Jogszabály- és szabványváltozások: 2022. június
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások

Fontos változás! A Nemzeti Jogszabálytár felhasználási feltételei miatt a Zsebtörvénytár cdnken 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 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:
227/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 105/2022 (VI.28.) Hatályos: 2022. 06. 29.
Többek között módosítja a 115/2021. (III. 10.) Korm. rendeletet a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről
Megjelent: MK 106/2022 (VI.31.) Módosítja: 227/2022. (VI. 28.) Korm. r. Hatályos: 2022.06.29.
5. § (1) A foglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése körében a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzése a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabályok minimumkövetelményeinek foglalkoztató általi megtartására terjed ki.
(2) A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés szempontjából minimumkövetelménynek kell tekinteni
g) a munkaerő-kölcsönzésre, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére,
h) * a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére, illetve
a harmadik országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok foglalkoztatására, ideértve a harmadik országbeli állampolgár minősített kölcsönbeadónál történő foglalkoztatására, a harmadik országbeli állampolgár felé fennálló kötelező tájékoztatásra
vonatkozó szabályok megtartását.
7. § b) * a hatósági ellenőrzést kizárólag olyan foglalkoztatottat érintő jogszabálysértés miatt kell lefolytatni, akinek a jogviszonya a foglalkoztatóval az ellenőrzés időpontjában már megszűnt,
18. § (4) A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság munkaügyi bírságot szab ki, ha a foglalkoztató
d) * a hatósági nyilvántartásba vétel hiányában folytatott munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenységet,
e) * a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő jognyilatkozatok alakszerűségének megsértésével színlelt szerződést kötött, vagy
f) * minősített kölcsönbeadóként nem tett eleget
fa) a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása során jogszabályban meghatározott, a harmadik országbeli állampolgár felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének, vagy
fb) a nyilvántartásba vételével kapcsolatos szabályok szerinti kötelezettségének.
20. § (1) bc) * a munkaerő-kölcsönzési tevékenység nyilvántartásba vételével kapcsolatos szabályainak megsértése,
bd) * a minősített kölcsönbeadó nyilvántartásba vételével kapcsolatos szabályainak megsértése,
22. § (2) * A foglalkoztató a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter honlapján közzétett előirányzatfelhasználási keretszámlára teljesítheti az (1) bekezdés szerinti befizetést, melynek mértéke a nyilvánosságra hozatallal érintett határozatban kiszabott munkaügyi bírság összegének a háromszorosa, de
legalább a jogszabálysértéssel érintett foglalkoztatottak száma és a kérelem benyújtása napján hatályos minimálbér szorzatának a háromszorosa. Az átutalást igazoló befizetési bizonylatot vagy annak
másolatát a kérelemhez mellékelni kell.
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Új jogszabályok:
Ebben a hónapban a Zsebtörvénytár-ba besorolható új jogszabály nem jelent meg.
Változások
209/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet egyes atomenergetikai tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 97/2022 (VI.14.) Hatályos: 2022. 06. 29.
Többek között módosítja a 34/2009. (II. 20.) Korm. rendeletet a radioaktív hulladékok és a kiégett
fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről
Megjelent: MK 97/2022 (VI.14.) Módosítja: 209/2022. (VI. 14.) Korm. rend. Hatályos: 2022.06.18.
1. § (1) * Ezt a rendeletet kell alkalmazni a radioaktív hulladékoknak és kiégett fűtőelemeknek Magyarország országhatárán át történő szállításának engedélyezésére, és a szállítás engedélyezéséhez
való hozzájárulásra.
a) * arra a szállítmányra, amelynek aktivitása vagy aktivitás-koncentrációja nem tartozik az ionizáló
sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló
rendelet hatálya alá;
13. § (3) * Az engedély kiadásáról a Hivatal értesíti az érintett tagállamok és harmadik országok hatóságait, megküldve nekik a megfelelően kitöltött, az 5. § (1) bekezdése szerinti egységes formanyomtatványt, amelyre rávezette a szállítmányra vonatkozó esetleges feltételeket is. Az értesítés külföldi
kérelmező esetén írásbelinek nem minősülő elektronikus úton is közölhető.
Többek között módosítja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet az építőipari kivitelezési tevékenységről
Megjelent: MK 97/2022 (VI.14.) Módosítja: 209/2022. (VI. 14.) Korm. rend. Hatályos: 2022.06.15.
24. § (4) * A sajátos építményfajták vonatkozásában az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az
előírt építési naplóvezetési, ellenőrzési és bejegyzési kötelezettségüket - az építési napló vezetési
kötelezettség teljesítésének formájára vagy kezdő időpontjára vonatkozó eltérő rendelkezés hiányában - a miniszter által rendelkezésre bocsátott és a sajátos építményfajtáért felelős miniszter, az elektronikus hírközlési építmények tekintetében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke (a továbbiakban: NMHH elnöke), a nukleáris létesítménnyel és a radioaktívhulladék- tárolóval összefüggő
építési engedélyezési eljárásokban az Országos Atomenergia Hivatal elnöke által fenntartott, működtetett és szükség szerint továbbfejlesztett e-építési napló alkalmazással kötelesek teljesíteni.
Többek között módosítja a 167/2010. (V. 11.) Korm. rendeletet az országos nukleárisbalesetelhárítási rendszerről
Megjelent: MK 97/2022 (VI.14.) Módosítja: 209/2022. (VI. 14.) Korm. rend. Hatályos: 2022.06.15.
4. § * Az ONER működési állapotának megváltoztatását az atomenergia felügyeleti szerv elnöke, a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetője útján tett kezdeményezésére a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendeli el.
5. § (1) * A biztonságot kedvezőtlenül befolyásoló és a lakosság nem tervezett sugárterhelését előidéző esemény következtében a nukleárisbaleset-elhárítási veszélyhelyzet kihirdetésére vagy annak
megszüntetésére a kormányzati koordinációs szerv elnöke tesz javaslatot a Kormány számára.
(2) * A kormányzati koordinációs szerv a nukleáris létesítményen kívüli intézkedések megtétele mellett, az atomenergia felügyeleti szerv elnöke kezdeményezésére a nukleáris balesetet szenvedett
hazai létesítményen belül is elrendelheti az ONER működtetésében részt vevő szervek alkalmazását.
A veszélyhelyzet-elhárítási terv tekintetében
A) Veszélyhelyzetre való felkészülés területén:
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1. * A lakossági sugárterhelés vonatkoztatási szintjei, az Országos Atomenergia Hivatal elnökének az
ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló rendeletében (a továbbiakban: OAHr.) előírt kritériumok figyelembevételével.
2. * A veszélyhelyzeti foglalkoztatási sugárterhelés vonatkoztatási szintjei az OAHr. figyelembevételével.
16. § (1) A 428/2009/EK tanácsi rendelet IV. mellékletében felsorolt termékeken kívül engedélyköteles
a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt termékek más tagállam területére történő
transzferje is, amennyiben fennállnak a 428/2009/tanácsi rendelet 22. cikk (2) bekezdésében foglalt
feltételek.
(2) * Az engedély elbírálásánál az exportengedély iránti kérelem elbírálására vonatkozó szabályok
irányadók azzal az eltéréssel, hogy a Kormányhivatal a döntését - az ügy tárgyától függően - a külpolitikáért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős
miniszter, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat vezetője véleményének ismeretében adja ki.
25. § (1) * A kérelmet a Kormányhivatalhoz elektronikus úton, a Kormányhivatal honlapján közzétett
formanyomtatványon, a kitöltési útmutató alapján kell benyújtani.
(2) * A Kormányhivatal a döntését - az ügy tárgyától függően - a külpolitikáért felelős miniszter, az
iparügyekért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
irányításáért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, valamint az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Országos Atomenergia
Hivatal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetője véleményének ismeretében adja ki.
Többek között módosítja a 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendeletet az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
Megjelent: MK 97/2022 (VI.14.) Módosítja: 209/2022. (VI. 14.) Korm. rend. Hatályos: 2022.06.15.
3. § (1) Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) a nemzeti fenyegetettség és a tervezési alapfenyegetettség vonatkozásában:
(2) Az OAH az (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott kérdésekben a következő szervekkel történő egyeztetés alapján, a kötelezett intézkedését megalapozó határozatot hoz:
f) * Nemzeti Információs Központ.
Többek között módosítja a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletet az építési termék építménybe
történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes
szabályairól
Megjelent: MK 97/2022 (VI.14.) Módosítja: 209/2022. (VI. 14.) Korm. rend. Hatályos: 2022.06.15.

4. § (8) * Az Országos Atomenergia Hivatal elnökének az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a
kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló rendeletében (a
továbbiakban: Svr.) meghatározott természetes anyagokból készült építőanyagok és a
természetben előforduló radioaktív anyagokat feldolgozó iparágak maradékanyagait tartalmazó
anyagok építési termékként épületbe történő betervezése és beépítése esetén figyelembe kell
venni az Svr.- ben az építőanyagok által kibocsátott gamma-sugárzásra vonatkozóan
meghatározott követelményeket.
Többek között módosítja a 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendeletet a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről
Megjelent: MK 97/2022 (VI.14.) Módosítja: 209/2022. (VI. 14.) Korm. rend. Hatályos: 2022.06.29.
1. melléklet a 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez
Az OKSER tagjai
6. * a felsőoktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium,

3

3. Monitorozó adatszolgáltató központok, valamint az OKSER ellenőrző tevékenységébe bevonható
mérési területeik
A
B
C
1
OKSER tag
Adatszolgáltató központVizsgálatok tárgya
2
a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központ
(a) környezeti gamma-dózisteljesítmény
(b) levegő aeroszol
3*
a felsőoktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet Tanreaktora Üzemi Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző
Rendszere
levegő aeroszol, levegő fall-out, környezeti gammadózis-teljesítmény
4*
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Kaposvári Egyetem, Nyugatmagyarországi Egyetem (Sopron), Nyugatmagyarországi Egyetem
környezeti gammadózis-teljesítmény
(Székesfehérvár), Nyugatmagyarországi Egyetem (Szombathely), Pannon Egyetem,
Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem,
Szegedi Tudományegyetem,
Szent István Egyetem
környezeti ellenőrzési rendszere
3.1. Megjegyzések:
3.1.1. * (a) = a környezeti gammadózis-teljesítmény távmérés a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, az agrárpolitikáért felelős miniszter
által vezetett minisztérium, a felsőoktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, az OMSZ, az
MTA, az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az RHK Kft. által működtetett automata állomások bevonásával történik a külön jogszabályban meghatározott Országos Sugárfigyelő Jelző és Ellenőrző Rendszer működése szerint.
Többek között módosítja a 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendeletet a hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről,
továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről
Megjelent: MK 97/2022 (VI.14.) Módosítja: 209/2022. (VI. 14.) Korm. rend. Hatályos: 2022.06.29.

4. * engedélyes: az Országos Atomenergia Hivatal elnökének az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló rendelete szerinti, a radioaktív anyag alkalmazására vonatkozó engedéllyel rendelkező.
……………………………………………………………………………………………………………………….
2022. évi VII. törvény egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a
kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 100/2022 (VI.17.) Hatályos: 2022. 06. 18.,
Többek között módosítja az 1997. évi LXXVIII. törvényt az épített környezet alakításáról és védelméről
Megjelent: MK 100/2022 (VI.17.) Módosítja: 2022. évi VII. tv. Hatályos: 2022.06.18.
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 építészetiműszaki dokumentációk összessége közgyűjteménynek minősül.
59/B. §(4) * Az (1) bekezdés szerinti adatok kezelője a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet.
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59/C. § * (1) * A településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter - kormányrendeletben meghatározott módon - a településfejlesztési és településrendezési feladatok ellátását és a településtervek elkészítését, módosítását, alkalmazását, nyilvántartását és monitorozását segítő - a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet által üzemeltetett - digitális egyeztetési felületet működtet (a
továbbiakban: E-TÉR). Az E-TÉR az 5. § (1a) bekezdés szerinti Nyilvántartás része.
(2) Az E-TÉR működését elősegítő elektronikus alkalmazás a Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép, a
Helyi Művi Értékvédelmi Kataszter és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet
szerinti egyéb elektronikus alkalmazás.
(3) * A településtervek elkészítéséhez - a 8. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mezőgazdasággal és erdőgazdálkodással, természetvédelemmel és tájvédelemmel, örökségvédelemmel, talajvédelemmel, vízgazdálkodással és vízvédelemmel, éghajlatváltozással, közlekedéssel, energetikával, bányászattal, hulladékgazdálkodással és honvédelemmel összefüggő adatokat,
a feladatkörrel rendelkező államigazgatási szervek és költségvetési szervek díjmentesen, kormányrendeletben meghatározott formátumban szolgáltatják az (1) bekezdés szerinti, a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet részére, amelyet e szervezet továbbszolgáltathat a településtervek elkészítéséhez.
(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 formátumban felhasználhatja és szolgáltathatja a településtervek elkészítéséhez.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti adatok téradatnak minősülnek, és személyes adatot nem tartalmaznak.
(6) * Az (1) bekezdés szerinti, a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet vezeti az E-TÉR felhasználói elektronikus regisztrációjának nyilvántartását, amely kezeli a következő adatokat:
a) a rendszer felhasználójának neve, anyja neve, születési helye és ideje,
b) a rendszer felhasználójának elektronikus levélcíme, telefonszáma,
c) a rendszer felhasználója által képviselt szervezet.
(7) A (6) bekezdés szerinti nyilvántartást elektronikus úton kell vezetni, az adatokat elektronikusan kell
tárolni és feldolgozni. A nyilvántartást rendszeresen felül kell vizsgálni, a bekövetkezett változásokat át
kell vezetni.
(8) * A (6) bekezdés szerinti adatkezelés célja a rendszer felhasználójának beazonosítása és a vele
történő kapcsolattartás. A (6) bekezdés szerinti adatok a felhasználó (6) bekezdéssel összefüggő
munkavégzésre irányuló jogviszonyának megszűnéséig vagy megváltozásáig kezelhetőek, ezt követően a felhasználó személyes adatait véglegesen törölni kell. A jogviszonya megszűnését vagy megváltozását - az időpont megjelölésével - a (6) bekezdés szerinti felhasználónak kell bejelentenie az (1)
bekezdés szerinti, a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet részére.
62. §
37. * az E-TÉR létrehozásáról és működtetéséről, az E-TÉR működését elősegítő elektronikus alkalmazásokról, az államigazgatási szervek és költségvetési szervek az 59/C. § (1) bekezdése szerinti, a
Kormány által rendeletben kijelölt szervezet részére történő személyes adatokat nem érintő adatszolgáltatásáról, 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 működése finanszírozásának pénzügyi rendjéről szóló szabályokat *
Hatály: 2022.XI.1. - 2022.XII.31.
6. § * (1) A települési önkormányzat az épített környezet, a település tervszerű alakítása és védelme
érdekében e törvény és végrehajtási rendeleteinek keretei között településfejlesztési és településrendezési feladatokat lát el.
(3) * Összehangolt védelmi tevékenység, illetve tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a
Kormány rendeletben meghatározhatja az érintett építési övezet és építési telek vonatkozásában a
településrendezési és építési követelményeket. A területileg érintett települési önkormányzat - a fővárosban a fővárosi vagy a kerületi önkormányzat - hatályban lévő településterveinek a Kormány rendeletében meghatározott szabályokkal ellentétes szabályai nem alkalmazhatóak.
19. § (1) * Beépítésre szánt területen - a 4. § (3a) bekezdés és a 6. § (3) bekezdés végrehajtására
kiadott, illetve a kiemelten közérdekű beruházás helyszínére és közvetlen környezetére vonatkozó
beépítési szabályt megállapító kormányrendelet eltérő rendelkezésének hiányában - épület csak építési telken helyezhető el.
(2) Beépítésre nem szánt területen új építményt építeni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, rendeltetését vagy használati módját megváltoztatni csak akkor szabad, ha az
g) * összehangolt védelmi tevékenység, illetve tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén
nemzetbiztonsági célt szolgál.
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(7) * A tilalom nem terjed ki: f) * összehangolt védelmi tevékenység, illetve tömeges bevándorlás
okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények elhelyezésére szolgáló területre.
22. § (1) * A változtatási tilalom alá eső területen - a 20. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével
- telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani,
illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem
szabad.
f) * összehangolt védelmi tevékenység, illetve tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a
nemzetbiztonsági célú építmények, építési tevékenységeinek végzése
kivételével más építési munkát végezni nem szabad.
34. § *(2) * Az építésügyi hatóságn) * veszélyhelyzet, összehangolt védelmi tevékenység, továbbá
tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi
eljárásokat folytat, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.
48/A. § (4) * Veszélyhelyzet elhárítása érdekében történő vagy kihirdetett veszélyhelyzet következtében szükségessé váló, továbbá összehangolt védelmi tevékenység során, illetve tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben nemzetbiztonsági érdekből végzett építési tevékenységek, valamint az
építmények, építményszerkezetek veszélyes állapotának jogszerűtlen építési tevékenységgel történő,
halasztást nem tűrő elhárítása vagy részleges elbontása esetén az építésügyi hatóság a megvalósult
építmény, építményrész, építményszerkezet fennmaradását vagy elbontását - ha az az (1) bekezdésben előírtaknak, jogszabályban meghatározottak szerint megfelel - kérelemre tudomásul veszi.
62. § (1) * Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy
1. az építésügyi és építésfelügyeleti
12.7. * az összehangolt védelmi tevékenység során, illetve a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben alkalmazható építésügyi hatósági eljárási szabályokat,
Többek között módosítja az 1997. évi CLIV. törvényt az egészségügyről
Megjelent: MK 100/2022 (VI.17.) Módosítja: 2022. évi VII. tv. Hatályos: 2022.11.01.
74/B. § * (1) * A járványügyi hatóság elrendelheti a hatósági házi karantén szabályai betartásának az
érintett nagykorú cselekvőképes személy mozgását nyomon követő, valamint az arcképmásának és
az általa megadott egészségügyi adatainak a továbbítására alkalmas elektronikus szoftver (a továbbiakban: karantén szoftver) alkalmazásával történő ellenőrzését,
Fertőző betegség elleni védettség igazolása *
74/C. § * (1) Az emberi egészségre kiemelten veszélyes vagy az emberi életre veszélyes, járványos
megbetegedés okozására alkalmas fertőzés esetében a Kormány rendeletben elrendelheti, hogy a
rendeletben meghatározott fertőző betegség elleni védettség igazolása hatósági igazolvány, illetve
applikáció útján
74/D. § * (1) A 74/C. § (1) bekezdése szerinti tényt igazoló hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) - a Kormány rendeletében meghatározottak szerint - legfeljebb a következő adatokat tartalmazhatja:
74/E. § * (1) A védettségi igazolványt a Kormány rendeletében meghatározott hatóság (ezen alcím
alkalmazásában a továbbiakban: kiállító hatóság) állítja ki.
231/A. § * (1) Egészségügyi válsághelyzetben a megbetegedések megelőzéséhez és kezeléséhez
szükséges,
a) az Állami Egészségügyi Tartalék kezelője által határozatban meghatározott mértékű és fajtájú
gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-igényt és
b) a gyógyszerészeti államigazgatási szerv által határozatban meghatározott mértékű és fajtájú
gyógyszerigényt
a miniszter döntése alapján a kötelezett gyártó egyéb vállalásait megelőzően - gyártókapacitása erejéig - köteles teljesíteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatból következő elsőbbségi szolgáltatás teljesítése miatt a kötelezett gyártó más szerződéses kötelezettségei teljesítését megtagadhatja, és ezzel összefüggésben
vele szemben szerződésszegésre alapított jog nem gyakorolható, és szerződésszegésen alapuló
igény nem érvényesíthető.

6

(3) Ha a kötelezett gyártó a (2) bekezdés alapján más szerződéses kötelezettségei teljesítését megtagadja, e döntéssel összefüggésben harmadik fél tekintetében felmerült kártalanítási igény a kötelezett
gyártóval szemben nem érvényesíthető.
232/H. § * (1) Járványügyi készültség esetén az állami, önkormányzati, közfeladatot ellátó közérdekű
vagyonkezelő alapítványi, illetve nem állami felsőoktatási intézményi fenntartásban vagy tulajdonban
működő szervnél, intézménynél vagy gazdasági társaságnál foglalkoztatottak tekintetében - a (16) és
(17) bekezdés szerinti kivétellel - az alapvető munkáltatói jogokat gyakorló személy (e § alkalmazásában a továbbiakban: munkáltató) a fenntartó, illetve a tulajdonos jóváhagyásával - az egészség megóvása érdekében, a munkahely és a munkakör sajátosságaira is figyelemmel - a járványügyi készültség bevezetésének alapjául szolgáló járványt okozó kórokozó elleni - Magyarországon alkalmazott védőoltást (e § alkalmazásában a továbbiakban: védőoltás) a munkavégzés feltételeként állapíthatja
meg, kivéve, ha a foglalkoztatott a védőoltás alól az (5) bekezdés szerint mentesül.
(2) Az állami, önkormányzati, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi, illetve nem állami felsőoktatási intézményi fenntartásban vagy tulajdonban működő szerv, intézmény vagy gazdasági társaság fenntartója, illetve tulajdonosa határidő tűzésével kötelezheti a munkáltatót az (1) bekezdés szerinti intézkedés megtételére, ha azt az egészség megóvása érdekében, a munkahely és a
munkakör sajátosságaira is figyelemmel indokoltnak tartja.
(3) A munkáltató az (1) bekezdés szerinti intézkedésben meghatározza a védőoltás felvételének határidejét, ami egydózisú oltóanyag esetén a védőoltás, többdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első
dózisa tekintetében legalább 45 nap kell, hogy legyen. Többdózisú oltóanyag esetén a védőoltás következő dózisait az oltóorvos által meghatározott időpontban kell megkapni.
(4) A munkáltató elektronikus úton (ideértve az e-mail használatát) vagy papír alapon tájékoztatja a
foglalkoztatottat az (1) bekezdés szerinti intézkedésről, a (3) bekezdés szerinti határidőről és a védőoltás felvétele elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeiről.
(5) Nem kötelezhető a védőoltásra az a foglalkoztatott, aki részére egészségügyi indokból a védőoltás
ellenjavallt, és ezt a (6) bekezdés szerinti orvosi szakvélemény is alátámasztja.
(6) A védőoltás egészségügyi indokból történő ellenjavallatáról szóló orvosi szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére a munkáltatója szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat
szakorvosa, ennek hiányában a foglalkoztatott jogviszonyának keretében végzett tevékenységre való
egészségi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos, ennek hiányában a foglalkoztatott háziorvosa adja ki.
(7) A védőoltást a foglalkoztatott - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a munkáltató felhívására, a munkáltató által meghatározott módon köteles igazolni.
(8) Ha a foglalkoztatott a védőoltást a munkáltató által meghatározott határidőn belül nem kapta meg,
a foglalkoztatott részére a munkáltató fizetés nélküli vagy illetmény nélküli szabadságot (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: fizetés nélküli szabadság) rendelhet el, kivéve, ha a foglalkoztatott a
védőoltás felvétele alól az (5) bekezdés szerint mentesül.
(9) A munkáltató - a foglalkoztatásra irányadó jogszabálytól eltérően - a foglalkoztatott jogviszonyát - a
foglalkoztatott végkielégítésre való jogosultsága nélkül - felmentéssel, illetve felmondással azonnali
hatállyal megszüntetheti a járványügyi készültség megszűnésének napjával, de legkorábban a fizetés
nélküli szabadság elrendelésétől számított hat hónap elteltével, vagy a járványügyi készültség ideje
alatt a fizetés nélküli szabadság (8) bekezdés szerinti elrendelésétől számított egy év leteltével, ha
a) a foglalkoztatott a védőoltást nem igazolta a munkáltató felé a munkáltató által meghatározott módon, vagy
b) a foglalkoztatott a (6) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt nem mutatja be.
(10) A foglalkoztatásra irányuló jogviszony (9) bekezdés szerint meghatározott okból történő megszüntetése esetén a megszüntetés okát és jogkövetkezményeit haladéktalanul közölni kell a foglalkoztatottal. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony (9) bekezdés szerint meghatározott okból történő megszüntetése a foglalkoztatottnak felróható okból történő megszüntetésnek minősül.
(11) Amennyiben a jogviszony megszűnésére, megszüntetésére nem kerül sor a (9) bekezdés alapján,
vagy törvény eltérő rendelkezése szerint, úgy a járványügyi készültség utolsó napjával a fizetés nélküli
szabadság megszűnik.
(12) Ha a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság elrendelését követően felveszi a védőoltást, a
munkáltató a fizetés nélküli szabadságot az igazolás benyújtását követően haladéktalanul megszünteti.
(13) Azt a foglalkoztatottat, aki az (1) bekezdés szerinti oltási kötelezettség teljesítésének határidejét
megelőzően mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a
rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítés alóli mentesülés megszűnését követően
- (3) bekezdés szerint határidő tűzésével - kötelezheti a munkáltató a védőoltás felvételére.
(14) A védőoltás felvételének ellenőrzése céljából a munkáltató kezeli
a) a foglalkoztatott nevét, születési helyét és idejét,
b) a foglalkoztatott Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
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c) a védőoltás típusát és a dózisainak számát,
d) a védőoltás felvételének időpontját,
e) a védőoltás ellenjavallatára vonatkozó - (6) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményben szereplő adatokat,
f) a rendelkezésre állási és a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés tényét és a mentesülés
megszűnésének várható időpontját, ha a (13) bekezdés alkalmazására kerül sor.
(15) A munkáltató a (14) bekezdés szerinti adatokat csak az adatkezelés céljának megvalósításához
szükséges mértékben, de legfeljebb az oltási kötelezettség teljesítését követő 6. hónap végéig kezelheti. Ha a foglalkoztatott foglalkoztatásra irányuló jogviszonya az oltási kötelezettség nem teljesítése
miatt megszűnik vagy megszüntetésre kerül, akkor a munkáltató a (14) bekezdés szerinti adatokat az
érintett foglalkoztatására irányuló jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő egy évig kezeli.
(16) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél foglalkoztatottak
esetében a munkavégzés feltételeként védőoltás felvételét az (1) bekezdéstől eltérően a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 2. § 18. pontja szerinti országos főigazgató, illetve 19. pontja szerinti országos parancsnok állapíthatja meg a rendvédelmi szervet irányító miniszter jóváhagyásával.
(17) E § rendelkezései nem alkalmazhatóak a bíróságok szervezetében és az ügyészség szervezetében foglalkoztatottak esetében.
Többek között módosítja a 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
Megjelent: MK 100/2022 (VI.17.) Módosítja: 2022. évi VII. tv. Hatályos: 2022.11.01.
29. § (3a) * A (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben a lakossági fogyasztó értesítése írásban történik
azzal, hogy a kikapcsolás lehetőségére és az azzal járó szolgáltatás-szüneteltetésre vonatkozó második értesítése tértivevényes levélben vagy a lakossági fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas
egyéb módon történik.
51. § (1) A vezetékes PB-gáz szolgáltatási tevékenység gyakorlásához a gázszolgáltatónak rendelkeznie kell az elosztóvezeték hálózat többségi tulajdonával - amely esetben a gázszolgáltató által
üzemeltetett teljes eszközvagyon könyvszerinti értékét kell figyelembe venni - vagy érvényes üzemeltetési szerződéssel.
(2) * A vezetékes PB-gáz szolgáltatónak rendelkeznie kell adatforgalmi és információs rendszerrel,
mérő- és adatátviteli eszközökkel, az elosztóvezetékek folyamatos felügyeletét ellátó, valamint a karbantartást 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.
63. § (6) * A földgázelosztó köteles az ügyfélszolgálatok működtetésére telefonos és elektronikus
eléréssel, valamint az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben azzal, hogy állandó ügyfélszolgálati
irodát kell létesítenie a működési engedélyében meghatározott működési területén található minden
megyeszékhelyen és megyei jogú városban vagy - ha működési területén ilyen város nincs - a legtöbb
felhasználóval rendelkező településen.
63/B. § * (1) * Az engedélyes - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - akkor jogosult a felhasználóval vagy a szerződéskötési folyamat igénybejelentőjével a kapcsolatot elektronikusan tartani, ha
azt a felhasználó vagy a szerződéskötési folyamat igénybejelentője kéri, vagy ahhoz hozzájárult. Ha a
felhasználó vagy a szerződéskötési folyamat igénybejelentője az elektronikus kapcsolattartáshoz hozzájárult, az e törvényben és e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban a felhasználó vagy a
szerződéskötési folyamat igénybejelentője és az engedélyes közötti kapcsolattartásra előírt írásbeliség kötelezettsége elektronikus úton is teljesíthető.
103. § (2a) * A földgázellátással összefüggésben
e) * az egyetemes szolgáltató a (2) bekezdés e) pontjában,
f) * az egyetemes szolgáltató és az egyetemes szolgáltató 39. § szerinti hatósági áras forrásait biztosító földgázkereskedő (a továbbiakban: egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő) a (2) bekezdés f) pontjában
foglalt árat vagy díjat köteles megfizetni.
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104/B. § (4) * A rendszerhasználati díjak mértékét a Hivatal - figyelemmel az (1) bekezdés szerinti
rendeletre és a módszertani útmutatókra - határozatban állapítja meg, legkésőbb az éves kapacitásaukció előtt 30 nappal, földgázelosztási díj és elosztási átszállítási díj esetén az ÜKSZ szerinti éves
kapacitáslekötési kérelem beadásának napja előtt 30 nappal. A Hivatal a rendszerhasználati díjak
megállapítására irányuló eljárás megindításakor felhívja az ügyfeleket nyilatkozataiknak az eljárás
megindításától számított 30 napon belül történő megtételére, amely határidő jogvesztő. A Hivatal a
határozatát a honlapján a rendszerhasználati díjak alkalmazhatósága előtt legalább 40 nappal közzéteszi.
(4a) * A Hivatal a szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos árkedvezményekre, szorzókra és
szezonális faktorokra vonatkozó döntését - a (4) bekezdés szerinti eljárási szabályok és határidők
alkalmazásával - határozatban hozza meg.
113. § (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 jogszabályokban, a földgázellátási szabályzatokban, valamint a Hivatal határozataiban foglalt feltételeknek.
124. § (5) * A Hivatal a kiszervezéshez és az alapvető eszközökkel való rendelkezéshez történő hozzájárulást megtagadhatja vagy feltételhez kötheti, ha a kiszervezés végrehajtása a földgázellátás biztonságát, a közbiztonságot, az energiapolitikai célkitűzések érvényesülését, az e törvény szerinti engedélyköteles 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. § A Hivatal a földgázellátással, a földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében
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;
129/A. § c) * referenciaár-módszertant, a szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos árkedvezményeket, szorzókat és szezonális faktorokat, rendszerhasználati díjakat, rendszerüzemeltetők által
külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy csatlakozási díjakat állapít meg.
129/B. § (2) * A rendszerhasználati díjakat megalapozó referenciaár-módszertan, valamint a szállítási
rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos árkedvezmények, szorzók és szezonális faktorok megállapítására irányuló eljárásokban a szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos konzultációra jogosult
személyek is közvetlenül érintettek.
(3) * A Hivatalnak a referenciaár-módszertant, a szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos
árkedvezményeket, szorzókat és szezonális faktorokat, a rendszerhasználati díjakat, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy a csatlakozási díjakat megállapító határozata elleni közigazgatási per a határozat közlésétől számított 15 napon belül indítható.
(4) A bíróság a (3) bekezdés szerinti közigazgatási perben soron kívül, de legkésőbb 6 hónapon belül
dönt.
(5) * Ha a bíróság a referenciaár-módszertant, a szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos
árkedvezményeket, szorzókat és szezonális faktorokat, a rendszerhasználati díjakat, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy csatlakozási díjakat megállapító
határozatot a (3) bekezdés szerinti közigazgatási perben jogerősen hatályon kívül helyezi vagy megsemmisíti, a jogerős bírósági döntést közvetlenül megelőzően alkalmazott referenciaár-módszertant, a
szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos árkedvezményeket, szorzókat és szezonális faktorokat, díjakat és áralkalmazási feltételeket kell alkalmazni, amíg a Hivatal által a bírósági határozat alapján új eljárásban hozott, véglegessé vált határozat szerinti referenciaár-módszertan, szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos árkedvezmények, szorzók és szezonális faktorok, vagy díjak nem
alkalmazandóak.
133. § 3. * az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódóan az árakat, az áralkalmazási feltételeket, az
árszabályozás kereteit; a felajánlás részletszabályait, a felajánlott földgázforrás árát, az igénybevételre
jogosultak körét, a földgázforrás átadására vonatkozó rugalmassági szabályokat; a felajánlás keretében, a 141/A. §, a 141/I. § és a 141/J. § szerinti szerződések alapján értékesített földgázforrás menynyiségét és árát, valamint az ezen földgázforrásokhoz kapcsolódóan a rendszerhasználati és mobilgáz-finanszírozási költségek indokolt értékeihez képest megképződő többlet, vagy veszteség elszámolásának szabályait; a 141/A. §-ban és a 141/I-141/J. §-ban foglaltak megsértése, valamint a rendeletben meghatározott mennyiségtől való eltérés esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket; a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási hozzájárulás és a kiegyenlítő hozzájárulás mértékét,

9

141. § (1)-(6) *
(7) * A 141/A. § és a 141/J. § alkalmazásában az ellátás típusú szerződés olyan szerződés, amely a
földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló jogszabály szerinti árak
közül a földgáz árát, a földgázszállítási és a földgáztárolási díjat, a nagykereskedői árrést, valamint a
mobilgáz-finanszírozási költséget tartalmazza, és amely alapján az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges mennyiség mértékéig a vásárló mindenkori igénye alapján szolgáltatja a földgázt. Az ellátás
típusú szerződés keretében egyetemes szolgáltatási célra földgázt vásárló szerződő fél mindenkori
igénye szerint kell átadni a földgáz mennyiséget, akkor is, ha az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás mennyiségét meghatározó miniszteri rendeletben meghatározott mennyiség az igényelt földgáz mennyiségnél kevesebb.
(8) *
141/A. § * (1) * Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő, valamint az egyetemes szolgáltató jogosult a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban:
Mód. törvény) hatálybalépését követő harmadik napig a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel
megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben foglalt áron és - a földgáztárolóból és nem földgáztárolóból származó mennyiség szerinti bontásban - meghatározott mennyiséggel az egyetemes szolgáltatási célra értékesítendő földgázmennyiséget tartalmazó szerződését újratárgyalni, és ellátás típusú szerződésként módosítani, korábbi szerződés hiányában a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti miniszteri rendeletben kijelölt felek
meghatározása mellett szerződést kötni. Ezen szerződések a szerződés lejártának napjáig nem szüntethetők meg. A módosítás ezen feltételekkel csak az egyetemes szolgáltatási céllal vásárolt földgázmennyiségre vonatkozhat. A szerződésmódosítás, illetve az új szerződés hatálybalépésének napja a
Mód. törvény hatálybalépését követő negyedik nap.
(2) * Ha az (1) bekezdés szerinti szerződésmódosításra az (1) bekezdésben előírt határidőben nem
kerül sor, az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő, valamint a vele szerződésben álló egyetemes szolgáltató által ezen törvény kihirdetését megelőzően kötött egyetemes szolgáltatási célra
értékesítendő földgázmennyiséget tartalmazó szerződés a Mód. törvény hatálybalépését követő negyedik napon a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben - a földgáztárolóból és nem földgáztárolóból származó mennyiség
szerinti bontásban - meghatározott mennyiséggel és árral ellátás típusú szerződésre módosul az
egyetemes szolgáltatási célra értékesítendő földgázmennyiség tekintetében; a módosítás ettől a naptól hatályos. Ezen szerződés a szerződés lejártának napjáig nem szüntethető meg.
(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 beszerezni tervezett negyedéves mennyiségek legfeljebb 5%-kal térhetnek el az adott negyedév hónapjaira
bejelentett mennyiségek összegétől.
(7) Az újratárgyalt és módosított, vagy újonnan kötött szerződéseket a Hivatalnak tájékoztatás céljából
az aláírást követő egy munkanapon belül meg kell küldeni.
(8) *
(9) * A Hivatal ellenőrizheti, hogy az egyetemes szolgáltató kizárólag az egyetemes szolgáltatásra
jogosultak ellátására fordította-e az (1), (2) és (8) bekezdés szerint vásárolt vagy átvett földgázt.
(14) * Az (1)-(2) bekezdés szerinti szerződés 2024. szeptember 30-ig meghosszabbodik.6
Hatály: 2022.XI.1. - 2023.I.31.
129/B. § (7) * Összehangolt védelmi tevékenység elrendelése esetén, ha a Hivatal a földgázelosztási
díjat, az elosztási átszállítási díjat, a földgáztárolási díjat, a földgázelosztói vagy a földgáztárolói engedélyesek által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy a földgázelosztói csatlakozási
díjat megállapító határozatot nem adja ki a 104/B. § (4) bekezdésében, a 106. § (3) bekezdésében,
valamint a 108. § (2) bekezdésében meghatározott határidőben, akkor a tárgyidőszakot közvetlenül
megelőzően alkalmazott földgázelosztási díjat, elosztási átszállítási díjat, földgáztárolási díjat, földgázelosztói vagy földgáztárolói engedélyesek által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait
vagy földgázelosztói csatlakozási díjat kell tovább alkalmazni addig, amíg az új eljárásban hozott,
véglegessé vált határozat szerinti földgázelosztási díj, elosztási átszállítási díj, földgáztárolási díj, földgázelosztói vagy földgáztárolói engedélyesek által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjai
vagy a földgázelosztói csatlakozási díj nem alkalmazandó.
133/A. § * Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg
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14. * összehangolt védelmi tevékenység elrendelése esetén a földgázipari vállalkozás e törvényben,
a végrehajtására kiadott kormányrendeletben és a Hivatal elnöke által kiadott rendeletben, határozatban foglalt, a földgázipari tevékenységből származó egyes kötelezettségei alóli mentesítése - ideértve
a más földgázipari vállalkozás jogának korlátozását is - szabályait.
Többek között módosítja a 2011. évi CXXVIII. törvényt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
Megjelent: MK 100/2022 (VI.17.) Módosítja: 2022. évi VII. tv. Hatályos: 2022.11.01.
8. § (2) f) * gondoskodik a polgári veszélyhelyzeti tervezés katasztrófavédelmi feladatainak hazai
koordinálásáról és végrehajtásáról, amelynek érdekében biztosítja a képviseletet a NATO Reziliencia
Bizottságban (a továbbiakban: NATO RC), ellátja a NATO RC katasztrófavédelmi szerveivel való kapcsolattartást,
Hatály: 2022.XI.1. - 2023.VI.30.
1. § (1) A katasztrófavédelem nemzeti ügy. A védekezés egységes irányítása állami feladat.
(2) * Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a környezetében
lévő kockázatokat, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá joga és kötelessége, hogy
közreműködjön a katasztrófavédelemben.
3. § E törvény alkalmazásában:
11. * Kiterjedt káresemény: olyan védelmi és biztonsági esemény, amelynek kezelése során elengedhetetlen az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében a katasztrófavédelem, mint elsődleges
beavatkozó irányításával az eseménykezelésben érintett szervezetek azonnali, összehangolt reagálása a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének koordinációs tevékenysége megkezdéséig.
12. * Kockázat: egy adott területen adott időtartamon belül vagy meghatározott körülmények között
jelentkező egészség-, illetve környezetkárosító hatás valószínűsége.
25. * Veszélyelhárítási terv: kiterjedt káresemény időszakában végrehajtandó katasztrófavédelmi
feladatokat tartalmazó, központi, területi (fővárosi), járási, települési (a fővárosban kerületi) és munkahelyi okmányrendszer.
29. * Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset: olyan mértékű veszélyes anyag kibocsátásával, tűzzel vagy robbanással járó, veszélyes anyagokkal kapcsolatos esemény, amely a veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem működése során befolyásolhatatlan folyamatként megy végbe, és amely az üzemen belül vagy azon kívül közvetlenül vagy lassan hatóan súlyosan
veszélyezteti vagy károsítja az emberi egészséget, illetve a környezetet.
30. * Veszélyes anyagokkal kapcsolatos esemény: veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, küszöbérték alatti üzemben a rendeltetésszerű működés során vagy a technológiai folyamatokban bekövetkező olyan nem várt esemény, amely nem minősül veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetnek, de azonnali beavatkozást igényel és az alábbi következmények egyikével jár:
a) veszélyes anyaggal kapcsolatos tűz,
b) veszélyes anyaggal kapcsolatos robbanás,
c) mérgező, rákkeltő tulajdonságú veszélyes anyag kibocsátása,
d) oxidáló, tűz- vagy környezetre veszélyes tulajdonságú folyadék halmazállapotú veszélyes anyag
kikerülése legalább 1000 kg mennyiségben,
e) egyéb veszélyes anyag kikerülése legalább a felső küszöbérték 0,1%-át elérő mennyiségben.
34. * Katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség: azon képességek, válaszadási kapacitások öszszessége, amelyek a személyek, a környezet, a tulajdon védelmét, valamint a kormányzati, gazdasági, társadalmi funkciók folytonosságának megőrzését szolgálják a természeti és az ember okozta katasztrófák közvetlen, közvetett hatásaival szemben.
3. A törvény hatálya
4. § (1) * E törvényt kell alkalmazni Magyarország területén végzett katasztrófaveszélyes tevékenységre, kiterjedt káresemény megelőzése érdekében, valamint annak bekövetkezése esetén, továbbá
akkor, ha a katasztrófa károsító hatása ellen Magyarország területén védekezés szükséges (beleértve
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezést is).
5. § A Kormány a katasztrófavédelem megszervezése és irányítása körében:
i) * a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszternek a honvédelemért felelős miniszter, valamint
a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője véleményének kikérését követően
kialakított javaslatára meghatározza a polgári védelmi szervezetek összlétszámát,
j) * a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter útján, a védelmi és biztonsági tevékenységek
összehangolásáról szóló törvényben meghatározottak szerint, továbbá a védelmi és biztonsági igaz-
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gatás központi szervével együttműködve irányítja a területi védelmi bizottságok katasztrófavédelmi
feladatainak végrehajtását,
k) * összehangolja a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,
l) * koordinálja a katasztrófák miatti veszteségekre vonatkozó adatok gyűjtését.
7. § * A Kormány a katasztrófavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítése, valamint a katasztrófák elleni felkészüléssel, megelőzéssel, védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos feladatok öszszehangolt megoldása érdekében ágazati koordinációs szervet (a továbbiakban: ágazati koordinációs
szerv) működtet.
8. § (2) k) * az irányítása alá tartozó szervezetek tekintetében biztosítja a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényben meghatározott feladatok végrehajtását, valamint gondoskodik az irányítása alá tartozó szervezetek hatékony együttműködéséről a védelmi és biztonsági
feladatok ellátásban részt vevő szervek, szervezetek, különösen a védelmi és biztonsági igazgatás
szervei tekintetében.
19. § (1) *
(2) A főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke, a polgármester a katasztrófavédelmi feladatait a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv közreműködésével látja el.
(2a) * A megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester és a polgármester a katasztrófavédelmi feladatok
e törvényben meghatározott végrehajtása során államigazgatási jogkörben jár el.
34. § (1) * Az iparbiztonsági hatóság a 25. § (1) bekezdése szerinti végleges határozatát a veszélyeztetett települések polgármestereivel, az üzem telephelye szerint illetékes környezetvédelmi, valamint
természetvédelmi hatósággal, a fővárosban a főpolgármesterrel, valamint a veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem telephelye szerint illetékes helyi, területi védelmi bizottság elnökével közli.
(4) * Amennyiben az üzemeltető a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesettel vagy eseménnyel összefüggésben a megelőző, elhárító, helyreállító intézkedésekre, valamint a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset körülményeinek kivizsgálására vonatkozó kötelezettségének
nem tesz eleget, az iparbiztonsági hatóság ezek megtételére kötelezi.
c) * a veszélyes tevékenységgel kapcsolatos súlyos balesettel, vagy eseménnyel összefüggésben
megelőző, elhárító és helyreállító intézkedésekre vonatkozó kötelezettség be nem tartása esetén.
(10) e) * veszélyes anyagokkal kapcsolatos esemény, súlyos baleset azonnali bejelentésének elmulasztása,
f) * veszélyes anyagokkal kapcsolatos eseményről, súlyos balesetről szóló adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása,
g) veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesettel kapcsolatos védekezési, elhárítási és helyreállító intézkedések elmulasztása,
h) belső védelmi terv gyakorlat végrehajtásának elmulasztása.
36. § * Az iparbiztonsági hatóság a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek és események megelőzése, kivizsgálása, valamint a jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt kötelezettségek teljesülése érdekében az e törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletben meghatározott gyakorisággal hatósági ellenőrzést tart.
42. § * Az üzemeltető köteles a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve ügyeleti szolgálata
útján távbeszélőn az iparbiztonsági hatóságot haladéktalanul tájékoztatni
a) * a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, esemény körülményeiről.
b) * a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, eseményben szereplő veszélyes anyagokról,
19. A kiterjedt káresemény *
43. § (1) * A 3. § 11. pontjában meghatározott kiterjedt káresemény esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője a katasztrófavédelmi feladatok ellátása, koordinálása keretében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által előzetesen jóváhagyott központi
veszélyelhárítási terv szerint - azonnal intézkedik az emberi élet, a létfenntartáshoz szükséges anyagi
javak, a kritikus infrastruktúrák védelme, a lakosság alapvető ellátásának biztosítása, valamint a katasztrófa következményeinek lehető legkisebbre csökkentése érdekében.
(2) * A honvédségi erők igénybevétele a szükséges létszámnak megfelelően a Magyar Honvédség
irányítására vonatkozó szabályok alapján erre jogosult személy döntése alapján történik.
(3) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője a megtett intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja a katasztrófák elleni védekezésért felelős minisztert.
(4) * A kiterjedt káresemény kezdetének és megszűnésének időpontját, helyét a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetője a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének
honlapján közzéteszi.
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52/A. § * A polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy ruházatát, továbbá a polgári védelmi célra
használt járművet és egyéb technikai eszközt, valamint létesítményt a polgári védelem nemzetközi
megkülönböztető jelével kell ellátni.
72. § (10) Kiterjedt káresemény vagy veszélyhelyzet esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szervek
az intézkedések elősegítése céljából, legfeljebb azok időtartamának fennállását követő három hónapig a település azonnali védekezési munkálataiba bevont, továbbá a katasztrófavédelmi intézkedésekkel érintett, a polgári védelmi szervezetbe nem beosztott személyek alábbi személyes adatait tarthatják nyilván: *
Többek között módosítja a 2012. évi II. törvényt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Megjelent: MK 100/2022 (VI.17.) Módosítja: 2022. évi VII. tv. Hatályos: 2022.11.01.
*

2. § (8) A Rendőrségről szóló törvényben, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben felsorolt szabálysértés miatt nem vonható felelősségre a megbízhatósági vizsgálatot folytató személy, ha jogszabályban meghatározott feladata ellátása során követi el a szabálysértést.
116. Közvetlen hozzáféréssel történő adatátvétel a szabálysértési nyilvántartásokból
*
157. § (1) f) a nemzetbiztonsági szolgálatok, nemzetbiztonsági ellenőrzés, belső biztonsági és
bűnmegelőzési célú ellenőrzés, kifogástalan életvitel ellenőrzés, illetve megbízhatósági vizsgálat lefolytatása céljából,
Hatály: 2022.XI.1. - 2022.XII.31.
*
28. § (1) E törvény alkalmazásában katona a honvéd, a rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagja.
*
*
183/A. § (1) Aki mások előtt
*
(2a) Aki a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 106. § (12) bekezdése szerinti, a Honvédséghez köthető megjelölést jogosulatlanul használ, szabálysértést követ el.
Többek között módosítja a 2012. évi C. törvényt a Büntető Törvénykönyvről
Megjelent: MK 100/2022 (VI.17.) Módosítja: 2022. évi VII. tv. Hatályos: 2022.11.01.

404. § (1) Aki a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet fizetésképtelenséggel fenyegető helyzete
(3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) * a csődbűncselekményt stratégiailag kiemelt jelentőségű csődeljárás vagy felszámolási eljárás hatálya alatt álló gazdálkodó szervezetre nézve követik el,
(3) * A honvéd esetében az (1) és (2) bekezdésben meghatározott várakozási időn kötelező várakozási időt kell érteni.

Hatályos: 2022. 11. 01.
*
140. § (1) A várakozási idő meghosszabbítása esetén a honvéd soron következő rendfokozatba
előlépésre előírt várakozási ideje meghosszabbodik. A meghosszabbítást években kell meghatározni,
annak tartama nem haladhatja meg a rendfokozatra előírt várakozási idő felét.
*
154. § (1) Aki háború idején műveleti vagy megszállt területen
a) a polgári javakat fosztogatja,
b) a lakosságot szolgáltatás kikényszerítésével vagy más módon a létfenntartásához szükséges javaitól megfosztja, vagy e javait elpusztítja, kivéve, ha azt fontos katonai szükséglet indokolja,
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
*

155. § (1) Aki háború idején műveleti vagy megszállt területen nemzetközi szerződés által tiltott fegyvert vagy harci eszközt alkalmaz vagy alkalmaztat, bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
Hadkötelezettség teljesítésének akadályozása
428. § (1) Aki olyan cselekményt követ el, amelynek célja annak meghiúsítása, hogy a hadköteles a
bevonulási kötelezettségét teljesítse, bűntett miatt a 425. §-ban meghatározottak szerint büntetendő.
*
(2) Aki olyan cselekményt követ el, amelynek célja, hogy hadkötelest
a) a 426. § a) pontjában meghatározott módon vagy
b) a 426. § b) pontjában meghatározott módon

13

a katonai szolgálat alól kivonjon, az ott meghatározottak szerint büntetendő.
Polgári védelmi kötelezettség megszegése
*
429. § (1) Aki a polgári védelmi kötelezettségét nem teljesíti, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő
Szolgáltatási kötelezettség megszegése
*
431. § Aki gazdasági és anyagi szolgáltatásban álló védelmi és biztonsági kötelezettségét súlyosan megszegi vagy kijátssza, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
*
433. § (1) E fejezet rendelkezéseit hadiállapotban kell alkalmazni.
*
(1a) A 426. § b) pontját és a 428. § (2) bekezdés b) pontját a hadiállapot Kormány általi kezdeményezését követő időszakban is alkalmazni kell.
*
434. § (3) Öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a (2) bekezdés a)c) pontjában meghatározott módon külföldre szökik, illetve aki a szökést háború idején követi el.
*
435. § (3) Ha az önkényes eltávozást háború idején, külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenység vagy békefenntartás során követik el, a büntetés
a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben bűntett miatt egy évtől öt évig,
b) a (2) bekezdésben meghatározott esetben két évtől nyolc évig
terjedő szabadságvesztés.
*
436. § (4) Ha a bűncselekményt háború idején követik el, a büntetés
a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben öt évtől tizenöt évig,
b) a (2) bekezdésben meghatározott esetben bűntett miatt egy évtől öt évig,
c) a (3) bekezdésben meghatározott esetben két évtől nyolc évig
terjedő szabadságvesztés.
437. § (1) Aki a katonai szolgálat teljesítését kifejezetten megtagadja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
*
(1a) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a szolgálat megtagadását honvédelmi válsághelyzet idején követik el.
*
(2) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a szolgálat megtagadását háború idején követik el.
438. § (2) Ha a bűncselekmény a szolgálatra jelentős hátrány veszélyével jár, a büntetés bűntett
miatt
a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben három évig,
*
b) háború idején egy évtől öt évig
terjedő szabadságvesztés.
*
439. § (3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt háború idején követik el, a büntetés
egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés.
440. § (1) Aki fontos szolgálati ügyben kellő időben nem tesz jelentést, vagy valótlan jelentést tesz,
ha a bűncselekmény a szolgálatra jelentős hátrány veszélyével jár, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
*
(2) A büntetés bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben
meghatározott bűncselekményt háború idején, külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius
tevékenység vagy békefenntartás során követik el.
*
442. § (5) A büntetés
a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben két évtől nyolc évig,
b) a (2) bekezdésben meghatározott esetben öt évtől tizenöt évig
terjedő szabadságvesztés, ha a zendülést háború idején követik el.
(6) Ha az (1)-(2) bekezdésben meghatározott zendülést harchelyzetben követik el, a büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés.
*
(7) Aki zendülésre irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt három évig, háború idején vagy
harchelyzetben egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(8) Az (1) bekezdésében meghatározott esetben korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki a
zendülést, mielőtt az súlyosabb következménnyel jár, vagy miután felszólították, abbahagyja.
443. § (1) Aki a tudomására jutott zendülést vagy annak előkészületét tőle telhetőleg nem akadályozza meg, illetve késedelem nélkül nem jelenti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
*
(2) A büntetés bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben
meghatározott bűncselekményt háború idején vagy harchelyzetben követik el.
*

444. § (1) Aki a parancsot nem teljesíti, vétség miatt elzárással büntetendő. (4) A büntetés egy évtől
öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekményt háború idején követik el.
454. § (1) Aki az alakulat készenlét fokozását közvetlenül veszélyezteti azáltal, hogy szolgálati köte-
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lességének megszegésével
*
(2) Ha a bűncselekmény a szolgálatra különösen nagy hátránnyal jár, a büntetés egy évtől öt évig
terjedő szabadságvesztés, háború idején öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés.
*
457. § (1) Aki háború idején a katonák között elégedetlenséget szít, vagy kishitűséget kelt, bűntett
miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Többek között módosítja a 2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról
Megjelent: MK 100/2022 (VI.17.) Módosítja: 2022. évi VII. tv. Hatályos: 2022.11.01.
3/A. § * A Kormány összehangolt védelmi tevékenység elrendelése esetén rendeletében előírhatja,
hogy a Nyilvántartás működését akadályozó körülmény fennállta esetén, annak időtartama alatt, a 3.
§-ban foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.
5. § * (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a nyilvántartó szervet. *
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg az e törvényben meghatározott
közigazgatási szankciók alkalmazására, valamint a Nyilvántartás vezetésére vonatkozó eljárási szabályokat. *
(3) * Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben a 3/A. § szerinti intézkedéseket összehangolt
védelmi tevékenység elrendelése esetén bevezesse.
……………………………………………………………………………………………………………………….
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő
alkalmazásáról
Megjelent: MK 102/2022 (VI.21.) Hatályos: 2022. 06. 25.,
*

47. § (1) A villamosenergia-kereskedő a felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszainak kivizsgálására és orvoslására, valamint a felhasználók tájékoztatása céljából köteles a kapcsolattartást
szóbeli és írásbeli ügyintézés keretében biztosítani.
*
(1a) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI.
törvény (a továbbiakban: Khtv.) szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz csatlakozott
villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató köteles a felhasználó vagy a fizető adatai
változásának felhasználó általi bejelentését az adatváltozás-kezelési szolgáltatás keretében, biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján is fogadni és kezelni. Ha a felhasználó hálózathasználati szerződését a villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató a 63. § (1) bekezdésének megfelelően megbízottként kezeli, akkor a felhasználó változott adatait továbbítja az érintett hálózati engedélyesnek.
*
(1b) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználó rendelkezése alapján átadja a
villamosenergia-kereskedőnek, illetve egyetemes szolgáltatónak a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés a) pontja, b) pont bc)-be) alpontja, valamint 20/U. § (2) bekezdése szerinti adatokat.
*
(1c) A villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató a felhasználónak az adatváltozáskezelési szolgáltatásra történő regisztrációja során a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja alapján, az adatváltozás-kezelési szolgáltatótól átvett adatait az adatok
átvételét követő 60 napon belül összeveti az általa nyilvántartott, a felhasználóra, illetve a fizetőre
vonatkozó adatokkal, és eltérés esetén gondoskodik azoknak az átvett adatok szerinti tartalommal
történő helyesbítéséről.
……………………………………………………………………………………………………………………..
1/2022. (VI. 24.) TIM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoportterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet
módosításáról
Megjelent: MK 104/2022 (VI.24.) Hatályos: 2022. 06. 25., 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnésekor
(1c) * Nem kell eljárási díjat, túlsúlydíjat fizetni
a) - a 15. § (1) bekezdés e) pontjától eltérően - a 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt értékek 2
tonnánál nem nagyobb túllépése miatt az üzemanyagot szállító járművek esetén, ha a jármű erre a
célra kialakított felépítménnyel rendelkezik, valamint
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b) - a 15. § (1a) bekezdés a) pontjától eltérően - a 2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában foglalt
érték 10%-át meg nem haladó mértékű túllépése esetén, üzemanyag szállítására alkalmas speciális
felépítménnyel rendelkező kéttengelyes gépjármű háromtengelyes félpótkocsival történő közlekedése
során.
………………………………………………………………………………………………………………..
3/2022. (VI. 24.) TIM rendelet egyes atomenergetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
és hatályon kívül helyezéséről
Megjelent: MK 104/2022 (VI.24.) Hatályos: 2022. 06. 25.
Többek között módosítja a 51/2013. (IX. 6.) NFM rendeletet a radioaktív anyagok szállításáról,
fuvarozásáról és csomagolásáról
Megjelent: MK 104/2022 (VI.24.) Módosítja: 3/2022. (VI. 24.) TIM. r. Hatályos: 2022.06.25.
5. § (3) * Radioaktív anyag saját számlás közúti szállítása csak abban az esetben megengedett, ha a
gazdálkodó szervezet rendelkezik a szállítandó anyag mennyiségére kiterjedő, az ionizáló sugárzás
elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló OAH rendelet szerinti, a radioaktív anyag alkalmazására vonatkozó engedéllyel.
(5) b) * a szállított radioaktív anyag megfelel az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó
engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló OAH rendelet zárt sugárforrás fogalmának,
vagy
c) a küldeménydarabok ellenőrzése a küldeménydarab átadója részéről kellőképpen és dokumentumokkal igazolt, és engedményes vagy IP-1 típusú csomagolású küldeménydarabok szállítása történik.
(6) * A radioaktív anyagok csomagolása, szállítás során be kell tartani az ionizáló sugárzás elleni
védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló OAH rendelet
vonatkozó előírásait.
10. § * Radioaktív anyag belföldi szállításánál, valamint a radioaktív anyagok nyilvántartásának és
ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló OAH rendelet szerinti 10D
feletti aktivitású radioaktív anyag nemzetközi szállításánál a feladónak - a szállítás megkezdése előtt az anyag feladásáról a címzettet értesítenie kell.
Többek között módosítja a 62/2013. (X. 17.) NFM rendeletet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti
Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról
Megjelent: MK 104/2022 (VI.24.) Módosítja: 3/2022. (VI. 24.) TIM. r. Hatályos: 2022.06.25.
8. * A RID Szabályzat 1.7.2 szakasza szerinti sugárvédelmi programnak meg kell felelnie a radioaktív
anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendeletben és az
ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló OAH rendeletben foglalt követelményeknek.
Többek között módosítja a 26/2017. (VII. 5.) NFM rendeletet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi
Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról
Megjelent: MK 104/2022 (VI.24.) Módosítja: 3/2022. (VI. 24.) TIM. r. Hatályos: 2022.06.25.
11. * Az ADN Szabályzat 1.7.2 szakasza szerinti sugárvédelmi programnak meg kell felelnie a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendeletben,
és az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési
rendszerről szóló OAH rendeletben foglalt követelményeknek. A sugárvédelmi program alkalmazásához az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm.
rendelet szerinti engedély szükséges.
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 104/2022 (VI.24.) Módosítja: 3/2022. (VI. 24.) TIM. r. Hatályos: 2022.06.25.
12. * Az ADR Szabályzat 1.7.2 szakasza szerinti sugárvédelmi programnak meg kell felelnie a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendeletben
és az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési
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rendszerről szóló OAH rendeletben foglalt követelményeknek. A sugárvédelmi program alkalmazásához az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm.
rendelet szerinti engedély szükséges.
2. * A 7 osztály radioaktív anyagai szállításának szakosító vizsgájára az a hallgató bocsátható, aki a
nem tartányos szállításra öt évnél nem régebben tett sikeres ADR vizsgát és az ionizáló sugárzás
elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló OAH rendelet szerinti, legalább alapfokozatú sugárvédelmi vagy radiológusi képzettséggel rendelkezik.
32. * Az ADR Szabályzat 8.5 fejezetében lévő S12 utasítás a következő kiegészítéssel alkalmazható:
„A járművezetők ezt a képzést az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési,
jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló OAH rendelet szerinti, legalább alapfokozatú sugárvédelmi
képzettség megszerzése után az ADR Szabályzat 8.2.3 szakasza szerinti oktatás során is megkaphatják, ha az oktatást az ADR Szabályzat 7 osztályára érvényes veszélyes áru szállítási biztonsági
tanácsadói bizonyítvánnyal rendelkező személy tartja.” veszélyes
………………………………………………………………………………………………………………………
227/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 105/2022 (VI.28.) Hatályos: 2022. 06. 29.
Többek között módosítja a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletet az állami foglalkoztatási szerv, a
munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról
Megjelent: MK 106/2022 (VI.31.) Módosítja: 227/2022. (VI. 28.) Korm. r. Hatályos: 2022.06.29.
3. § (3) * A kormányhivatal harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával öszszefüggő feladatköreinek gyakorlásával kapcsolatban az (1) bekezdésben foglalt irányítási hatásköröket, valamint a törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzési hatásköröket a harmadik
országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter gyakorolja.
4. § (1) A miniszter munkaerőpiaci feladatkörében mc) * a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személyek bejelentésköteles magyarországi foglalkoztatásáról,
mc) * a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek bejelentésköteles magyarországi foglalkoztatásáról,
6/A. * A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter feladat- és hatásköre
8/A. § * A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter
a) meghatározza az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásához kapcsolódó hatósági tevékenységének ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszerek szakmai, tartalmi követelményeit, javaslatot
tesz e számítógépes rendszerek fejlesztésére,
b) eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével segíti az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásához
kapcsolódó hatósági tevékenységét,
c) adatokat gyűjt és elemez a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáról és
a minősített kölcsönbeadók éves tevékenységéről.
10. § (7) * A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával összefüggő feladatai körében az állami foglalkoztatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala minősített
kölcsönbeadó nyilvántartásba vételével, ellenőrzésével és nyilvántartásból törlésével összefüggő
ügyekkel kapcsolatos feladatokat át nem ruházható hatáskörben, országos illetékességgel látja el.
(8) * Az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal a harmadik országbeli állampolgárok
magyarországi foglalkoztatásával összefüggő feladatai körében hatósági jogkört gyakorol
a) a nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodásra jogosító engedélyt kérelmező
harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához szükséges munkavállalási engedély,
b) az idegenrendészeti szerv által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásával.
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Többek között módosítja a 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet az egyes közérdeken alapuló
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
Megjelent: MK 106/2022 (VI.31.) Módosítja: 227/2022. (VI. 28.) Korm. r. Hatályos: 2022.06.29.
*

10. Adatmódosítás a szolgáltatói
nyilvántartásban. A szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás. Adatmódosítási
eljárásban, ha az adatmódosítás célja befogadás, kivéve, ha a kérelmező nem állami fenntartó a szervezeti formája alapján a tárgyévi költségvetésről szóló törvény szerint nem jogosult költségvetési támogatásra. Gyermekek napközbeni ellátása esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter,
egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszter-50 nap
………………………………………………………………………………………………………………..
231/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet a gyógyszerforgalmazást és az utazási költségtérítést érintő
egyes kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 105/2022 (VI.28.) Hatályos: 2022. 07. 02., 2022. 07. 15.
Többek között módosítja a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
Megjelent: MK 106/2022 (VI.31.) Módosítja: 231/2022. (VI. 28.) Korm. r. Hatályos: 2022.07.02.
(2)212 A Társadalombiztosítási Ár- és Támogatási Bizottság (a továbbiakban: TÁTB) az egészségbiztosításért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, a gazdaságpolitikáért felelős miniszter, valamint a szociálpolitikáért felelős miniszter véleményező, javaslattevő szerve. A TÁTB-nak a
gazdaságpolitikáért felelős miniszter, valamint szociálpolitikáért felelős miniszter által javasolt tagjait,
továbbá az egészségbiztosításért felelős miniszter által vezetett minisztérium, az államháztartásért
felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint az egészségbiztosító képviselőiből álló tagjait és
elnökét az egészségbiztosításért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – nevezi ki.
11 § (3)237 Azt a biztosítottat, aki a (7) bekezdés szerint kijelölt személy véleménye alapján betegsége, egészségi állapota miatt közforgalmú személyszállítási eszközön utazni nem képes, utazási költségtérítési támogatásként kilométerenként 21 forint illeti meg. Ha az utazás nem közforgalmú személyszállítási eszközzel történik, az Ebtv. 22. § (6) bekezdése szerinti esetben az utazási költségtérítési támogatás együttesen illeti meg a biztosítottat és kísérőjét. Több biztosított nem közforgalmú
személyszállítási eszközzel történő együttes utazása esetén csak az egyik – választásuk szerinti –
biztosított jogosult utazási költségtérítési támogatásra.
e)238 az arra vonatkozó információt, hogy a biztosított az ellátást a lakóhelye szerinti területi ellátásra
kötelezett szolgáltatónál vette-e igénybe.
(15)239 A (14) bekezdés szerinti utazási költségtérítési támogatás a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény szerinti nappali rendszerű iskolai oktatás keretein belül tanulmányokat folytató
tanulónak a tanulói jogviszony fennállása alatt, a tanítási év rendjének figyelembevételével, továbbá a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti korai fejlesztésben és gondozásban,
fejlesztő felkészítésben, valamint gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban egyéb intézményben részesülő gyermeknek jár, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a tanítási év rendjének figyelembevételével. Az utazási költségtérítési támogatás igényléséhez utazási utalvány kiállítása szükséges, amelyre a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tevékenységet végző szakértői bizottság vezetője jogosult. Az utazási utalvány kiállításakor fel kell tüntetni
azt az időpontot, amikortól az utazási utalványon megnevezett intézmény által nyújtott szolgáltatás
igénybevétele indokolt. A támogatás iránti igény az intézményben történt megjelenés napjától számított hatodik hónap utolsó napjáig érvényesíthető, azzal, hogy abban az esetben, ha a kérelem benyújtására az utazási utalvány kiállításától számított 6. hónap utolsó napjáig kerül sor, akkor az utazási
költségtérítési támogatás az utazási utalványon feltüntetett, a szolgáltatás igénybevételének indokolt
kezdő időpontjaként meghatározott naptól állapítható meg
…………………………………………………………………………………………………………………….
238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 106/2022 (VI.31.) Hatályos: 2022.07.01.
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Többek között módosítja a 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről
Megjelent: MK 106/2022 (VI.31.) Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r. Hatályos: 2022.07.01.
6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2)-(6) *
(7) * Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter arra, hogy a közfürdők létesítésére,
üzemeltetésére, valamint a közfürdők és kútjaik védőterületére vonatkozó részletes szakmai előírásokat, továbbá az üzemeltetéshez szükséges képesítési előírásokat rendeletben szabályozza. *
Többek között módosítja a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet az ENSZ Éghajlatváltozási
Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi
LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
Megjelent: MK 106/2022 (VI.31.) Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r. Hatályos: 2022.07.01.
8. § (1) A kiotói egységek közhiteles nyilvántartásáért és kezeléséért az 1. mellékletben meghatározott
mértékű számlavezetési díjat (a továbbiakban: számlavezetési díj) kell fizetni.
(2) * A számlavezetési díjat a Technológiai és Ipari Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett
TIM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára kell befizetni. A számlavezetési díj a forgalmi jegyzék kezelőjének a bevétele, amelyet a forgalmi jegyzék működtetésére fordít.
Többek között módosítja a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek
engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól
Megjelent: MK 106/2022 (VI.31.) Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r. Hatályos: 2022.07.01.
21/B. § * (1) A kártevőirtó tevékenységre irányuló bejelentés tartalmazza
a) az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet személyesen végző foglalkoztatott személy
aa) nevét és születési idejét, valamint
ab) * szakképzettségét igazoló oklevele, bizonyítványa számát, kiállítója megnevezését, vagy akinek
szakmai gyakorlatát a feladatra kijelölt szerv vagy hatóság az egészségügyért felelős miniszter által
szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton
alapuló elismeréséről szóló rendeletben foglaltak szerint elismerte az erről szóló határozat számát,
kiállításának időpontját,
Többek között módosítja a 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendeletet az egészségügyi létfontosságú
rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
Megjelent: MK 106/2022 (VI.31.) Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r. Hatályos: 2022.07.01.
2. § * Az egészségügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerelemek (a továbbiakban: létfontosságú rendszerelemek) meghatározása során az Lrtv. 1. mellékletében foglalt táblázat f) * 19. sorában
meghatározott társadalombiztosítási ágazat, az egészségbiztosítás informatikai rendszere esetében a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
jár el javaslattevő hatóságként.
Többek között módosítja a 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendeletet a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről
Megjelent: MK 106/2022 (VI.31.) Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r. Hatályos: 2022.07.01.
1. melléklet a 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez
Az OKSER tagjai
*
6. a felsőoktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
3. Monitorozó adatszolgáltató központok, valamint az OKSER ellenőrző tevékenységébe bevonható mérési területeik
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A
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OKSER tag

Adatszolgáltató központ

Vizsgálatok tárgya

a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
Nukleáris Baleseti Információs és
Értékelő Központ

(a) környezeti gammadózisteljesítmény
(b) levegő aeroszol

3 * a felsőoktatásért felelős
miniszter által vezetett
minisztérium

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris
Technikai Intézet Tanreaktora
Üzemi Környezeti Sugárvédelmi
Ellenőrző Rendszere

levegő aeroszol, levegő fall-out,
környezeti gammadózisteljesítmény

4*

Eötvös Loránd Tudományegyetem, környezeti gammadózisDebreceni Egyetem, Kaposvári
teljesítmény
Egyetem, Nyugat-magyarországi
Egyetem (Sopron), Nyugatmagyarországi Egyetem
(Székesfehérvár), Nyugatmagyarországi Egyetem (Szombathely), Pannon Egyetem,
Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem,
Szegedi Tudományegyetem,
Szent István Egyetem
környezeti ellenőrzési rendszere
3.1.1. * (a) = a környezeti gammadózis-teljesítmény távmérés a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, az agrárpolitikáért felelős miniszter
által vezetett minisztérium, a felsőoktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, az OMSZ, az
MTA, az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az RHK Kft. által működtetett automata állomások bevonásával történik a külön jogszabályban meghatározott Országos Sugárfigyelő Jelző és Ellenőrző Rendszer működése szerint.
Többek között módosítja a 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletet az állami magasépítési beruházásokról
Megjelent: MK 106/2022 (VI.31.) Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r. Hatályos: 2022.07.01.
13. § * (1) A kormányzati magasépítési beruházás előkészítője által elkészített és a Beruházási Ügynökség által jóváhagyott kivitelezési dokumentációja alapján a Beruházási Ügynökség a Kbt. 53. § (5)
bekezdése szerint - külön kormánydöntés nélkül - feltételes közbeszerzési eljárást folytat le a beruházás megvalósítására.
(2) Az (1) bekezdés szerint lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás alapján az állami beruházásokért felelős miniszter a Kormány döntését kezdeményezi a kormányzati magasépítési beruházás
megvalósítása érdekében. A Kormány egyedi határozatban dönt a kormányzati magasépítési beruházás megvalósításáról, az ahhoz szükséges kötelezettségvállalás összegéről, továbbá minden olyan
kérdésről, amely a kormányzati magasépítési beruházás megvalósítása érdekében szükséges.
14. § * (1) A 8. § szerinti kormányzati magasépítési beruházás esetén, ha a Beruházási Ügynökség
egyetért a beruházás előkészítési dokumentációjával, az állami beruházásokért felelős miniszter a
kivitelezési dokumentációt jóváhagyás céljából a Kormány elé terjeszti.
(2) A Kormány (1) bekezdés szerinti jóváhagyása esetén a Beruházási Ügynökség és az állami beruházásokért felelős miniszter a 13. § szerint jár el.
Többek között módosítja a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
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Megjelent: MK 106/2022 (VI.31.) Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r. Hatályos: 2022.07.01.
78. § * (1) A Kormány szakképzési intézményfenntartó központként
a) a 94. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott fenntartói irányítási hatáskör tekintetében a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt,
b) - az általa alapított szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény vonatkozásában
ba) a 94. § (1) bekezdés d), e) és g) pontjában, - a szakképző intézmény gazdálkodásának ellenőrzése kivételével - a 94. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a 94. § (2) bekezdésében meghatározott
fenntartói irányítási hatáskör tekintetében a főigazgatót,
bb) a 94. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a szakképző intézmény gazdálkodásának ellenőrzése
tekintetében a 94. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott fenntartói irányítási hatáskör tekintetében a kancellárt
jelöli ki.
(2) E feladatkörében a szakképzési intézményfenntartó központ a szakképzésért felelős miniszter által
alapított szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény felett gyakorolja a fenntartó
jogszabályban meghatározott fenntartói irányítási hatásköreit és teljesíti a fenntartó jogszabályban
meghatározott kötelezettségeit.
91/A. § * A köznevelésért felelős miniszter a szakképzésért felelős miniszter által az állam nevében
alapított állami szakképző intézmény fenntartója lehet, amely tekintetében a 94. § (1) bekezdés b), d),
f) és g) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott fenntartói irányítási hatásköröket a tankerületi
központ útján látja el.
149. § (3) * Ha a szakképző intézményben a felvételi eljárás évét megelőző három év átlagában a
jelentkezők száma adott ágazatban több, mint háromszorosan meghaladja a felvehető tanulók számát, a szakképző intézmény központi írásbeli vizsgát, illetve szóbeli vizsgát tarthat. A központi írásbeli
vizsgán a köznevelésért felelős miniszter által kiadott egységes feladatlapokat kell használni. Központi
írásbeli vizsga, illetve szóbeli vizsga esetén az igazgató a központi írásbeli vizsga eredménye, illetve a
szóbeli vizsga és a (2) bekezdés szerinti értékelés, minősítés alapján dönt.
306. § * (1) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzésért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.
(2) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal feladata a szakképzés és a felnőttképzés irányításában való közreműködés a jogszabályban meghatározottak szerint, ennek keretében az oktatási
rendszer ezen ágazatai működésének ellenőrzése, az azokkal kapcsolatos államigazgatási és szolgáltatói feladatok ellátása. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal illetékessége az ország
egész területére kiterjed.
(3) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt elnök vezeti, akinek tevékenységét elnökhelyettesek segítik. Az államigazgatással és a felnőttképzéssel, a szakképzéssel, valamint a fejlesztési források felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására és hatáskörök gyakorlására külön elnökhelyettest kell kinevezni.
(4) Az elnököt és az elnökhelyetteseket a szakképzésért felelős miniszter nevezi ki és menti fel. Az
elnök felett a munkáltatói jogkört a szakképzésért felelős miniszter, az elnökhelyettesek felett a munkáltatói jogkört - a kinevezés és felmentés kivételével - a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke gyakorolja.
…………………………………………………………………………………………………………………….
239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kabinetirodát
vezető miniszter feladat- és hatáskörének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
kormányrendelet szerinti meghatározásával összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 106/2022 (VI.31.) Hatályos: 2022.07.01.
Többek között módosítja a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
Megjelent: MK 106/2022 (VI.31.) Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r. Hatályos: 2022.07.01.
1. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez *
A) A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés adattartalma
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6.7. * - vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége és a 4. melléklet szerinti vendéglátóhely üzlettípus megjelölése, valamint azon vendéglátó üzletek esetén, amelyek kötelesek vendéglátó szoftver
alkalmazására - nyilatkozata arról, hogy rendelkezik, vagy az adatszolgáltatási kötelezettsége kezdő
időpontjában rendelkezni fog a 28. § g) pontja szerinti vendéglátó szoftverrel,
Többek között módosítja a 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendeletet az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
Megjelent: MK 106/2022 (VI.31.) Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r. Hatályos: 2022.07.01.
3. § * (1) Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) a nemzeti fenyegetettség és a
tervezési alapfenyegetettség vonatkozásában:
f) * Nemzeti Információs Központ.
Többek között módosítja a 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről
Megjelent: MK 106/2022 (VI.31.) Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r. Hatályos: 2022.07.01.
5. § A Kormány az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel
a) * az Információs Hivatal, a Nemzeti Információs Központ, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vonatkozásában az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját,
Többek között módosítja a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendeletet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról
Megjelent: MK 106/2022 (VI.31.) Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r. Hatályos: 2022.07.01.
11. § (1) * A 4. § (1) bekezdés szerinti hatósági, illetve szakhatósági eljárásban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi vagy területi szerve
a) a gazdasági hatás kritériuma teljesülésének kérdésében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi
szerve,
b) * a társadalmi hatás kritériuma teljesülésének kérdésében az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv területi, illetve központi szerve, az Alkotmányvédelmi Hivatal központi szerve, a
Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Információs Központ, valamint az Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság,
Többek között módosítja a 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendeletet a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról
Megjelent: MK 106/2022 (VI.31.) Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r. Hatályos: 2022.07.01.
42. § (1) A hivatásos állományba jelentkező életvitelét a hivatásos állományba vétel előtt, a rendvédelmi oktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója, valamint tanulója életvitelét a hallgatói, tanulói jogviszony létesítése előtt, továbbá a hivatásos állomány tagja, az ösztöndíjas hallgató, valamint a tanuló
életvitelét a miniszter által meghatározott gyakorisággal, de legfeljebb évente egy alkalommal a jogviszony fennállása alatt ellenőrizni kell. A szolgálati viszony fennállása alatt a kifogástalan életvitel soron
kívüli ellenőrzésére akkor kell intézkedni, ha a kifogástalan életvitel ellenőrzésének kezdeményezésére jogosult tudomására jutott adatokból a kifogásolható életvitelre alapos okkal lehet következtetni.
(7) * A (4) bekezdésben írt feltételek ellenőrzését
a) a saját állománya tekintetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálat,
b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal esetében az Alkotmányvédelmi Hivatal,
c) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv irányításáért felelős miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szerv esetében a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat
ellátó szerv
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[az a)-c) pont ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: kifogástalan életvitelt ellenőrző
szerv] végzi.
(8) * A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott büntetésről vagy kényszergyógykezelés elrendeléséről a jogerős ügydöntő határozatot hozó bíróság haladéktalanul értesíti az állományilletékes parancsnokot, aki - a kifogástalan életvitel-ellenőrzés lefolytatása nélkül - a bíróság ügydöntő határozatának jogerőre emelkedését követő nappal megállapítja, hogy a hivatásos állomány tagjának életvitele
kifogásolható, és e törvény szerint intézkedik a szolgálati viszony megszüntetése érdekében.
(9) * A kifogástalan életvitelt ellenőrző szerv annak ellenőrzése érdekében, hogy a (4) bekezdésben
foglalt, az életvitel kifogásolhatóságát megalapozó körülmények fennállnak-e, a kifogástalan életvitel
ellenőrzése során
43. § (2) Az elvégzett vizsgálat eredménye alapján azt, hogy a kifogásolható életvitelt megalapozó, a
42. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak-e,
c) * a hivatásos állományba vagy rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkező esetében a kifogástalan életvitelt ellenőrző szerv
állapítja meg. (6) * A kifogástalan életvitelt ellenőrző szervet a kifogástalan életvitel ellenőrzését kezdeményező rendvédelmi szerv az erről szóló döntés meghozatalától számított nyolc napon belül tájékoztatja arról, hogy a jelentkezővel létesült-e szolgálati viszony, ösztöndíjas jogviszony vagy tanulói
jogviszony. A keletkezett iratokat, adatokat - a kifogástalan életvitel ellenőrzését elrendelő és befejező
határozatot kivéve - meg kell semmisíteni,
287/C. § * (1) A rendvédelmi szervnél foglalkoztatott munkavállalókra az Mt. rendelkezéseit az e §ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(9) * Ha törvény lehetővé teszi, hogy a rendvédelmi szerv munkavállalója esetében a feladatainak
törvényes ellátását az arra törvényben kijelölt szerv törvényben meghatározott megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizze, munkaviszony azzal létesíthető, aki tudomásul veszi, hogy munkaviszonyának fennállása alatt feladatai törvényes ellátását az arra törvényben kijelölt szerv megbízhatósági vizsgálattal
ellenőrizheti.
336/A. § * (1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatot irányító miniszter előzetes jóváhagyásával a
polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója át nem ruházható hatáskörében, illetve a polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója és helyettese esetében a miniszter a polgári nemzetbiztonsági
szolgálat hivatásos állománya tagjának az e törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó
szabályoktól eltérő, személyi illetményt állapíthat meg.
(2) A személyi illetményt egy összegben kell megállapítani és visszavonásig érvényes. A visszavonást
követően a polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állományának tagját az e törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályok szerint, az általa betöltött beosztás alapján kell besorolni és illetményét megállapítani.
(3) A személyi illetményben részesülők illetményét évente - január 31-ig - felül kell vizsgálni.
(4) A személyi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett,
a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.
(5) Visszavonás nélkül is megszűnik a személyi illetmény, ha a polgári nemzetbiztonsági szolgálat
hivatásos állománya tagjának besorolása szerinti illetményének összege eléri a személyi illetmény
összegét. Ebben az esetben a polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állományának tagját az
általa betöltött beosztás alapján kell besorolni, és illetményét megállapítani.
Többek között módosítja a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendeletet a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól
Megjelent: MK 106/2022 (VI.31.) Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r. Hatályos: 2022.07.01.
(4) E törvény rendelkezéseit - az e törvényben meghatározott esetben és körben –
d) * a rendvédelmi tisztjelöltre,
22a. * rendvédelmi tisztjelölt: a rendvédelmi alapképzésre felvételt nyert személy, aki a képzés időtartama alatt hallgatói jogviszonyban és a XXVII. Fejezetben meghatározottak szerinti tisztjelölti szolgálati jogviszonyban áll;
284. § * (1) A rendvédelmi tisztjelölt rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban:
rendvédelmi tisztjelölti jogviszony) teljesít szolgálatot, amelyben őt és a vele rendvédelmi tisztjelölti
jogviszonyt létesítő rendvédelmi szervet jogszabályban meghatározott kötelezettségek terhelik, és
jogosultságok illetik meg. A rendvédelmi tisztjelölt elsődleges szolgálati kötelezettsége a rendvédelmi

23

szervnél a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásban történő szolgálatteljesítésre való
felkészülés.
112. * A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony létesítése és megszüntetése
113. * A rendvédelmi tisztjelölti szolgálat
114. * A rendvédelmi tisztjelölt járandóságai
115. * A rendvédelmi tisztjelölt fegyelmi és kártérítési felelőssége
342. § (m) * az egészségügyi és pszichológiai alapellátás igénybevételének módját,
n) * a munkavégzés alapvető feltételeiről és szempontjairól szóló tájékoztatás tartalmát és rendjét.
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.
361/A. § * A 45. § (4) bekezdése, valamint a 287/P. § (4a) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség 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 rendvédelmi 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. június
20-i (EU) 2019/1152 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

Emlékeztető:
1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
Módosítja: 2021. évi CXXXVI. tv.
27/C. § * (1) Piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapot esetén a (2) bekezdés szerinti vállalkozás az e § szerinti kiegészítő bányajáradék fizetésére köteles.
(2) Kiegészítő bányajáradék fizetésére köteles az a vállalkozás, amely
a) a 20. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint bányajáradék fizetésére köteles, és
b) főtevékenységként
ba) építőipari nyers- és alapanyag bányászata, valamint
bb) építési alapanyagként szolgáló termék gyártása
tevékenységi körön belül a Hatóság elnöke által rendeletben meghatározott gazdasági tevékenységet végez, és
c) a Hatóság elnöke által rendeletben megállapított piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapotot
megelőző második adóévben az árbevétele - ide nem értve a társasági adóról és az osztalékadóról
szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozást - elérte vagy meghaladta a 3 000 000 000 forintot.
(3) A (2) bekezdés b) pontja alkalmazásában főtevékenység az a TEÁOR nómenklatúra szerinti
gazdasági tevékenység, amelyet a vállalkozás a piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapot hatálybalépését megelőző második adóév során, bármely időpontban főtevékenységként végzett.
(4) A (2) bekezdés szerinti fizetésre kötelezett az általa kitermelt vagy feldolgozott, építési alapanyagként szolgáló termékeknek a Hatóság elnöke rendeletében - a 27/A. § (3) bekezdésében foglalt
szempontokat figyelembe véve - megállapított, általános forgalmi adó nélkül számított viszonyítási
egységáron felüli értékesítése esetén a tényleges árbevétel, az értékesített mennyiség és a viszonyítási egységár alapján megállapított árbevétel különbségének 90 százalékát kiegészítő bányajáradékként fizeti meg.
(5) A kiegészítő bányajáradékot forintban, havonta kell teljesíteni, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig. A befizetett kiegészítő bányajáradék költségként számolható el.
50/A. § * (1) * Felhatalmazást kap a Kormány
4. * a bányajáradékra, annak és a 27/C. § szerinti kiegészítő bányajáradék befizetésére, továbbá a
szabálytalanul végzett bányászati tevékenység miatt kiesett bányajáradék pótlására szolgáló térítésre,
illetve díjfizetésre,
(1d) * Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg
j) a bányafelügyelet piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapot alapján lefolytatandó eljárásainak
részletes szabályait,
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k) * a 27/C. § szerinti kiegészítő bányajáradékkal érintett termékek piacfelügyeleti intézkedésre
okot adó állapot időtartama alatt figyelembevételre kerülő viszonyítási egységárát, valamint a kiegészítő bányajáradék fizetési kötelezettséget megalapozó - a 27/C. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenységi körökön belüli - gazdasági tevékenységet.
…………………………………………………………………………………………………………………..
195/2022. (V. 27.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes szabályozási kérdésekről
Hatályos: 2022. 06. 01., 2022. 07. 01.
Többek között módosítja a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről
Módosítja: 195/2022. (V. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2022. 06. 01.
10. § (1a) * A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi
V. törvény 4. §-a alkalmazásában a keresőképtelenség igazolásához szükséges adatoknak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe történő integrálásáig az 5. számú melléklet szerinti nyomtatványt nem kell átadni a biztosított részére, hanem az orvos elektronikus úton - így különösen emailben - továbbíthatja a biztosított részére.

………………………………………………………………………………………………
510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről
Többek között módosítja a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és
Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
Módosítja: 510/2021. (IX. 3.) Korm. r.
Hatály: 2022.VI.1. –
6. A Nyilvántartás általános adatkezelési szabályai
7. §
*
(5) A Nyilvántartásban keletkezett elektronikus dokumentumokat az eljárás, alkalmazás lezárását
követően a Dokumentációs Központ tárolja a 7/A. §-ban foglaltak figyelembevételével, amely a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény és végrehatási rendeletei, valamint a keletkezett dokumentum típusára vonatkozó irattári terv szerint - az Étv. 59. § (6)-(8)
bekezdése figyelembevételével - gondoskodik az archiválásáról és megőrzéséről vagy a törléséről.
*
7/A. § A Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazások közül
a) a készenlétbe helyezett e-építési naplóból csak az építtető vagy annak meghatalmazottja adhat
ki adatot,
b) azon e-építési napló esetén, amelynek készenlétét megszüntették, az a) pontban foglaltakon felül az Üzemeltető is szolgáltathatja az építtető számára megismerhető, személyes adatnak nem minősülő adatokat az építmény tulajdonosa - kizárólag a tulajdonában álló építményre vonatkozóan - vagy
annak meghatalmazottja részére,
c) az e-tanúsításból a tanúsított épület tulajdonosa vagy annak meghatalmazottja, valamint a tanúsítványt készítő tanúsító adhat ki adatot vagy a tanúsítvány másolatát,
d) az ÉTDR-ből az építtető vagy az építmény tulajdonosa - kizárólag a tulajdonában álló építményre vonatkozóan - vagy azok meghatalmazottja részére azon hatóság adhat ki az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint iratot, amely előtt (a jogutódlásra vonatkozó szabályok figyelembevételével) az eljárás folyamatban volt.
………………………………………………………………………………………………………………..
444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról
Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 06. 01.
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4. § (1) * A pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésére vonatkozó kérelmet a vizsgaközponthoz kell
benyújtani, amely a 3. § (2) bekezdés b)-d) pontja kivételével a pályaalkalmassági vizsgálatot a gépjárművezető kérelmére végzi el.
(1a) * Pályaalkalmassági vizsgálatra jelentkezni a vizsgaközpont
a) informatikai rendszerén keresztül elektronikus úton,
b) informatikai rendszeréből letöltött kérelem kinyomtatásával és postai úton történő megküldésével, vagy
c) informatikai rendszerében kitöltött vagy letöltött és kinyomtatott kérelemmel személyesen a vizsgaközpontnál ügyfélfogadási időben
lehet.
(1b) * Az előzetes és időszakos pályaalkalmassági vizsgálat, valamint a 3. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat díját elektronikus úton, átutalással, vagy az (1a) bekezdés c) pontja szerinti esetben készpénz átutalási megbízással kell megfizetni. Előzetes és időszakos
pályaalkalmassági vizsgálatra az időpontfoglalás a díj megfizetését követően lehet. A díj megfizetésének 60 napon túli elmulasztása esetén az ügyfél jelentkezését törölni kell.
(1d) * Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat a 3. § (2) bekezdés b)-e) pontja esetén a kezdeményező vagy a megkereső szerv írásbeli megkeresése alapján az ügyfél vizsgaközpont általi értesítésével indul.
(2) * Az I. és II. pályaalkalmassági minősítés megszerzése céljából pályaalkalmassági vizsgálatra
az jelentkezhet, aki nem minősül - kezdő vezetőnek és rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel „B”
vagy „C” vagy „D” kategóriában.
7. § (3) * A felülvizsgálati kérelmet a vizsgaközpont informatikai
a) rendszerén keresztül elektronikus úton, vagy
b) rendszeréből letöltött kérelem kinyomtatásával és postai úton történő megküldésével, vagy
c) rendszerében kitöltött vagy letöltött és kinyomtatott kérelemmel személyesen a vizsgaközpontnál
ügyfélfogadási időben
lehet benyújtani.
……………………………………………………………………………………………………….
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
Módosítja: 659/2021. (XI. 30.) Korm. r.
1/C. § * A Központi Okmányiroda kizárólagos illetékességi körében ellátja:
a) * a 63/A. § (2) bekezdés 12. pontja szerinti „I” betűjelű ideiglenes, a 63/A. § (3) bekezdése szerinti „CD” betűjelű ideiglenes, továbbá a „CD” betűjelű különleges rendszámtábla kiadásával,
2. § * (1) E rendelet alkalmazásában:
14. * rendszámtábla cseréje: a rendszámtáblának az eredeti karakterekkel azonos,
a) eltérő színben és formátumban vagy
b) eltérő színben vagy formátumban
történő legyártását követő kiadása;
42. § (8) * A jármű (6) bekezdés szerinti ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése az ideiglenes forgalmi engedély és a 63/A. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti ideiglenes rendszámtábla kiadásával
valósul
meg.
(13) * A jármű forgalomba helyezése, ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti vagy a
már forgalomba helyezett járművel és az ideiglenes forgalomban tartással kapcsolatos eljárások során
a közlekedési igazgatási hatóság az ügyfél kérelmének megfelelő adattartalmú elektronikus kérelmet
állít elő.
51. § (1) * A tulajdonos, az üzembentartó vagy az ideiglenes rendszámtábla jogosultjának kérelme
alapján a járműnyilvántartásba és az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásába be kell jegyezni a
kérelmező rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőségét (telefonszámát vagy elektronikus
levélcímét), valamint az ezen adatokban bekövetkezett változást.
53. § (2) * A rendszámtábla állandó vagy ideiglenes fajtájú, amelynek formátuma:
a) az 1990. augusztus 6-át követően kiadott rendszámtábla a betűjelből és számjegyből álló kombinációk mellett a nemzeti színeket és a H jelzést tartalmazza,
b) a 2004. május 1-jét követően kiadott
ba) állandó rendszámtábla a 11. melléklet szerint az európai zászlót jelképező kék mezőben 12 ötágú sárga csillagot és fehér H jelzést tartalmazza,
bb) ideiglenes rendszámtábla a betűjelből és számjegyből álló kombinációk mellett a magyar nemzeti színeket és a H jelzést tartalmazza, vagy
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c) a 2022. július 1-jétől bevezetett
ca) állandó rendszámtábla a 11/A. melléklet szerint az európai zászlót jelképező kék mezőben 12
ötágú sárga csillagot, fehér H jelzést és Magyarország címerét (a továbbiakban: címer) tartalmazza,
cb) ideiglenes rendszámtábla a betűjelből és számjegyből álló kombinációkon kívül az európai
zászlót jelképező kék mezőben 12 ötágú sárga csillagot, fehér H jelzést, valamint a címert tartalmazza.
(3) * Az állandó rendszámtábla jellege szerint:
a) sorozatban előállított általános,
b) sorozatban előállított egyénileg kiválasztott,
c) egyedileg előállított vagy
d) különleges.
(5) * A (2) bekezdés a) pontjában és b) pont ba) alpontjában meghatározott sorozatban előállított
állandó rendszámtábla három betűjelet és három számjegyet tartalmaz. A (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott ideiglenes rendszámtábla leírását a 14. melléklet tartalmazza.
(6) * A (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott formátumú (3) bekezdés a) és b) pontja
szerinti jellegű állandó rendszámtábla a latin abc szerinti két magánhangzóból vagy két mássalhangzóból - kivéve a cs, gy, ly, ny, sz, ty, zs betűkombinációkat -, az ezt követő címer után két betűjelből,
kötőjelből és három számjegyből áll. A rendszámtábla betűjelei helyén ékezetes magánhangzók nem
állhatnak, a számjegyek helyén 001-től 999-ig terjedő érték szerepelhet. A (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott ideiglenes rendszámtábla leírását a 14/A. melléklet tartalmazza.
54. § (1) A rendszámtábla méret szerinti típusait a 11. melléklet határozza meg.
(1a) * A B, a C és az E típusú rendszámtábla nem tartalmaz kötőjelet.
(2) * Az 53. § (2) bekezdés a) pontja szerinti állandó rendszámtábla karaktereinek megtartásával
az 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott formátumban történő legyártását az
igazgatási szolgáltatási díj igazolt megfizetését követően a közlekedési igazgatási hatóság engedélyezi, és annak tényét bejegyzi a nyilvántartásba és a forgalmi engedély „Hivatalos feljegyzések” rovatába.
(2a) * Az 53. § (2) bekezdés a) pontjában vagy b) pont ba) alpontjában foglalt állandó rendszámtáblával ellátott járművet a közlekedési igazgatási hatóság az ügyfél kérelmére a rendszámtábla karaktereinek megtartása nélkül az 53. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglalt rendszámtáblával
átrendszámozza.
(4) * 2022. július 1-jétől a 60. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott járművek esetében az 53.
§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott rendszámtábla nem adható ki.
(5) * Az 53. § (2) bekezdés a) pontja szerint kiadott egyénileg kiválasztott, egyedileg előállított
rendszámtábla a 60. § (2a) bekezdésében meghatározott esetekben az 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott rendszámtáblára cserélhető.
(6) * Az 53. § (2) bekezdés a) pontja szerinti és b) pont ba) alpontja szerinti formátumú állandó
rendszámtábla az 53. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti formátumú állandó rendszámtáblára,
továbbá az 53. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti formátumú állandó rendszámtábla az 53. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti és b) pont ba) alpontja szerinti formátumú állandó rendszámtáblára
nem cserélhető.
(7) * 2022. július 1-jétől csak az 53. § (2) bekezdés c) pontja szerinti rendszámtábla adható ki.
55. § (1) * Az 53. § (2) bekezdés b) pont ba) és c) pont ca) alpontjában meghatározott állandó
rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz és vontató
járműnyilvántartásba történő vételét és a hatósági jelzés valódiságát igazolja. A Nyilvántartó tulajdonát
képező regisztrációs matrica gyártótól történő megrendelése és a közlekedési igazgatási hatóság
matricával történő ellátása a NISZ Zrt., az ügyfélnek történő kiadása a közlekedési igazgatási hatóság
hatáskörébe tartozik.
57. § (6) * A négykerekű segédmotoros kerékpárra hátulra E típusú, vagy ha a jármű műszaki kialakítása azt indokolja, A típusú rendszámtáblát kell felszerelni.
58. § (1) * Ha közrendbe, közerkölcsbe vagy jogszabályba nem ütközik, igazgatási szolgáltatási díj
megfizetése ellenében, kérelemre engedélyezhető
15/A. * 2022. július 1-jétől bevezetett ideiglenes rendszámtábla
63/A. § * (1) Az ideiglenes rendszámtáblát a (2) és (3) bekezdésben meghatározott esetekben az
ideiglenes forgalomban tartás engedélyezésével egyidejűleg kell kiadni. Az ideiglenes rendszámtábla
leírását a 14/A. és 14/B. melléklet tartalmazza.
16/A. * A 2022. július 1-jétől bevezetett ideiglenes rendszámtábla kiadására, használatára vonatkozó eltérő rendelkezések
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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 (székhelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról
Módosítja: 195/2022. (V. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2022. 06. 01.
1/A. § (2) * Az (1) bekezdés szerinti ügyek tekintetében felügyeleti szervként a szociálpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.
18. § (2) * A fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve a Kormányhivatal. Az erről szóló szerződést a miniszter és a Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott köti meg.
…………………………………………………………………………………………………………….
188/2022. (V. 26.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos
részletszabályokról
Hatályos: 2022. 06. 01.
2. A fertőző betegség elleni védettség igazolása
3. A védettségi igazolvány és adattartalma
4. A védettség érvényessége
5. A védettségi igazolványi kiállítása, az eljáró hatóság kijelölése
……………………………………………………………………………………………………………………
284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről
és feladatainak meghatározásáról
Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2022. 06. 01.
1. § (1) A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. § (8) bekezdése szerinti
vizsgaközponti feladatok ellátására 2019. január 1. napjától a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: vizsgaközpont) jelöli ki, amely
országos működési területtel jár el.
*
(2) A vizsgaközpont főtevékenységként az alábbi közfeladatokat látja el:
a) végzi a közúti járművezetők vizsgáztatását, utánképzését és képzésfelügyeletét,
b) végzi a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatását és képzésfelügyeletét,
c) végzi a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatát,
d) közreműködik az a) és b) pontban meghatározott képzésfelügyeleti tevékenysége révén a közúti
járművezetők és közúti közlekedési szakemberek tanfolyami és szaktanfolyami képzése, továbbképzése és utánképzése ellenőrzésében,
e) végzi a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzése, továbbképzése,
utánképzése és vizsgáztatása, továbbá az iskolavezetői, a szakoktatói és a vizsgabiztosi tevékenység
szakfelügyeletét,
f) részt vesz a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének engedélyeztetésével kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezésében,
g) részt vesz a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével, vizsgáztatásával, továbbá a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatával kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezésében,
h) feladatkörét érintően együttműködik hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és
egyéb szervezetekkel, testületekkel.
*
(2a) A vizsgaközpont elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett
a) a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásával való kapcsolattartása és a vizsgá-
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ra, vizsgálatra és utánképzésre jelentkezők adatainak ellenőrzése során a (2) bekezdés a)-c) pontja
szerinti közfeladatai ellátása keretében, valamint
b) a vizsgára, vizsgálatra és utánképzésre jelentkezők által közvetlenül a vizsgaközponthoz - képző
szerv közreműködése nélkül - benyújtható jelentkezés és nyilatkozattétel biztosítása vonatkozásában.
…………………………………………………………………………………………………………………
8/2022. (IV. 14.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet módosításáról
Hatály: 2022.VI.13. –
a paragrafusok többsége módosult
………………………………………………………………………………………………………………….
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
Hatályos: 2022. 07. 01.
Többek között módosítja a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendeletet egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
Módosítja: 52/2022. (II. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2022. 07. 01.
66. * a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, a bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) emberi testnedvek
és/vagy dializátfolyadékok elemzésére szolgáló ionszelektív elektródokban való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. augusztus 11-i (EU) 2021/1980
felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
67. * a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az intravaszkuláris ultrahangos képalkotó rendszerek
elektromos forgóérintkezőiben használt higanyra vonatkozó mentesség érvényességi időszakának
tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. március 8-i (EU) 2021/884 felhatalmazáson alapuló
bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
…………………………………………………………………………………………………….
Hatályon kívül helyezett jogszabályok
Ebben a hónapban
164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló kormányrendeletek módosításáról
Többek között módosítja a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásáról
Hatály: 2022.VI.1 megszűnt
……………………………………………………………………………………………………………………….
734/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X.
28.) Korm. rendelet módosításáról
Többek között módosítja az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védőoltásnak
az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről
Hatály: 2022.VI.1. -hatálytalan
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és
közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről
Módosítja: 649/2021. (XI. 30.) Korm. r.
Hatály: 2022.VI.1. – megszűnik
……………………………………………………………………………………………………………………….
3/2022. (VI. 24.) TIM rendelet egyes atomenergetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
és hatályon kívül helyezéséről
Megjelent: MK 104/2022 (VI.24.) Hatályos: 2022. 06. 25.
Megjelent: MK 104/2022 (VI.24.) Módosítja: 3/2022. (VI. 24.) TIM. r. Hatályos: 2022.06.25.
Többek között módosítja a 7/2007. (III. 6.) IRM rendeletet a nukleáris anyagok nyilvántartásának
és ellenőrzésének szabályairól
Hatályon kívül helyezi: 3/2022. (VI. 24.) TIM r.
Hatályos: 2022. 06. 25.
Többek között módosítja a 11/2010. (III. 4.) KHEM rendeletet a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról
Hatályon kívül helyezi: 3/2022. (VI. 24.) TIM r.
Hatályos: 2022. 06. 25.

Visszavont Nemzeti Szabványok
MSZ EN IEC 60512-11-1:2019 Angol nyelvű!
Csatlakozók villamos és elektronikus berendezésekhez. Vizsgálatok és mérések. 11-1. rész: Klímaállósági vizsgálatok. 11a jelű vizsgálat. Klímasorozat (IEC 60512-11-1:201
2000 helyett, amely még 2022.06. 20-ig érvényes
Környezetvédelem, Egészségvédelem, Biztonság
MSZ EN 60335-2-56:2003 Angol nyelvű! Visszavont!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-56. rész: Vetítők és hasonló
készülékek egyedi előírásai (IEC 60335-2-56:2002)
MSZ EN 60335-2-56:2003/A1:2009 Angol nyelvű! Visszavont!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-56. rész: Vetítők és hasonló
készülékek egyedi előírásai (IEC 60335-2-56:2002/A1:2008)
MSZ EN 60335-2-56:2003/A2:2015 Angol nyelvű! Visszavont!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-56. rész: Vetítők és hasonló
készülékek egyedi előírásai (IEC 60335-2-56:2002/A2:2014)
Egészségügy
Elektronika
MSZ EN 61952:2009 Angol nyelvű! Visszavont!
Szabadvezetékek szigetelői. 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű, váltakozó áramú rendszerek
kompozit támszigetelői. Fogalommeghatározások, vizsgálati módszerek és átvételi követelmények
(IEC 61952:2008)
Hidraulika
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Közút, közlekedés
MSZ ISO 8562:1994 Visszavont!
Kerékpárok. A kormányszárfeszítő ék szöge
Repülés
Faipar
MSZ 6771-13:1987 Visszavont!
Faanyagvédelem. A védőszer fakorróziós hatásának vizsgálata
MSZ 17300-2:1988 Visszavont!
Fenyő fűrészáru. Általános előírások
MSZ 20307:1986 Visszavont!
Idompréselt, rétegelt falemezek
MSZ 13340:1986 Visszavont!
Talpfafélék telítése
Építőanyag, építés
MSZ 18290-4:1982 Visszavont!
Építési kőanyagok felületi tulajdonságainak vizsgálata. Mikrokeménység mérése Vickers szerint
MSZ 4715-4:1987 Visszavont!
A megszilárdult beton vizsgálata. Mechanikai tulajdonságok roncsolásos vizsgálata
MSZ 537:1997 Visszavont!
SZIKETHERM hő-, hangszigetelő és tűzvédelmi bevonat
Magyar nyelven megjelent, bevezetett nemzeti szabványok
Általános
MSZ EN 17399:2020
Algák és algából készült termékek. Szakkifejezések és meghatározásuk
Matematika
MSZ EN 14614:2021
óüö987ízminőség. Útmutató a vízfolyások hidromorfológiai jellemzőinek értékeléséhe
Szociológia
Anyagmozgatás
MSZ EN 14492-2:2019
Daruk. Gépi hajtású csörlők és emelők. 2. rész: Gépi hajtású emelők
Környezet, Egészség, Biztonság
MSZ EN 15254-3:2019
Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 3. rész:
Szerelt (könnyűszerkezetes) válaszfalak
MSZ EN 15254-7:2018
Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó mennyezetek. 7.
rész: Fém szendvicspanelek
MSZ EN ISO 11925-2:2020
Tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatok. Építési termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatásra. 2.
rész: Vizsgálat "egyetlen láng" gyújtóforrással (ISO 11925-2:2020)
Egészségügy
Elektrotechnika
Faipar
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Építőanyag, építés
Gyártástechnika
MSZ EN 14728:2019
Eltérések a hőre lágyuló műanyagok hegesztett kötéseiben. Osztályozás
MSZ EN 16296:2021
Eltérések a hőre lágyuló műanyagok hegesztett kötéseiben. Minőségszintek
MSZ EN IEC 60974-3:2020
Ívhegesztő berendezések. 3. rész: Ívgyújtó és ívstabilizáló eszközök (IEC 60974-3:2019)
MSZ EN IEC 60974-5:2019
Ívhegesztő berendezések. 5. rész: Huzalelőtolók (IEC 60974-5:2019)
Mezőgazdaság
MSZ EN 16936:2017
Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. A tilozin, virginiamicin, spiramicin, cink-bacitracin és
az avoparcin antibiotikumok szűrése szubadditív szinteken, összetett takarmányokban, mikrobiológiai
lemezvizsgálattal
Angol nyelven megjelent magyar nemzeti szabványok
Megjelent ebben a hónapban
MSZ EN ISO 10209:2022 Angol nyelvű!
Műszaki termékdokumentáció. Szakszótár. Műszaki rajzokra, termékmeghatározásra és a kapcsolódó
dokumentációra vonatkozó szakkifejezések (ISO 10209:2022)
2013 helyett
MSZ EN ISO 9712:2022 Angol nyelvű!
Roncsolásmentes vizsgálat. Roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása
(ISO 9712:2021)
2013 helyett, de az még 2023. 01. 01-ig érvényes
MSZ EN IEC 81001-5-1:2022 Angol nyelvű!
Egészségügyi szoftverek és egészségügyi informatikai rendszerek biztonsága, hatékonysága és
rendszerbiztonsága. 5-1. rész: Rendszerbiztonság. Tevékenységek a termék életciklusa során (IEC
81001-5-1:2021)
MSZ EN ISO 26825:2022 Angol nyelvű!
Altató- és lélegeztetőkészülékek. Az altatás alatt használt gyógyszeres fecskendők jelölőcímkéi
(felhasználói címkéi). Színek, kialakítás és teljesítőképesség (ISO 26825:2020)
MSZ EN IEC 60601-2-41:2022 Angol nyelvű!
Gyógyászati villamos készülékek. 2-41. rész: Sebészeti és diagnosztikai lámpatestek alapvető
biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-41:2021)
2010, 2012 és 2015 helyett, de azok még 2024. 10. 08-ig érvényesek
MSZ EN IEC 61223-3-7:2022 Angol nyelvű!
Készülékek állapotfelmérése és időszakos vizsgálata gyógyászati képalkotó diagnosztikai
osztályokon. 3-7. rész: Átvételi és állandósági vizsgálatok. Fogászati kúpsugaras
komputertomográfiás röntgenberendezések képalkotási jellemzői (IEC 61223-3-7:2021)
MSZ EN IEC 62563-2:2022 Angol nyelvű!
Gyógyászati villamos készülékek. Orvosi képmegjelenítő rendszerek. 2. rész: Orvosi képmegjelenítők
átvételi és állandósági vizsgálatai (IEC 62563-2:2021)
MSZ EN 455-1:2020+A1:2022 Angol nyelvű!
Egyszer használatos orvosi kesztyűk. 1. rész: Lyukmentességi követelmények és vizsgálatok
2020 helyett
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MSZ EN ISO 23875:2022 Angol nyelvű!
Bányászat. A kezelőfülke levegőminőség-szabályozó rendszerei. Teljesítménykövetelmények és
vizsgálati módszerek (ISO 23875:2021)
MSZ CLC/TS 50612:2022 Angol nyelvű!
Hordozható villamos készülékek az égéskor keletkező gázok paramétereinek mérésére. Használati
útmutató a gáztüzelésű készülékek üzembe helyezési, szervizelési és karbantartási folyamataihoz
MSZ CLC IEC/TR 61511-4:2022 Angol nyelvű!
Működési biztonság. A feldolgozóipari ágazat biztonságtechnikai rendszerei. 4. rész: Az IEC 61511-1
1. és 2. kiadása közötti módosítások magyarázata és indoklása (IEC/TR 61511-4:2020)
MSZ EN 60335-2-54:2008/A12:2022 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-54. rész: Folyadékot vagy gőzt
alkalmazó, háztartási felülettisztító készülékek kiegészítő követelményei
MSZ EN 60335-2-54:2008/A2:2022 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-54. rész: Folyadékot vagy gőzt
alkalmazó, háztartási felülettisztító készülékek kiegészítő követelményei (IEC 60335-254:2008/A2:2019)
MSZ EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2022 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-41. rész: Szivattyúk kiegészítő
követelményei
2003, 2004 és 2010 helyett, de azok még 2024. 12. 24-ig érvényesek
MSZ EN IEC 60335-2-105:2021/A1:2022 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-105. rész: Többcélú zuhanyzófülkék
kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-105:2016/A1:2019)
2005, 2008 és 2010 helyett, de azok még 2024. 09. 27-ig érvényesek
MSZ EN IEC 60335-2-105:2021/A11:2022 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-105. rész: Többcélú zuhanyzófülkék
kiegészítő követelményei
2022 módosítása
MSZ CLC/TS 50131-11:2022 Angol nyelvű!
Riasztórendszerek. Behatolás- és támadásjelző rendszerek. 11. rész: Támadásjelző eszközök
MSZ CLC/TS 50131-2-9:2022 Angol nyelvű!
Riasztórendszerek. Behatolás- és támadásjelző rendszerek. 2-9. rész: Behatolásérzékelők. Aktív
infravörös sugaras érzékelők
MSZ CLC/TS 50131-2-11:2022 Angol nyelvű!
Riasztórendszerek. Behatolás- és támadásjelző rendszerek. 2-11. rész: Behatolásérzékelők. ALDDR
MSZ CLC/TS 50131-5-4:2022 Angol nyelvű!
Riasztórendszerek. Behatolás- és támadásjelző rendszerek. 5-4. rész: Felügyelt helyiségekben
található behatolás- és támadásjelző berendezések rendszer-kompatibilitási vizsgálata
MSZ CLC/TS 50131-9:2022 Angol nyelvű!
Riasztórendszerek. Behatolás- és támadásjelző rendszerek. 9. rész: Riasztás-ellenőrzés. Módszerek
és alapelvek
MSZ CLC/TS 50131-12:2022 Angol nyelvű!
Riasztórendszerek. Behatolás- és támadásjelző rendszerek. 12. rész: Módszerek és követelmények a
behatolásjelző rendszerek (IAS) be- és kikapcsolásához
2012 helyett
MSZ EN ISO 12179:2022 Angol nyelvű!
Termékek geometriai követelményei (GPS). Felületi érdesség: metszettapintó eljárás. A metszettapintó
műszerek kalibrálása (ISO 12179:2021)
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2000 helyett
MSZ EN ISO 21920-3:2022 Angol nyelvű!
Termékek geometriai követelményei (GPS). Felületi érdesség: profil. 3. rész: A felületi érdesség
pontos előírása (ISO 21920-3:2021)
2000 helyett
MSZ EN IEC 60404-17:2022 Angol nyelvű!
Mágneses anyagok. 17. rész: Irányított szemcsézetű elektroacél-szalag és -lemez magnetostrikciós
jellemzőinek mérési módszerei lapteszterrel és optikai érzékelővel (IEC 60404-17:2021)
MSZ EN IEC 61557-1:2022 Angol nyelvű!
Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos
biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló
berendezések. 1. rész: Általános követelmények (IEC 61557-1:2019)
2007 helyett, de az még 2024. 11. 10-ig érvényes
MSZ EN IEC 61557-2:2022 Angol nyelvű!
Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos
biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló
berendezések. 2. rész: Szigetelési ellenállás (IEC 61557-2:2019)
2007 helyett, de az még 2024. 11. 10-ig érvényes
MSZ EN IEC 61557-4:2022 Angol nyelvű!
Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos
biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló
berendezések. 4. rész: Földcsatlakozás és egyenpotenciálú összekötés ellenállása (IEC 615574:2019)
2007 helyett, de az még 2024. 11. 10-ig érvényes
MSZ EN IEC 60695-5-1:2022 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 5-1. rész: A füst és/vagy égési gázok által előidézett korróziós
károsodás hatásai. Általános útmutató (IEC 60695-5-1:2021)
2003 helyett, de az még 2024. 12. 02-ig érvényes
MSZ EN IEC 60695-7-2:2022 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 7-2. rész: A füst és/vagy égési gázok mérgező hatása. A vizsgálati
módszerek összefoglalása és fontossága (IEC 60695-7-2:2021)
2013 helyett, de az még 2024. 12. 02-ig érvényes
MSZ EN IEC 61914:2022 Angol nyelvű!
Villamos berendezések kábel-rögzítőbilincsei (IEC 61914:2021)
2016 helyett, de az még 2024. 11. 10-ig érvényes
MSZ EN IEC 60335-2-29:2021/A1:2022 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-29. rész: Akkumulátortöltők kiegészítő
követelményei (IEC 60335-2-29:2016/A1:2019)
2022 módosítása
MSZ EN IEC 60335-2-29:2022 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-29. rész: Akkumulátortöltők kiegészítő
követelményei (IEC 60335-2-29:2016, módosítva)
2005, 2010 és 2015 helyett, de azok még 2024. 11. 15-ig érvényesek
MSZ EN IEC 63203-406-1:2022 Angol nyelvű!
Viselhető elektronikus eszközök és technológiák. 406-1. rész: Vizsgálati módszer a csuklón viselhető,
emberi bőrrel érintkező elektronikus eszközök felületi hőmérsékletének mérésére (IEC 63203-4061:2021)
MSZ CLC/TR 50083-2-1:2022 Angol nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 2-1. rész: Elektromágneses
összeférhetőségi mérések
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MSZ CLC/TR 50174-99-2:2022 Angol nyelvű!
Informatika. Kábeltelepítés. 99-2. rész: A villamos zavarok csökkentése és a villamos zavarok elleni
védelem
MSZ EN IEC 61133:2022 Angol nyelvű!
Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A gördülőállományon végzendő, gyártás utáni és forgalomba
helyezés előtti vizsgálatok (IEC 61133:2016)
2010 helyett, de az még 2024. 11. 10-ig érvénye29
MSZ EN IEC 61375-2-8:2022 Angol nyelvű!
Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 2-8. rész: A TCN
megfelelőségvizsgálata (IEC 61375-2-8:2021)
MSZ EN ISO 10087:2022 Angol nyelvű!
Kishajók. Hajóazonosítás. Kódrendszer (ISO 10087:2022)
2019 helyett
MSZ EN 4566:2022 Angol nyelvű!
Repülés és űrhajózás. CO-PH4101 (CoCr20W15Ni) hőálló ötvözet. Vákuumolvasztott. Oldó izzítással
kezelt. Kovácsdarabok. Dˇe^ <= 100 mm
MSZ EN 4717:2022 Angol nyelvű!
Repülés és űrhajózás. 55 térfogatszázalékos, folytonos szénszállal erősített poli(éter-éter-keton)
(PEEK-CF55). Félkész termék. Anyagelőírások
MSZ EN 4718:2022 Angol nyelvű!
Repülés és űrhajózás. 55 térfogatszázalékos, folytonos üvegszállal erősített poli(éter-éter-keton)
(PEEK-GF55). Félkész termék. Anyagelőírások
MSZ EN 619:2022 Angol nyelvű!
Folyamatos működésű anyagmozgató berendezések és rendszerek. Egységrakományok mechanikai
mozgatóberendezéseinek biztonsági követelményei
2011 helyett
MSZ EN 15512:2020+A1:2022 Angol nyelvű!
Helyhez kötött acél tárolórendszerek. Állítható rakodólapos állványrendszer. A tartószerkezet
tervezésének alapelvei
MSZ EN 474-1:2022 Angol nyelvű!
Földmunkagépek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények
2020 helyett, de az még 2024. 03. 31-ig érvényes
MSZ EN 474-11:2022 Angol nyelvű!
Földmunkagépek. Biztonság. 11. rész: A talaj- és szeméttömörítők követelményei
2009 helyett, de az még 2024. 03. 31-ig érvényes
MSZ EN 474-10:2022 Angol nyelvű!
Földmunkagépek. Biztonság. 10. rész: Az árokásó gépek követelményei
2009 helyett, de az még 2024. 03. 31-ig érvényes
MSZ EN 474-12:2022 Angol nyelvű!
Földmunkagépek. Biztonság. 12. rész: A köteles kotrók követelményei
2009 helyett, de az még 2024. 03. 31-ig érvényes
MSZ EN 474-13:2022 Angol nyelvű!
Földmunkagépek. Biztonság. 13. rész: A tömörítőhengerek követelményei
2011 helyett, de az még 2024. 03. 31-ig érvényes
MSZ EN ISO 8611-1:2022 Angol nyelvű!
Rakodólapok anyagmozgatáshoz. Sík rakodólapok. 1. rész: Vizsgálati módszerek (ISO 8611-1:2021)
2013 helyett
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MSZ EN ISO 8611-2:2022 Angol nyelvű!
Rakodólapok anyagmozgatáshoz. Sík rakodólapok. 2. rész: Teljesítménykövetelmények és a
vizsgálatok kiválasztása (ISO 8611-2:2021)
2013 és 2016 helyett
MSZ EN IEC 61557-5:2022 Angol nyelvű!
Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos
biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló
berendezések. 5. rész: Földelési ellenállás (IEC 61557-5:2019)
2007 helyett, de az még 2024. 11. 10-ig érvényes
MSZ EN IEC 61557-6:2022 Angol nyelvű!
Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos
biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló
berendezések. 6. rész: Áram-védőkapcsolók (RCD-k) hatásossága TT-, TN- és IT-rendszerekben
(IEC 61557-6:2019)
2008 helyett, de az még 2024. 11. 10-ig érvényes
MSZ EN IEC 61557-17:2022 Angol nyelvű!
Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos
biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló
berendezések. 17. rész: Érintkezésmentes váltakozó feszültségű feszültségjelzők (IEC 6155717:2021)
MSZ ISO 4382-2:2022 Angol nyelvű!
Siklócsapágyak. Rézötvözetek. 2. rész: Alakítható rézötvözetek tömör siklócsapágyakhoz
1994 helyett
MSZ EN ISO 11114-5:2022 Angol nyelvű!
Gázpalackok. A palack és palackszelep szerkezeti anyagainak összeférhetősége a gáztöltettel. 5.
rész: Vizsgálati módszerek a műanyag védőborítások értékelésére (ISO 11114-5:2022)
MSZ EN ISO 11295:2022 Angol nyelvű!
Csővezetékek helyreállításához használt műanyag csővezetékrendszerek. A stratégiai, taktikai és
műveleti tevékenységek osztályozása és áttekintése (ISO 11295:2022)
2018 helyett
MSZ EN ISO 13844:2022 Angol nyelvű!
Műanyag csővezetékrendszerek. Rugalmas tömítőgyűrűs tokos kötések műanyag nyomócsövekhez. A
tömörség vizsgálati módszere negatív nyomással, szögeltéréssel és deformációval (ISO 13844:2022)
2015 helyett
MSZ EN ISO 3501:2022 Angol nyelvű!
Műanyag csővezetékrendszerek. Mechanikus kötések csőidomok és nyomócsövek között. Az állandó
hosszirányú húzóerővel szembeni ellenállás vizsgálati módszere (ISO 3501:2021)
2015 helyett
MSZ EN ISO 4671:2022 Angol nyelvű!
Gumi- és műanyag tömlők és tömlőszerelvények. A tömlők méreteinek és a tömlőszerelvények
hosszainak mérési módszerei (ISO 4671:2022)
2008 és 2017 helyett
MSZ CLC IEC/TR 61508-0:2022 Angol nyelvű!
Villamos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek működési biztonsága. 0.
rész: Működési biztonság és IEC 61508 (IEC/TR 61508-0:2005)
MSZ EN 50632-1:2015/A2:2022 Angol nyelvű!
Villamos motoros szerszámok. Pormérési eljárás. 1. rész: Általános követelmények
2015 módosítása
MSZ EN 50632-2-3:2016/A1:2022 Angol nyelvű!
Villamos motoros szerszámok. Pormérési eljárás. 2-3. rész: Betoncsiszolók és tárcsás csiszológépek
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kiegészítő követelményei
2017 módosítása
MSZ EN 50632-2-4:2016/A1:2022 Angol nyelvű!
Villamos motoros szerszámok. Pormérési eljárás. 2-4. rész: Nem tárcsás típusú csiszológépek
kiegészítő követelményei
2017 módosítása
MSZ EN 50632-2-11:2016/A1:2022 Angol nyelvű!
Villamos motoros szerszámok. Pormérési eljárás. 2-11. rész: Lomb- és kardfűrészek kiegészítő
követelményei
2017 módosítása
MSZ EN 50632-2-22:2015/A1:2022 Angol nyelvű!
Villamos motoros szerszámok. Pormérési eljárás. 2-22. rész: Daraboló köszörűgépek és
falhoronymarók kiegészítő követelményei
2015 módosítása
MSZ EN ISO 17639:2022 Angol nyelvű!
Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Varratok makroszkópos és mikroszkópos
vizsgálata (ISO 17639:2022)
2014 helyett
MSZ EN IEC 60519-4:2022 Angol nyelvű!
Villamos fűtés és elektromágneses feldolgozás céljára alkalmazott berendezések biztonsága. 4. rész:
Ívkemencék kiegészítő követelményei (IEC 60519-4:2021)
2014 helyett, de az még 2025. 01. 19-ig érvényes
MSZ EN ISO 9220:2022 Angol nyelvű!
Fémbevonatok. A rétegvastagság mérése. Pásztázó elektronmikroszkópos módszer (ISO 9220:2022)
1994 és 2000 helyett
MSZ EN 10169:2022 Angol nyelvű!
Folytatólagos eljárással (szalagbevonással) készült, szerves bevonatú, lapos acéltermékek. Műszaki
szállítási feltételek
2012 helyett
MSZ EN 13523-9:2022 Angol nyelvű!
Tekercselt, bevont fémek. Vizsgálati módszerek. 9. rész: Vízbe merítéssel szembeni ellenállás
2014 helyett
MSZ EN 13523-25:2022 Angol nyelvű!
Tekercselt, bevont fémek. Vizsgálati módszerek. 25. rész: Nedvességállóság
2014 helyett
MSZ EN 13523-26:2022 Angol nyelvű!
Tekercselt, bevont fémek. Vizsgálati módszerek. 26. rész: Vízkondenzációval szembeni ellenállás
2014 helyett
MSZ EN 308:2022 Angol nyelvű!
Hőcserélők. Vizsgálati eljárások a levegő-levegő hővisszanyerő elemek teljesítményének
megállapítására
MSZ EN 17124:2022 Angol nyelvű!
Hidrogén-üzemanyag. Termékspecifikáció és minőségbiztosítás a gáznemű hidrogént kiszolgáló
hidrogén-töltőállomásokhoz. Járművek protoncsere-membrános (PEM-) üzemanyagcellái
2019 helyett
MSZ EN ISO 10270:2022 Angol nyelvű!
Fémek és ötvözetek korróziója. Atomerőművekben használt cirkóniumötvözetek vizes
korrózióvizsgálata (ISO 10270:2022)
2008 helyett
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MSZ EN 12975:2022 Angol nyelvű!
Napkollektorok. Általános követelmények
2011 helyett, de az még 2023. 12. 31-ig érvényes
MSZ EN IEC 60891:2022 Angol nyelvű!
Fotovillamos eszközök. Eljárások méréssel meghatározott I-V jelleggörbéinek hőmérséklet- és
sugárzáskorrekciójához (IEC 60891:2021)
2010 helyett, de az még 2024. 12. 01-ig érvényes
MSZ EN IEC 62093:2022 Angol nyelvű!
Fotovillamos rendszer áramátalakító berendezései. A szerkezeti felépítés minősítése és
típusjóváhagyás (IEC 62093:2022)
2005 helyett, de az még 2025. 02. 14-ig érvényes
MSZ CLC/TS 61400-14:2022 Angol nyelvű!
Szélerőművek. 14. rész: A látszólagos hangteljesítményszint és a hangerősség értékeinek
meghatározása (IEC/TS 61400-14:2005)
MSZ EN IEC 60695-2-10:2022 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 2-10. rész: Izzóhuzalos vizsgálati módszerek. Izzóhuzalos
vizsgálóberendezések és általános vizsgálati eljárások (IEC 60695-2-10:2021)
2014 helyett, de az még 2024. 12. 02-ig érvényes
MSZ EN ISO 2078:2022 Angol nyelvű!
Üvegszövet. Fonalak. Megnevezés (ISO 2078:2022)
1999 és 2016 helyett
MSZ EN ISO 22291:2022 Angol nyelvű!
Nedves eljárással készült nemszőtt kelmét gyártó gépek biztonsági követelményei (ISO 22291:2022)
MSZ EN ISO 19574:2022 Angol nyelvű!
Lábbelik és lábbeli-összetevők. Kvalitatív vizsgálati módszer a gombaellenes aktivitás értékelésére
(növekedésvizsgálat) (ISO 19574:2022)
MSZ EN ISO 11806-2:2022 Angol nyelvű!
Mező- és erdőgazdasági gépek. Hordozható, kézi, gépi hajtású bozótirtók és fűnyírók biztonsági
követelményei és vizsgálatai. 2. rész: Háton hordott hajtóegységű gépek (ISO 11806-2:2022, 2022.
áprilisi helyesbített változat)
2012 helyett
MSZ EN ISO 19472-2:2022 Angol nyelvű!
Erdészeti gépek. Csörlők. 2. rész: Vontatási segédcsörlők (ISO 19472-2:2022)
MSZ EN 15984:2022 Angol nyelvű!
Ásványolajipar és termékei. A kőolaj-finomítói fűtőgáz összetételének meghatározása, valamint a
széntartalom és a hőérték kiszámítása. Gázkromatográfiás módszer
2018 helyett
MSZ EN ISO 10423:2022 Angol nyelvű!
Kőolaj- és földgázipar. Fúró- és kitermelőberendezés. Kútfej- és kútfejelzáró szerelvény (ISO
10423:2022)
2010 helyett
MSZ EN ISO 18203:2022 Angol nyelvű!
Acél. A felületedzett kéreg vastagságának meghatározása (ISO 18203:2016)
2003 és 2005 helyett
MSZ EN ISO 9647:2022 Angol nyelvű!
Acél. A vanádiumtartalom meghatározása. Atomabszorpciós lángspektrometriás (FAAS-) módszer
(ISO 9647:2020)
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MSZ EN ISO 11652:2022 Angol nyelvű!
Vas és acél. A kobalttartalom meghatározása. Atomabszorpciós lángspektrometriás módszer (ISO
11652:1997)
MSZ EN ISO 683-3:2022 Angol nyelvű!
Hőkezelhető acélok, ötvözött acélok és automataacélok. 3. rész: Betétben edzhető acélok (ISO 6833:2022)
2020 helyett
MSZ EN 10202:2022 Angol nyelvű!
Hidegen hengerelt ónozott termékek. Ónnal és krómmal/króm-oxiddal elektrolitikusan bevont acél
2001 helyett
MSZ EN 10250-1:2022 Angol nyelvű!
Szabadon alakított acél kovácsdarabok általános műszaki célokra. 1. rész: Általános követelmények
2000 helyett
MSZ EN 10250-2:2022 Angol nyelvű!
Szabadon alakított acél kovácsdarabok általános műszaki célokra. 2. rész: Ötvözetlen minőségi és
nemesacélok
2000 helyett
MSZ EN 10250-3:2022 Angol nyelvű!
Szabadon alakított acél kovácsdarabok általános műszaki célokra. 3. rész: Ötvözött nemesacélok
2000 helyett
MSZ EN 851:2022 Angol nyelvű!
Alumínium és alumíniumötvözetek. Tárcsák és előgyártmányaik konyhai eszközök gyártására.
Követelmények
2014 helyett
MSZ EN 941:2022 Angol nyelvű!
Alumínium és alumíniumötvözetek. Tárcsák és előgyártmányaik általános alkalmazásra.
Követelmények
2014 helyett
MSZ EN 12020-1:2022 Angol nyelvű!
Alumínium és alumíniumötvözetek. Nagy pontosságú sajtolt szelvények EN AW-6060 és EN AW-6063
ötvözetből. 1. rész: Műszaki vizsgálati és szállítási feltételek
2008 helyett
MSZ EN 14753:2022 Angol nyelvű!
Gépek biztonsága. A folyamatos acélöntő művek és berendezések biztonsági követelményei
2008 helyett
MSZ EN 15061:2022 Angol nyelvű!
Gépek biztonsága. Szalagkikészítő sori gépek és berendezések biztonsági követelményei
2009 helyett
MSZ EN 15093:2022 Angol nyelvű!
Gépek biztonsága. Lemezhengerlő melegsorok biztonsági követelményei
2009 helyett
MSZ EN 17449:2022 Angol nyelvű!
Gépek biztonsága. A lemezkikészítő sorok biztonsági követelményei
MSZ EN ISO 3915:2022 Angol nyelvű!
Műanyagok. Vezető műanyagok fajlagos ellenállásának mérése (ISO 3915:2022)
2000 helyett
MSZ EN ISO 3146:2022 Angol nyelvű!
Műanyagok. A félkristályos polimerek olvadási viselkedésének (olvadási hőmérsékletének vagy
olvadási tartományának) meghatározása kapillárcsöves és polarizált mikroszkópos módszerrel (ISO
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3146:2022)
2000 helyett
MSZ EN ISO 11357-7:2022 Angol nyelvű!
Műanyagok. Pásztázó differenciálkalorimetria (DSC). 7. rész: A kristályosodási kinetika
meghatározása (ISO 11357-7:2022)
2016 helyett
MSZ EN ISO 8985:2022 Angol nyelvű!
Műanyagok. Etilén-vinil-acetát kopolimer (EVAC) hőre lágyuló műanyagok. A vinil-acetát-tartalom
meghatározása (ISO 8985:2022)
1999 helyett
MSZ EN ISO 15013:2022 Angol nyelvű!
Műanyagok. Extrudált polipropilén (PP-) lemezek. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO
15013:2022)
2008 helyett
MSZ EN ISO 15527:2022 Angol nyelvű!
Műanyagok. Kompressziós öntésű polietilénlemezek (PE-UHMW, PE-HD). Követelmények és
vizsgálati módszerek (ISO 15527:2022)
2019 helyett
MSZ EN ISO 10365:2022 Angol nyelvű!
Ragasztóanyagok. A főbb ragasztóanyag-eloszlási hibák megjelölése (ISO 10365:2022)
1999 helyett
MSZ EN ISO 11339:2022 Angol nyelvű!
Ragasztóanyagok. Rugalmas-rugalmas ragasztott összeállítások T-lefejtési vizsgálata (ISO
11339:2022)
2010 helyett
MSZ EN 17037:2018+A1:2022 Angol nyelvű!
Természetes világítás épületekben
2019 helyett
MSZ EN IEC 60730-2-8:2020/A1:2022 Angol nyelvű!
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-8. rész: Villamos működtetésű vízszelepek
kiegészítő követelményei, a mechanikai követelmények figyelembevételével (IEC 60730-28:2018/AMD1:2021)
2020 helyett
MSZ EN IEC 60730-2-14:2019/A2:2022 Angol nyelvű!
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-14. rész: Villamos működtetőszervek
kiegészítő követelményei (IEC 60730-2-14:2017/AMD2:2021)
2020 módosítása
MSZ EN ISO 22044:2022 Angol nyelvű!
Kereskedelmi italhűtők. Osztályba sorolás, követelmények és vizsgálati feltételek (ISO 22044:2021)
2017 helyett
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