglalkoztatottjának a védőoltás felvételével kapcsolatos kötelezettsége teljesítését az e §-ban foglal-
tak szerint is ellenőrizheti. 
(2) A foglalkoztató - ha az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést alkalmazza - kizárólag a foglalkoztatottnak 
a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (a továbbiakban: TAJ-szám) átadja a foglalkoztató irányításá-
ért, felügyeletéért vagy tulajdonosi joggyakorlásáért felelős miniszternek. 
(3) A (2) bekezdés szerinti miniszter a (2) bekezdés szerinti TAJ-számokat foglalkoztatónként csopor-
tosítva az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) által működtetett felületen az 
OKFŐ számára átadja. 
Hatály: 2022.I.31. - 2022.II.28. 
(5) E § alkalmazásában 
a) * egészségügyi termék: az orvostechnikai eszköz, az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz és 
a vizsgálati gyógyszer; 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 
 
Módosítja: 2021. évi CXXXVI. tv. 
Hatályos: 2022. 03. 01. 
 
1. § (1) 
f) *  a szénhidrogén-bányászatban használt technológiai létesítmény, a csővezeték, a szénhidrogén- 
és széndioxid-szállító vezeték, a földgázelosztó- és célvezeték, valamint az egyéb gázok és gázter-
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mékek vezetékeinek és bányaüzem területén az egyéb gáztechnológiák létesítése, használatba véte-
le, műszaki üzemeltetése, felhagyása, elbontása; 
43. § 9a) * A felügyeleti díj mértékét a Hatóság elnöke rendeletben állapítja meg. 
(9b) * A bányafelügyelet eljárásáért a Hatóság elnökének rendeletében megállapított mértékű igazga-
tási szolgáltatási díjat kell fizetni. 
(9c) *  
(9d) * A bányatelekből, a kutatási területből a tárgyévet megelőző évben kitermelt kőolaj, földgáz ese-
tében fizetendő felügyeleti díj éves összegét a megállapítást követő minden 5. év december 31-ig felül 
kell vizsgálni. 
(9e) *  
44. §e) * szénhidrogén-bányászatban használt technológiai létesítmény, csővezeték, a szénhidrogén- 
és a széndioxid-szállító vezeték, a földgázelosztó- és célvezeték, valamint az egyéb gáz és 
gáztermékvezeték és bányaüzem területén az egyéb gáztechnológia építése, használatba vétele, 
üzemeltetése, elbontása és felhagyása, 
50/A. § 34. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemza-
varok és súlyos balesetek körére, az arról szóló jelentéstételi kötelezettségre és vizsgálati rendjére, 
35. *  a felügyeleti díj mértékére, fizetésére, beszedésére, kezelésére és nyilvántartására, *  
36. *  a bányaüzem területén az egyéb gáztechnológia építésére, használatba vételére, üzemeltetésé-
re, elbontására és felhagyására *  
vonatkozó részletes szabályok rendeletben történő megállapítására. 
 
 
Visszavont Nemzeti Szabványok 
 
Általános 
Matematika, természettudomány 
Környezetvédelem, Egészségvédelem, Biztonság 
 
Ruházati ipar 
MSZ EN 13402-1:2001 Visszavont! 
Ruházatok méretmegjelölése. 1. rész: Szakkifejezések, fogalommeghatározások és testmérési 
eljárás (ISO 3635:1981, módosítva) 
 
MSZ EN 13402-2:2002 Visszavont! 
Ruházatok méretmegjelölése. 2. rész: Elsődleges és másodlagos méretek 
 
Mezőgazdaság 
Élelmiszeripar 
Gyártástechnika 
Informatika 
 
Elektronika 
MSZ EN 61040:1998  Visszavont! 
Lézersugárzás teljesítményét és energiáját mérő detektorok, műszerek és berendezések (IEC 
1040:1990) 
 
Közúti Jármű 
Gumi, Műanyag ipar 
 
Faipar 
MSZ ISO 7957:1994 Visszavont! 
Faipari berendezések. Leszabó körfűrészgépek. Elnevezések és pontossági követelmények 
 
Építőanyag, építés 
MSZ-08-1784:1983 Visszavont! 
A talaj mechanikai ellenállásának meghatározása penetrométerrel 
 
MSZ ISO 4190-1:2013 Angol nyelvű! Visszavont! 
Felvonók (emelők) létesítése. 1. rész: I., II., III. és VI. osztályba tartozó felvonók 
 
Tűzdelem 
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MSZ EN 1127-1:2019  Visszavont! 
Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan 

2012 helyett, amely még 2022.02. 28-ig érvényes 

 
Magyar nyelven megjelent, bevezetett nemzeti szabványok 
 
Általános 
Matek, természettudomány 
Szolgáltató 
Környezet, Egészség, Biztonság 
Egészségügy 
Elektronika 
Világitástechnika 
 
Energia 
MSZ EN 62446-1:2022 EV 
Fotovillamos (PV-) rendszerek. Vizsgálati, dokumentációs és karbantartási követelmények. 1. rész: 
Hálózatra kapcsolt rendszerek. Dokumentáció, üzembe helyezési vizsgálatok és szemrevételezés 
(IEC 62446-1:2016 + AMD1:2018) EGYESÍTETT VÁLTOZAT 
 
Faipar 
MSZ 13307:2022 
Furnérrönk hazai fafajokból. Követelmények és megjelölés 
 
Építőanyag, építés 
MSZ 24203-7:2022 
Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai. 7. rész: Bölcsődék 
 
MSZ EN 13241:2003+A2:2017 
Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők 
 
MSZ EN 12697-1:2020 
Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Oldhatókötőanyag-tartalom 
 
MSZ EN 12697-2:2015+A1:2019 
Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 2. rész: A szemmegoszlás meghatározása 
 
Élelmiszeripar 
MSZ EN ISO 6571:2022 EV 
Fűszerek, ízesítők és gyógynövények. Az illóolaj-tartalom meghatározása (hidrodesztillációs 
módszer) (ISO 6571:2008 + Amd 1:2017) EGYESÍTETT VÁLTOZAT 
 
MSZ ISO/TS 22002-6:2022 
Élelmiszer-biztonsági előfeltételi programok. 6. rész: Takarmány- és állateledel-előállítás 
 
Gumi, Műanyag ipar 
Gyártástechnika 
Távközlés, Audio és videotechnika  
Védőeszköz  
Vegyipar 
Anyagmozgató berendezések, felvonók 
 
Mezőgazdaság 
MSZ EN 12580:2014 
Talajjavító anyagok és tápközegek. A mennyiség meghatározása 
 
Vasút 
Kőolaj ipar és vele kapcsolatos technika 
Háztartás, Kereskedelem, Sport 
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Angol nyelven megjelent magyar nemzeti szabványok 
Megjelent ebben a hónapban: 
 
MSZ EN 14322:2022 Angol nyelvű! 
Fa alapanyagú lemezek. Belső térben használható, melamingyantás papírlaminált lemezek. 
Fogalommeghatározás, követelmények és osztályba sorolás 
2017 helyett 
 
MSZ EN 14323:2022 Angol nyelvű! 
Fa alapanyagú lemezek. Belső térben használható, melamingyantás papírlaminált lemezek. 
Vizsgálati módszerek 
2017 helyett 
 
MSZ EN 12012-4:2019+A1:2022 Angol nyelvű! 
Műanyag- és gumiipari gépek. Aprítógépek. 4. rész: Agglomerátorok biztonsági követelményei 
2019 helyett 
 
MSZ EN ISO 22553-13:2022 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. Galvánbevonatok. 13. rész: Az újraoldódási viselkedés meghatározása (ISO 
22553-13:2021) 
 
MSZ EN ISO 22553-14:2022 Angol nyelvű! 
Festékek és lakkok. Galvánbevonatok. 14. rész: Ülepedési viselkedés (ISO 22553-14:2021) 
 
MSZ EN 15942:2022 Angol nyelvű! 
Építmények fenntarthatósága. Környezetvédelmi terméknyilatkozatok. Vállalkozások közötti 
kommunikációs formátum 
2012 helyett 
 
MSZ 24203-7:2022 
Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai. 7. rész: Bölcsődék 
2012 helyett 
 
MSZ EN ISO 12571:2022 Angol nyelvű! 
Építési anyagok és termékek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A higroszkopikus szorpciós 
tulajdonságok meghatározása (ISO 12571:2021) 
2013 helyett 
 
MSZ EN ISO 10591:2022 Angol nyelvű! 
Épületek és mérnöki létesítmények tömítései. Tapadási és nyúlási tulajdonságok meghatározása 
vízbe merítés után (ISO 10591:2021) 
2005 helyett 
MSZ EN 12405-1:2022 Angol nyelvű! 
Gázmérők. Átszámítóeszközök. 1. rész: Térfogat-átszámítás 
2019 helyett 
 
MSZ CLC/TR 50579:2022 Angol nyelvű! 
Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. A 2 kHz-től 150 kHz-ig terjedő 
frekvenciatartományú, vezetett zavarok szigorúsági szintjei, zavartűrési követelményei és 
vizsgálati módszerei 
 
MSZ EN 1004-2:2022 Angol nyelvű! 
Gördíthető munkaállványok előregyártott elemekből. 2. rész: A felhasználói kézikönyv 
készítésének szabályai és irányelvei 
2001 helyett 
 
MSZ EN 12697-48:2022 Angol nyelvű! 
Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 48. rész: Rétegek közötti tapadás 
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MSZ EN 16432-3:2022 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Merevlemezes vágányrendszerek. 3. rész: Átvétel 
 
MSZ EN 16704-1:2016+A1:2022 Angol nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Biztonságvédelem a vasúti pályamunkák közben. 1. rész: 
Vasúti kockázatok és a helyhez kötött, valamint a mozgó munkaterületek védelmének általános 
alapelvei 
2017 helyett 
 
MSZ CLC/TR 50674:2022 Angol nyelvű! 
Irányelvek a háztartási készülékek energiahatékonysági címkézésének és környezetbarát 
tervezésének igazolására 
 
MSZ CLC/TS 50677:2022 Angol nyelvű! 
Mosógépek és mosó-szárító gépek háztartási és hasonló használatra. Az öblítés hatékonyságának 
meghatározási módszere a textilanyagok felületaktívanyag-tartalmának 
 
MSZ CLC/TS 50707:2022 Angol nyelvű! 
Mosógépek és mosó-szárító gépek háztartási és hasonló használatra. A ruhatöltet belső 
hőmérsékletének meghatározási módszere 
 
MSZ EN ISO 6370-1:2022 Angol nyelvű! 
Tűzzománcok. A kopásállóság meghatározása. 1. rész: Koptatóberendezés (ISO 6370-1:1991) 
 
MSZ EN ISO 6370-2:2022 Angol nyelvű! 
Tűzzománcok. A kopásállóság meghatározása. 2. rész: Tömegveszteség a felszín alatti kopás 
után (ISO 6370-2:2020) 
 
MSZ EN 13523-0:2022 Angol nyelvű! 
Tekercselt, bevont fémek. Vizsgálati módszerek. 0. rész: Általános bevezetés 
2014 helyett 
 
MSZ EN 13523-2:2022 Angol nyelvű! 
Tekercselt, bevont fémek. Vizsgálati módszerek. 2. rész: Fényesség 
2014 helyett 
 
MSZ EN 13523-3:2022 Angol nyelvű! 
Tekercselt, bevont fémek. Vizsgálati módszerek. 3. rész: Színeltérés és metaméria. Műszeres 
összehasonlítás 
2014  és 2016 helyett 
 
MSZ EN 13523-7:2022 Angol nyelvű! 
Tekercselt, bevont fémek. Vizsgálati módszerek. 7. rész: Repedéssel szembeni ellenállás 
hajlításkor (T-hajlítóvizsgálat) 
2014 helyett 
 
MSZ CLC/TS 51643-32:2022 Angol nyelvű! 
Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi eszközök. 32. rész: A fotovillamos berendezések egyenáramú 
oldalára csatlakoztatott túlfeszültség-védelmi eszközök (SPD-k). Kiválasztás és az alkalmazás elvei 
 
MSZ CLC/TR 50656:2022 Angol nyelvű! 
II. érintésvédelmi osztályú berendezésekkel együtt alkalmazott túlfeszültség-védelmi eszközök 
(SPD) 
 
MSZ CLC/TS 50539-22:2022 Angol nyelvű! 
Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi eszközök. Túlfeszültség-védelmi eszközök (SPD-k) különleges 
alkalmazásokra, beleértve az egyenáramú alkalmazásokat. 22. rész: Kiválasztás és az alkalmazás 
elvei. Szélerőművi alkalmazások 
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MSZ CLC IEC/TR 62271-307:2022 Angol nyelvű! 
Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 307. rész: Útmutató az 1 kV-nál nagyobb és 
legfeljebb 52 kV névleges feszültségű, váltakozó áramú, fémtokozott és szigetelőburkolatú 
kapcsoló- és vezérlőkészülékek típusvizsgálatainak érvényességi kiterjesztéséhez (IEC/TR 62271-
307:2015) 
 
MSZ CLC IEC/TR 63216:2022 Angol nyelvű! 
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. Kapcsoló- és vezérlőkészülékek, valamint 
berendezéseik elektromágneses összeférhetőségének értékelése (IEC/TR 63216:2019) 
 
MSZ CLC/TS 61643-22:2022 Angol nyelvű! 
Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi eszközök. 22. rész: Távközlési és jelzőhálózatokra 
csatlakoztatott túlfeszültség-védelmi eszközök (SPD-k). Kiválasztás és az alkalmazás elvei (IEC 
61643-22:2015, módosítva) 
 
MSZ EN IEC 61954:2022 Angol nyelvű! 
Statikus VAR-kompenzátorok (SVC). Tirisztorszelepek vizsgálata (IEC 61954:2021) 
2011, 2014, 2017 helyett, de azok még 2024.11.08-ig érvényes 
 
MSZ EN 61000-3-3:2013/A2:2022 Angol nyelvű! 
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a 
feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon, 
a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó 
berendezések esetén (IEC 61000-3-3:2013/A2:2021) 
2013. módosítása 
 
MSZ CLC IEC/TS 61980-2:2022 Angol nyelvű! 
Villamos járművek vezeték nélküli energiaátviteli (WPT-) rendszerei. 2. rész: A villamos közúti 
járművek (EV) és az infrastruktúra közötti kommunikáció egyedi követelményei (IEC/TS 61980-
2:2019) 
 
MSZ CLC IEC/TS 61980-3:2022 Angol nyelvű! 
Villamos járművek vezeték nélküli energiaátviteli (WPT-) rendszerei. 3. rész: Vezeték nélküli, 
mágneses energiaátviteli rendszerek egyedi követelményei (IEC/TS 61980-3:2019) 
 
MSZ EN 17106-1:2022 Angol nyelvű! 
Útkarbantartó gépek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények 
2009, 2009, 2014 helyett 
 
MSZ EN 17106-2:2022 Angol nyelvű! 
Útkarbantartó gépek. Biztonság. 2. rész: Útfelület-tisztító gépek egyedi követelményei 
2009, 2009, 2014 helyett 
 
MSZ EN 17106-3-1:2022 Angol nyelvű! 
Útkarbantartó gépek. Biztonság. 3-1. rész: Téli útkarbantartó gépek. Forgókéses és hóekés 
hóeltakarító gépek követelményei 
2009, 2009, 2014 helyett 
 
MSZ EN 17106-3-2:2022 Angol nyelvű! 
Útkarbantartó gépek. Biztonság. 3-2. rész: Téli útkarbantartó gépek. Szórógépek egyedi 
követelményei 
 
MSZ EN 17106-4:2022 Angol nyelvű! 
Útkarbantartó gépek. Biztonság. 4. rész: Út menti területet karbantartó gépek. Fű- és 
sövénynyíró gépek követelményei 
2009, 2009, 2014 helyett 
 
 



 

 

22 

MSZ EN ISO 8666:2020/A11:2022 Angol nyelvű! 
Kishajók. Főbb adatok (ISO 8666:2020) 
2021. módosítása 
 
MSZ EN 9208:2022 Angol nyelvű! 
Repülés és űrhajózás. Programszervezés. Az igény megadása. Útmutató és formátum az igényt 
megadó (Need) műszaki specifikációhoz 
 
MSZ EN 16602-70-16:2022 Angol nyelvű! 
Űrtechnika. Űrjáró eszközök és indítóállványok ragasztásai 
 
MSZ EN 4613:2022 Angol nyelvű! 
Repülés és űrhajózás. Gömbcsuklók korrózióálló acélból, önkenő réteggel, keskeny sorozat. 
Méretek és terhelések. Hüvelyksorozatok 
2010 helyett 
 
MSZ EN 4614:2022 Angol nyelvű! 
Repülés és űrhajózás. Gömbcsuklók korrózióálló acélból, önkenő réteggel, széles sorozat. Méretek 
és terhelések. Hüvelyksorozatok 
2010 helyett 
 
MSZ EN 16952:2018+A1:2022 Angol nyelvű! 
Mezőgazdasági gépek. Terepjáró mozgó munkaállványok gyümölcsösben való üzemeltetésre 
(WPO). Biztonság 
2018 helyett 
 
MSZ EN 620:2022 Angol nyelvű! 
Folyamatos működésű anyagmozgató berendezések és rendszerek. Ömlesztett anyagok helyhez 
kötött hevederes szállítószalagjainak biztonsági követelményei 
2011 helyett 
 
MSZ EN ISO 3691-6:2022 Angol nyelvű! 
Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 6. rész: Teher- és személyszállító 
targoncák (ISO 3691-6:2021) 
2016 helyett 
 
MSZ EN ISO 16190:2022 Angol nyelvű! 
Lábbeli. A lábbeliben és lábbeli-összetevőkben potenciálisan jelen lévő kritikus anyagok. Vizsgálati 
módszer a lábbelianyagok policiklusos aromás szénhidrogén- (PAH-) tartalmának mennyiségi 
meghatározására (ISO 16190:2021) 
 
MSZ ISO/TS 22002-6:2022 Angol nyelvű! 
Élelmiszer-biztonsági előfeltételi programok. 6. rész: Takarmány- és állateledel-előállítás 
 
MSZ EN ISO 20884:2019/A1:2022 Angol nyelvű! 
Ásványolajtermékek. Gépjármű-hajtóanyagok kéntartalmának meghatározása. 
Hullámhosszdiszperzív röntgenfluoreszcenciás spektrometria. 1. módosítás: Az SSD-detektor 
hozzáadása az 1. táblázat monokromatikus gerjesztésre vonatkozó részéhez (ISO 
20884:2019/Amd 1:2021) 
2020. módosítása 
 
MSZ EN ISO 21857:2022 Angol nyelvű! 
Kőolaj-, petrolkémiai és földgázipar. Csővezetékrendszerek kóboráramok hatása által okozott 
korróziójának megelőzése (ISO 21857:2021) 
 
MSZ 45:2022 
Fűrészrönk. Követelmények és megjelölés 
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MSZ 13307:2022 
Furnérrönk hazai fafajokból. Követelmények és megjelölés 
1979 helyett 
 


