Jogszabály- és szabványváltozások: 2022. május
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:
2022. évi V. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről
Megjelent: MK 88/2022 (V.26) Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnésekor, 2022. 06. 02
Többek között módosítja a 1993. évi XCIII. törvényt a munkavédelemről
Megjelent: MK 84/2022 (V.24) Módosítja: 2022. évi V. törv. Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor
VII/A. Fejezet *
A TÁVMUNKAVÉGZÉS ELTÉRŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYAI *
86/A. § * (1) A távmunkavégzésre e törvény szabályait a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni. *
(2) A távmunkavégzés - a munkáltatóval kötött megállapodás alapján - a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a kockázatértékelés
elvégzése során győződik meg a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról. A munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotának fenntartásáról ebben
az esetben a munkavállaló gondoskodik.
(3) A munkáltató a munkavállalót tájékoztatja a VI. Fejezetben meghatározott munkahelyi munkavédelmi tanácskozási és érdekképviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő
feladatot ellátó felelős személyekről, elérhetőségük adatairól.
86/B. § * Az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel, rendszerrel (a továbbiakban
együtt: számítástechnikai eszköz) végzett távmunka esetén *
a) a munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól,
b) a munkavállaló a munkavégzés helyét az a) pont szerinti munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg,
c) a munkáltató a munkavédelmi szabályok megtartását - eltérő megállapodás hiányában - számítástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti.
86/C. § * (1) A nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a felek írásban megállapodnak a munkavégzés helyéről (a továbbiakban: távmunkavégzési hely). *
(2) Az (1) bekezdés szerinti távmunkavégzés csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból
előzetesen megfelelőnek minősített távmunkavégzési helyen folytatható.
(3) A távmunkavégzési helyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja
meg a munkakörülményeket.
(4) A munkáltató vagy megbízottja rendszeresen köteles meggyőződni arról, hogy a
távmunkavégzési helyen a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók
ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott ellenőrzésen túl a munkáltató vagy megbízottja - így különösen a 8. §-ban, valamint az 57. és 58. §-ban megjelölt személy - a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat
a távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.
(6) A távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat.

1

(7) A 81. § (4) bekezdésében meghatározott hatósági ellenőrzés a távmunkavégzés helyeként
szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet nem jelenthet. A munkavédelmi
hatóság a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal
tájékoztatja. A munkáltató az ilyen céllal a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területére
történő belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi.
9. * Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban - ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést -, a közfoglalkoztatási, a kormányzati szolgálati, a politikai szolgálati, a biztosi, a közszolgálati, a közalkalmazotti, az
egészségügyi szolgálati jogviszonyban, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, hivatásos
és szerződéses szolgálati viszonyban, a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony
jellegű jogviszonyban, szociális szövetkezetben tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés keretében, iskolaszövetkezetben, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetében és közérdekű
nyugdíjas szövetkezetben külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes közreműködés keretében, a szakirányú oktatás keretében a szakképző intézményben, illetve a
duális képzőhelyen, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, az elítéltként vagy egyéb
jogcímen fogvatartottként végzett munka, a szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka, valamint a büntetőügyben kiszabott közérdekű munka, a rendvédelmi szerveknél, az Országgyűlési Őrségnél, az önkormányzati tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenység és a
munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.

Új jogszabályok:
Ebben a hónapban az alábbi, a Zsebtörvénytár-ba besorolható új jogszabály jelent meg:
2022. évi IV. törvény egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról
szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról
Megjelent: MK 84/2022 (V.24) Hatályos: 2022. 05. 25., 2022. 07. 01., 2022. 11. 01., 2023. 01. 01.,
2023. 02. 01., 2023. 07. 01., 2024. 01. 01., Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer
(ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU)
2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló,
2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése
szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap. A határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni
Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás
végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról
és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott
igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről,
valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.
Többek között módosítja a 2021. évi XXXII. törvényt a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti
Hatóságáról - ez több jogszabályunkat is érinti, ezért újként felvéve a Zsebtörvénytár-ba
Megjelent: MK 84/2022 (V.24) Módosítja: 2022. évi IV. törv. Hatályos: 2022. 05. 25.
1. § (1) A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság)
a) a dohánytermék-kiskereskedelem engedélyezésével, hatósági ellenőrzésével, felügyeletével és
szabályozásával, a dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység és a dohánytermék-nagykereskedők
egyes tevékenységei hatósági ellenőrzésével, felügyeletével és szabályozásával,
d) a felszámolói névjegyzék, valamint a felszámoló szervezetek más hatósági nyilvántartásainak
vezetésével, a felszámolók egyes tevékenységeinek szabályozásával, a felszámolói szervezetrendszer feletti hatósági felügyelet és hatósági ellenőrzés gyakorlásával és szabályozásával
kapcsolatos feladatokat ellátó, önálló szabályozó szerv, amely csak jogszabálynak van alárendelve.
*
(1a) A Hatóság a bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szerv.
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*

3. § (1) A Hatóság látja el
a) a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló
törvény,
b) a bírósági végrehajtásról szóló törvény,
c) a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény,
d) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény, és
e) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.)
és az e törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok hatálya alá tartozó szervezetek, személyek ezen jogszabályok szerinti tevékenységének felügyeletét, valamint az e jogszabályokban
meghatározott, a Hatóság feladat és hatáskörébe tartozó feladatokat.
*
1. § (6) A Hatóság elnökének rendelete közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján,
meghatározott ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási
eszközként történő alkalmazását.
13. § A Hatóság elnöke
*

w) megállapítja a Bt. szerinti kiegészítő bányajáradékkal érintett termékek piacfelügyeleti
intézkedésre okot adó állapot időtartama alatt figyelembevételre kerülő viszonyítási egységárát,
valamint a kiegészítő bányajáradék fizetési kötelezettséget megalapozó - a Bt.-ben meghatározott
tevékenységi körökön belüli - gazdasági tevékenységet.
Többek között módosítja a 2021. évi XXXII. törvényt a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti
Hatóságáról - ez több jogszabályunkat is érinti, ezért újként felvéve a Zsebtörvénytár-ba
Megjelent: MK 84/2022 (V.24) Módosítja: 2022. évi IV. törv. Hatályos: 2023. 07. 01.

Alapok
Kötelezettségek
gazdasági és anyagi szolgáltatások
Bejelentési kötelezettség
Tervezés rendszere
Mozgósítás, felkészítés
Kártalanítás
Birság
Riasztás
Ellenőrzés
……………………………………………………………………………………………
188/2022. (V. 26.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos
részletszabályokról - újként felvéve a Zsebtörvénytár-ba
Megjelent: MK 88/2022 (V.26) 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

……………………………………………………………………………………………
2022. évi V. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről
Megjelent: MK 88/2022 (V.26) Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnésekor, 2022. 06. 02
Többek között módosítja a 1997. évi LXXXIII. törvényt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól újként felvéve a Zsebtörvénytár-ba
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Megjelent: MK 84/2022 (V.24) Módosítja: 2022. évi V. törv. Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor
48. § * (1) Ha a biztosítási idő a táppénzre való jogosultság kezdő napját megelőzően a 48/A. § (1)
bekezdése szerint folyamatos, a táppénz alapját a táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül
megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap
utolsó napjáig terjedő időszakban az időszak utolsó napjához időben legközelebb eső 180 naptári
napra jutó jövedelem alapján kell megállapítani. A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén a
táppénz alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni.
47. § (1) A táppénz - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - minden naptári napra jár, ideértve a
szabadnapot, a heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot is.
(2) Nem jár táppénz
a) * a keresőképtelenségnek arra az időtartamára, amely alatt a biztosítás szünetel, munkavégzési
kötelezettség hiányában keresetveszteség nincs, továbbá a betegszabadság lejártát követő
szabadnapra és heti pihenőnapra, ha az azt követő munkanapon (munkaszüneti napon) a
keresőképtelenség már nem áll fenn,
(4a) * Ha a keresőképtelenség igazolhatóan az egészségügyi ellátás SARS-CoV2 járványhelyzethez
kapcsolódó felfüggesztése okán egy éven túl is fennáll, a táppénz méltányosságból a veszélyhelyzet
megszűnését követő legfeljebb hatodik hónap végéig folyósítható.
51. § (1) Baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár.
52. § (1) * Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka
közben vagy azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított
munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben szenved el (a továbbiakban: úti baleset).
Üzemi baleset az is, amely a biztosítottat közcélú munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási
ellátások igénybevétele során éri.
(2) * A társadalombiztosítási ellátás igénybevétele során bekövetkezett balesetek közül üzeminek az
számít, amely a biztosítottat keresőképtelenségének vagy rokkantságának, továbbá az
egészségkárosodás mértékének, rehabilitálhatóságának az elbírálása céljából elrendelt, illetőleg a
keresőképessé váláshoz szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével
összefüggésben érte.
(3) * Foglalkozási megbetegedés a munkavégzés, illetve a foglalkozás gyakorlása közben
bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy
kialakuló idült egészségkárosodás, amely
a) a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során
előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza,
vagy
b) a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye.
54. § (1) * Az üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből (a továbbiakban együtt: üzemi
baleset) eredő egészségkárosodás miatt támogatással rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz
és gyógyászati ellátás árához, valamint a gyógyászati segédeszköz javítási díjához - amennyiben a
támogatás mértéke a nulla százalékot meghaladja - százszázalékos mértékű támogatás jár.
57. § * (1) * Baleseti járadékra az jogosult, akinek üzemi baleset következtében 13%-ot meghaladó
egészségkárosodása keletkezett, de a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai nem illetik
meg, valamint nem a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 31. §-a, továbbá 32. § (4) bekezdése alapján részesül
öregségi nyugdíjban.
61. § (1) *
(2) * Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás iránti igény az igénybejelentés napjától visszamenőleg
legfeljebb hat hónapra érvényesíthető. Az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6.
hónap első napjától lehet megállapítani.
64. § (1) * A bejelentett üzemi baleset tényéről a baleseti táppénz megállapítására jogosult szerv dönt.

Változások:
2022. évi III. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról
Megjelent: MK 84/2022 (V.24) Hatályos: 2022. 05. 25.
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2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról
Módosítja: 2022. évi III. tv.
Hatályos: 2022. 05. 25.
24/A. * A Kormány rendkívüli intézkedései tömeges megbetegedést okozó humánjárvánnyal
összefüggő veszélyhelyzetben, továbbá a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzetben *
51/A. §(3) * A Kormány szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy
humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzetben - a 21-24. alcímben meghatározott rendkívüli intézkedéseken és szabályokon túl - az élet-,
egészség-, személyi-, vagyon- és jogbiztonság, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől
eltérhet, és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. *
(4) * A Kormány a (3) bekezdés szerinti jogkörét - a szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan - a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius
katasztrófa magyarországi következményeinek megelőzése, kezelése, felszámolása céljából gyakorolhatja. *

2022. évi IV. törvény egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról
szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról
Megjelent: MK 84/2022 (V.24) Hatályos: 2022. 05. 25., 2022. 07. 01., 2022. 11. 01., 2023. 01. 01.,
2023. 02. 01., 2023. 07. 01., 2024. 01. 01., Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer
(ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU)
2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló,
2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése
szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap. A határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni
Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás
végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról
és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott
igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről,
valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.
Többek között módosítja a 1995. évi LIII. törvényt a környezet védelmének általános szabályairól
Megjelent: MK 84/2022 (V.24) Módosítja: 2022. évi IV. törv. Hatályos: 2022. 05. 25.
54. § (3) * Az állami feladat ellátása során a miniszter a környezeti ismeretek szakszerű oktatásának biztosítása és azok folyamatos fejlesztése érdekében együttműködik a köznevelésért felelős miniszterrel és más érdekelt miniszterekkel.
55. § (2) * A környezeti ismeretek oktatásának megszervezése és az ismeretekkel kapcsolatos
tananyagok, oktatási programok előkészítésének szellemi és anyagi támogatása a köznevelésért felelős miniszter, valamint a miniszter közös feladata, a szakképzés tekintetében a miniszter gyakorolja a
szakképesítésért felelős miniszter jogait, ellátja a felsőoktatás szakirányába tartozó állami feladatokat,
és segíti a szakirányba tartozó felsőoktatási intézmények oktató munkáját.
Többek között módosítja a 1996. évi CXVI. törvényt az atomenergiáról
Megjelent: MK 84/2022 (V.24) Módosítja: 2022. évi IV. törv. Hatályos: 2022. 05. 25.
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6/G. § * (1) Az elnök és az elnökhelyettes nem lehet
a) * köztársasági elnök, a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai igazgatója, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, polgármester, alpolgármester, megyei közgyűlés elnöke és alelnöke, országgyűlési képviselő, az Európai Parlament tagja,
28. § * (1) A köznevelésért felelős miniszter gondoskodik arról, hogy a jogszabályban meghatározott Nemzeti Alaptantervbe beépítésre kerüljön az atomenergia alkalmazásával összefüggő alapvető
tudományos, technikai és sugárvédelmi ismeretek oktatási kötelezettsége.
(2) A felsőoktatásért felelős miniszter a szakmailag illetékes felsőoktatási intézményekkel együttműködve, az érintett miniszterek bevonásával - a felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok keretein belül
- gondoskodik az atomenergia alkalmazása terén a felsőfokú képzés, valamint továbbképzés szabályozásáról és feltételeinek megteremtéséről.
Többek között módosítja a 1997. évi LXXVIII. törvényt az épített környezet alakításáról és védelméről
Megjelent: MK 84/2022 (V.24) Módosítja: 2022. évi IV. törv. Hatályos: 2022. 05. 25.
57/D. § * (1) * A szakkérdés vizsgálata során a Kormányhivatal - az építésügyi hatósági engedély
iránti kérelem és mellékletei megküldése mellett - beszerzi az az egyes kereskedelmi építmények
vonatkozásában a fenntarthatósági szempontok érvényesítéséért felelős miniszter, a kereskedelemért, a településfejlesztésért és településrendezésért, a környezetvédelemért, valamint a közlekedésért felelős miniszterek képviselőinek részvételével működő bizottság (a továbbiakban: Bizottság)
véleményét. A Kormányhivatal a szakkérdés vizsgálata során mérlegeli a Bizottságtól beszerzett véleményt.
(2) * A Bizottság öt tagból áll. A Bizottság tagja az (1) bekezdésben megjelölt miniszterek által kijelölt egy-egy személy, elnöke az az egyes kereskedelmi építmények vonatkozásában a fenntarthatósági szempontok érvényesítéséért felelős miniszter által kijelölt személy.
Többek között módosítja a 1997. évi CLIV. törvényt az egészségügyről
Megjelent: MK 84/2022 (V.24) Módosítja: 2022. évi IV. törv. Hatályos: 2022. 05. 25.
247. § (1) q) * a halottvizsgálatra, a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásra, a nem természetes
halál esetén ellátandó feladatokra, a kórbonctani vizsgálatra, a hatósági és igazságügyi orvosi boncolásra, a holttest szállítására, tárolására, az ehhez kapcsolódó költségek viselésére, a halottvizsgálati
bizonyítvány részletes adattartalmára, a halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzéket vezető egészségügyi államigazgatási szerv kijelölésére, a kihantolásra, valamint a holttest helyreállítására és átadására vonatkozó szabályokat, továbbá a halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzékkel összefüggésben *
74/H. § * (1) A 74/C-74/G. § rendelkezéseit a TAJ számmal nem rendelkező személyek esetében
az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha a Kormány rendelete előírja a védettségi igazolványon a 74/D. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adat szerepeltetését, és ha a nem magyar állampolgár érintett nem rendelkezik személyazonosító
igazolvánnyal vagy útlevéllel vagy a magyar hatóság által kiállított vezetői engedéllyel, a védettségi
igazolvány útlevél száma rovata az érintett tartózkodási engedélyének számát tartalmazza.
(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben az egészségügyi szolgáltató az EESZT-ben az érintett neve
mellett a (2) bekezdés szerinti számot is rögzíti.
74/K. § * (1) A 74/C. § (1) bekezdése szerinti körülmény fennállásakor, a fertőző betegség terjedésének megakadályozása érdekében a Kormány rendeletében meghatározhatja azon szolgáltatásokat,
üzlethelyiségeket, egyéb helyeket, amelyek kizárólag érvényes védettség igazolásával vehetőek
igénybe, illetve amelyekbe az érintett kizárólag érvényes védettség igazolásával léphet be. A Kormány
rendeletében meghatározott esetekben az érvényes védettség igazolása mentesítést adhat jogszabályban előírt járványügyi korlátozó intézkedések betartása alól.
(2) A Kormány rendeletében meghatározhatja azon személyek körét, akiknek nem kell védettséget
igazolnia.
(3) A Kormány rendeletében előírhatja, hogy az érvényes védettség igazolása során az érintett a
védettség igazolásához előírt vagy más, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványát felhívásra köteles bemutatni. Az érvényes védettséget ellenőrző szerv vagy személy jogosult a védettségi igazolványban, illetve az applikációban foglalt adatok, valamint az érintett személyazonosság
igazolására alkalmas igazolványán szereplő adatok megismerésére.
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(4) Az ellenőrző szerv vagy személy a (3) bekezdésben szereplő igazolványok és applikáció adatait
- ha törvény eltérően nem rendelkezik - semmilyen módon nem rögzítheti.
(14) * Működésének befejezése esetén az Operatív Törzs a (4)-(8) bekezdés alapján kezelt adatokat - az egészségügyi válsághelyzetre okot adó körülmény vizsgálata, ezen körülménynek az emberi
egészségre gyakorolt hosszú távú hatásai elemzése és kutathatósága céljából - a Kormány rendeletében kijelölt egészségügyi államigazgatási szervnek átadja.
(15) * A (14) bekezdés szerint átadott személyes adatok kezelését a Kormány rendeletében kijelölt
egészségügyi államigazgatási szerv korlátozza. A korlátozás alá eső személyes adatokat kizárólag az
érintett, a személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak gyakorlása során ismerheti meg, azok
kizárólag a törvényben, az adatok megismerésére feljogosított szervnek továbbíthatóak. A korlátozás
alá eső adatokkal azok tárolásán kívül - a (17) és (18) bekezdésben foglalt kivételekkel - más művelet
nem végezhető.
(16) * A (14) bekezdés szerint átadott személyes adatok tekintetében az adatkezelés szükségességét az egészségügyi államigazgatási szerv az adatok átvételétől kezdve legalább ötévente felülvizsgálja.
(17) * A (14) bekezdés szerinti, az érintett azonosítását lehetővé tevő egészségügyi adathoz - a
228. § (2) bekezdése szerinti körülménnyel való érintettség tényét ide nem értve - a (14) bekezdés
szerinti egészségügyi államigazgatási szerv kutatási célból hozzáférést biztosít az általa a kutatás
elvégzésére megbízott, a Kormány rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelő adatfeldolgozónak, ha a kutatás célja a 228. § (2) bekezdése szerinti körülmény megelőzése, megismerése, felderítése vagy a járványnak a társadalmat érintő egészségügyi hatásainak vizsgálata és a kutatáshoz az
adat elengedhetetlenül szükséges, és egyúttal megalapozottan feltehető, hogy
a) a kutatás az érintett azonosítását lehetővé tevő egészségügyi adat személyazonosításra alkalmatlanná tétele, álnevesítése vagy más - az érintett azonosítását nem igénylő - adat megismerése
útján nem volna végezhető vagy
b) a kutatás az a) pont szerinti módon való megtétele a kutatás sikeressége szempontjából aránytalan nehézséggel vagy sérelemmel járna.
(18) * A közegészségügyi-járványügyi veszélynek kitett személy, az ilyen személlyel kapcsolatban
álló vagy kapcsolatba került és ezért közegészségügyi-járványügyi szempontból veszélyeztetett személy (14) bekezdés szerinti adataihoz a (14) bekezdés szerinti egészségügyi államigazgatási szerv
a) az érintett kezelését végző orvos,
b) az egészségügyi államigazgatási szerv keretében dolgozó tisztiorvos,
c) a közegészségügyi-járványügyi felügyelő,
d) a közegészségügyi-járványügyi célból adatkezelésre jogosult más személy vagy szerv, valamint
e) a NER végrehajtása körében a NER végrehajtásában közreműködő szerv feladatkörrel rendelkező alkalmazottja
részére - kérésükre - hozzáférést biztosít, ha a megkereső igazolja, hogy az adatot más szervtől
beszerezni nem tudja és az adat az érintett kezeléséhez vagy a megkereső szerv járványügyi feladatai ellátásához elengedhetetlenül szükséges.
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.
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(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.
246. § * Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
b) a 159. § (7) bekezdés szerinti szervet vagy szerveket * ,
c) * 232/B. § (14) bekezdése szerinti egészségügyi államigazgatási szervet,
d) * 232/B. § (17) bekezdése szerinti feltételeket
rendeletben kijelölje.
247. § (1c) * Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg: *
a) a 74/C. § (1) bekezdése szerinti esetben a fertőzés típusát,
b) a 74/C. § (1) bekezdése szerinti körülmény fennállására tekintettel a védettség igazolása milyen
módon - védettségi igazolvány, illetve applikáció útján - történik,
c) a 74/C. § (1) bekezdése szerinti fertőzés elleni védettség igazolása melyik, a 74/C. § (1) bekezdése szerinti tény igazolásával történhet,
d) - ha a 74/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tény igazolása is a védettség igazolásának módja a felgyógyultság igazolásának részletes szabályait,
e) a védettségi igazolvány adattartalmát, annak megjelenítésének módját,
f) az applikáció adattartalmát,
g) a védettségi igazolvány kiállításával, illetve az applikáció működésével kapcsolatos részletes
szabályokat,
h) a védettség érvényességének számítását,
i) a 74/E. § (1) bekezdése szerinti kiállító hatóságot,
j) a 74/E. § szerinti eljárásban közreműködő adatfeldolgozókat,
k) a 74/K. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásokat, üzlethelyiségeket, egyéb helyeket, eseteket, a
védettség igazolásához szükséges okmányokat,
l) a 74/K. § (2) bekezdése szerinti személyeket.
Többek között módosítja a 2012. évi II. törvényt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Megjelent: MK 84/2022 (V.24) Módosítja: 2022. évi IV. törv. Hatályos: 2022. 05. 25.
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.
157. § (1) A személyazonosító adatok nyilvántartásából és a szabálysértési nyilvántartásokból törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából közvetlen hozzáféréssel a szabálysértési nyilvántartási rendszerben kezelt adatok teljes körét jogosult átvenni *
f) * a nemzetbiztonsági szolgálatok, nemzetbiztonsági ellenőrzés, belső biztonsági és bűnmegelőzési célú ellenőrzés, kifogástalan életvitel ellenőrzés, illetve megbízhatósági vizsgálat lefolytatása
céljából,
Többek között módosítja a 2012. évi CLXXXV. törvényt a hulladékról
Megjelent: MK 84/2022 (V.24) Módosítja: 2022. évi IV. törv. Hatályos: 2022. 05. 25.
32/A. §(2) * A Hivatal - a közszolgáltató és a közszolgáltatói alvállalkozó kérelmére - megállapítja,
hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, valamint a koncesszori alvállalkozó tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít ki (a továbbiakban: megfelelőségi vélemény).
(4a) * A közszolgáltató és a közszolgáltatói alvállalkozó a megfelelőségi véleményt minden naptári
év június 30. napjáig köteles beszerezni
Többek között módosítja a 2019. évi LXXX. törvényt a szakképzésről
Megjelent: MK 84/2022 (V.24) Módosítja: 2022. évi IV. törv. Hatályos: 2022. 05. 25.
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34. § [A tanév és a tanítási év rendje]
(2) * A szakképző intézményben a tanév rendje megegyezik a köznevelésért felelős miniszter által
a köznevelési intézmények tekintetében rendeletben megállapítottakkal. A szakképző intézmény ez
alapján éves munkatervet készít.
121. § * [A nem magyar állampolgár tankötelezettségének szakképző intézményben történő teljesítése]
A nem magyar állampolgár kiskorú tankötelezettségére és annak szakképző intézményben történő
teljesítésére az Nkt.-t kell alkalmazni azzal, hogy köznevelési intézmény alatt szakképző intézményt,
köznevelésért felelős miniszter alatt szakképzésért felelős minisztert kell érteni. A tankötelezettség
teljesítésének feltételeit a szakképző intézménybe történő felvételnél igazolni kell.
…………………………………………………………………………………………………………….
3/2022. (V. 25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.)
NMHH rendelet módosításáról
Megjelent: MK 87/2022 (V.25) Hatályos: 2022. 05. 26.
2. § E rendelet alkalmazásában
c) egységes hírközlési objektummodell: egységes tervezési követelmények bevezetését támogató
hírközlés hálózati adatmodell, amely lehetővé teszi, hogy az építésügyi hatósági eljárásokban a rajzi
szabályozás helyett az adattartalmi szabályozás jelenjen meg;
9. § (3) A tervdokumentáció hírközlési építményre vonatkozó adatait a Hatóság internetes honlapján közzétett egységes hírközlési objektummodell (a továbbiakban: EHO) aktuális követelményeinek
megfelelő formátumban és struktúra szerint kell benyújtani a 3. melléklet szerint.
12. § A Hatóság az építési engedély iránti kérelem elbírálása során
a) az engedélyezés tárgyát képező nyomvonal pontos meghatározása érdekében összeveti a benyújtott tervdokumentációban szereplő adatokat a térképi adatbázist szolgáltató szerv által szolgáltatott állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatokkal,
3. melléklet a 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelethez
1. Az engedélyezési tervdokumentáció tartalma a tervezés tárgyától függően
1.1. Vezetékes elektronikus hírközlési építmények
1.1.1. Az építési engedélyezési dokumentáció elemei
1.1.2. Használatbavételi engedélyezési dokumentáció
1.1.3. Fennmaradási engedélyezési dokumentáció
1.1.4. Bontási engedélyezési dokumentáció
1.1.5. Rendeltetés változtatás bejelentése
1.1.5. Rendeltetés változtatás bejelentése
1.2.2. Használatbavételi engedélyezési dokumentáció
1.2.3. Fennmaradási engedélyezési dokumentáció
1.2.4. Bontási engedélyezési dokumentáció
1.2.5. A 22. § szerinti előzetes bejelentéshez szükséges telepítési terv
……………………………………………………………………………………………………………………
191/2022. (V. 26.) Korm. rendelet a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.
törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
csak egy pont megszűnt a koronavírus járvány miatt
……………………………………………………………………………………………………………………
192/2022. (V. 26.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII.
27.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 88/2022 (V.26) Hatályos: 2022. 05. 27.
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*

1. § (3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7., 7a., 8., 30., 33., 35., 37., 40., 41., 42., 48., 63., 64.,
67., 69., 75., 77-80., 82., 83., 86., 90., 92., 95., 96. és 99. sora szerinti beruházás esetében
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni, valamint településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.
*
2. 4. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8., 10., 17., 32., 33., 37., 48., 49., 50., 58.,
59., 62., 63., 67., 69., 73., 75., 78., 79., 80., 82., 83., 86., 90., 92. és 99. sora szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - a környezetvédelmi, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve
ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.
*
3. (2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8., 10., 17., 32., 33., 37., 48., 49., 50., 58., 59.,
62., 63., 64., 67., 69., 73., 75., 78., 79., 80., 82., 83., 86., 90., 92. és 99. sora szerinti
beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a
szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - a környezetvédelmi és
természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem
állapít meg - nyolc nap.
*

5/H. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 99. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben
foglalt táblázat B:99 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg

99. *

Szállodafejlesztésre, valamint
ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás

Budapest V. kerület közigazgatási
területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti belterület 24491
helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros
Kormányhivatalát
vezető kormánymegbízott

2022. évi V. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről
Megjelent: MK 88/2022 (V.26) Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnésekor, 2022. 06. 02
Többek között módosítja a 1997. évi CLIV. törvényt az egészségügyről
Megjelent: MK 88/2022 (V.26) Módosítja: 2022. évi V. törv. Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor, 2022. 09. 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 *
231/A. § * (1) Egészségügyi válsághelyzetben a megbetegedések megelőzéséhez és kezeléséhez
szükséges,
232/H. § (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.
Többek között módosítja a 2012. évi I. törvényt a munka törvénykönyvéről
Megjelent: MK 88/2022 (V.26) Módosítja: 2022. évi V. törv. Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor
87. * A távmunkavégzés
196. § * (1) Távmunkavégzés esetén a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy
egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi.
(2) A munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő
foglalkoztatásában.
(3) Eltérő megállapodás hiányában a távmunkavégzés során
a) a munkáltató utasítási joga a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki,
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b) a munkáltató az ellenőrzési jogát távolról számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolja,
c) a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmada
esetén végez munkát, és
d) a munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval
kapcsolatot tartson.
(4) Ha a munkáltató az ellenőrzés jogát a távmunkavégzés helyén gyakorolja, akkor az ellenőrzés
nem jelenthet a munkavállaló, valamint a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más
személy számára aránytalan terhet.
(5) A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni,
amelyet más munkavállalónak biztosít.
197. § *
298. § * (1) E törvény - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - 2012. július 1. napján lép hatályba.
(5) * Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatásának, a
munkaerő-kölcsönzésért a kölcsönbeadónak és minősített kölcsönbeadónak fizetendő minimális kölcsönzési díjat, a kölcsönbeadó és a minősített kölcsönbeadó nyilvántartásba vételének feltételeit és
részletes szabályait, a kölcsönzöttek részére nyújtandó szolgáltatásaikra, valamint az általuk létesített,
munkavégzésre irányuló jogviszony egyes feltételeire vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa
meg, és ennek során vagyoni biztosíték meglétét írja elő.
Többek között módosítja a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
Megjelent: MK 88/2022 (V.26) Módosítja: 188/2022. (V. 26.) Korm. r. Hatályos: 2022. 06. 01., Az
(EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályvesztésének napja.
5. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez
A kormányablakban azonnal intézhető ügyek
6. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez
A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek
40. * Védettségi igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem benyújtása, védettségi igazolvány kiállításával kapcsolatos panaszok kezelése
62. * A Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis,
Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány)
kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány kiállítása
……………………………………………………………………………………………………………………
193/2022. (V. 27.) Korm. rendelet egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek hatályon
kívül helyezéséről
Megjelent: MK 90/2022 (V.27) Hatályos: 2022. 05. 28.
Többek között módosítja a 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 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
Megjelent: MK 90/2022 (V.27) Módosítja: 193/2022. (V. 27.) Korm. rend. Hatályos: 2022. 05. 28.

5/A-5/H. § * megszűntek!!!
……………………………………………………………………………………………………………………….
195/2022. (V. 27.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes szabályozási kérdésekről
Megjelent: MK 90/2022 (V.27) Hatályos: 2022. 06. 01.
Többek között módosítja a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendeletet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről
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Megjelent: MK 90/2022 (V.27) Módosítja: 195/2022. (V. 26.) 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 e-mailben - továbbíthatja a biztosított részére
Többek között módosítja a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
Megjelent: MK 90/2022 (V.27) Módosítja: 195/2022. (V. 26.) Korm. r. Hatályos: 2022. 06. 01.,

41. § *
(6) * megszűnt a keresőképtelenségről szóló mondat
Hatály: 2022.VII.1. *
1. § (13) A kormányhivatalnak az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, az üzemi balesettel, a
baleseti táppénzzel és az utazási költségtérítési támogatással kapcsolatos hatósági ügyeiben a Központ jár el felügyeleti szervként, és e közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben gyakorolja a
központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában és kizárólag
ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket.
*
Utazási költségtérítési támogatás
*
38. §(5) A jogosult halála esetén a fel nem vett ellátás felvételét az Ebtv. 61. § (10) bekezdésében
meghatározott személy kérheti. Ezen személyek pénzbeli ellátások, baleseti táppénz, valamint utazási
költségtérítési támogatás iránti igényét úgy kell tekinteni, mintha azt az elhunyt maga nyújtotta volna
be. A kérelmet a Központ által erre a célra rendszeresített és a hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani. A formanyomtatványon fel kell tüntetni az elhunyt személy nevét,
társadalombiztosítási azonosító jelét, a halál időpontját, az igénylőnek az elhunyt személlyel fennállt
rokonsági, hozzátartozói fokát, valamint az igénylő személy nevét, társadalombiztosítási azonosító
jelét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakóhelyét és aláírását.
*
39. § (1) A táppénz, baleseti táppénz és utazási költségtérítési támogatás iránti kérelemben foglaltak
teljesítése esetén, továbbá a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj és a gyermekgondozási díj
folyósításának szüneteltetése, valamint a szünetelés megszüntetése iránti kérelem teljesítésekor az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (2) bekezdés b) pontja alapján
a hatóság az ügyintézési határidőn belül mellőzi a határozathozatalt.
Többek között módosítja a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletet a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról
Megjelent: MK 90/2022 (V.27) Módosítja: 195/2022. (V. 26.) Korm. r. Hatályos: 2022. 06. 01.,

8/A. § * A 2021. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv. 9. és 12. §-a szerinti alapösszeg 112 920 forint.
Emlékeztető:
NFM rendelethez „5. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és ügyrendje
1. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat végzésének tárgyi feltételei
1.0. Az 5. pontban előírt módszerekkel végzett műszaki vizsgálatokat az azokra megfelelő létesítményekben és berendezésekkel kell elvégezni.
1.0.1. A vizsgálatokra adott esetben mobil vizsgáló állomások is igénybe vehetők.
1.0.2. A szükséges vizsgálóberendezések az 1. táblázatban foglaltak szerint, a vizsgált jármű járműkategóriájától és a jármű kialakításától függenek.
1.0.3. A fékvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket a 11. számú melléklet szerinti fékvizsgálati előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
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1.0.4. A létesítményeknek és a berendezéseknek az 1.1–1.19. pontban meghatározott követelményeknek kell megfelelniük. 1.0.5. Átmeneti rendelkezések: Amennyiben a jelen rendelkezések hatálybalépése előtt engedélyezett létesítmények és berendezések nem felelnek meg az 1. pontban meghatározott követelményeknek, azokat a követelményeket legkésőbb 2022. május 20-ig kell teljesíteni
35/2022. (II. 8.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet hatálybalépéséről
Hatályos: 2022. 02. 15., 2022. 03. 01., 2022. 05. 01.
60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásáról
Módosítja: 35/2022. (II. 8.) Korm. r.
Hatály: 2022.V.1. - 2022.V.31.
*
1. § (1) A SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védettség igazolása az
Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID19 oltóanyaggal - a 3. § (2a) bekezdésében foglalt kivétellel - a Magyarország területén történt védőoltás (a továbbiakban: oltottság) tényének az igazolásával történik.
2. § (1) A védettségi igazolvány tartalmazza
*
f) a védettség érvényességének tényét vagy érvénytelenségének tényét,
*
(1f) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti adat az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat leolvasása útján az
online elektronikus felületen jelenik meg.
*
(2) Az érintett védettsége érvényes a) egydózisú oltóanyag esetén
aa) - a (2a)-(2c) bekezdés, illetve a 10/B. § (4) bekezdése szerinti kivétellel - az első oltást követő hat
hónap elteltéig,
ab) a második oltást követően korlátlan ideig,
b) kétdózisú oltóanyag esetén
ba) - a (2a)-(2c) bekezdés, illetve a 10/B. § (4) bekezdése szerinti kivétellel - a második oltás beadásának napjától a második oltást követő hat hónap elteltéig, ha az érintett a harmadik oltást nem vette
fel,
bb) a harmadik oltást követően korlátlan ideig,
c) a második oltást követően korlátlan ideig, ha a második oltás egydózisú oltóanyaggal történt.
*
(2a) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy védettsége
a) egydózisú oltóanyag esetén az első oltást követően,
b) kétdózisú oltóanyag esetén a második oltás beadásának a napjától
a tizennyolcadik életévének betöltéséig érvényes abban az esetben, ha az a) vagy b) pont szerinti
oltást követően újabb oltásban nem részesült.
*
(2b) A (2) bekezdésben foglaltakon túl érvényes védettséggel rendelkezik az is, aki egydózisú oltóanyag esetén az oltást követő hat hónap elteltéig a második oltást vagy kétdózisú oltóanyag esetén a
második oltást követő hat hónap elteltéig a harmadik oltást azért nem vette fel, mert
a) egydózisú oltóanyag esetében az első oltást,
b) kétdózisú oltóanyag esetében a második oltást
követő hat hónapon belül az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (a továbbiakban:
EESZT) nyilvántartott pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy
molekuláris biológiai vizsgálati eredménye alapján koronavírussal megfertőződött.
*
(2c) A (2b) bekezdés szerinti védettség érvényessége az EESZT-ben nyilvántartott pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredményének a dátumát követő hat hónapig tart. Ha az érintett ezen idő alatt újabb oltásban részesül, a
védettsége korlátlan ideig érvényes.
*
(2d) A (6) bekezdés szerinti hatóság az EESZT működtetője bevonásával gondoskodik a (2b) bekezdés szerinti érvényességnek az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat útján történő megjelenítéséről.
A (6) bekezdés szerinti hatóság az érintett védettsége érvényességének feltüntetése érdekében a (2b)
bekezdés szerinti fertőzöttségi adatot a (2c) bekezdés szerinti, EESZT-ben nyilvántartott pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati
eredménytől számított hat hónapig kezeli.
*
(3) Az érvénytelenség fennállásáról az EESZT működtetője értesíti a (6) bekezdés szerinti hatóságot. A hatóság a védettség érvénytelenségét az EESZT működtetőjének bevonásával az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat útján jeleníti meg. Az érintett védettsége kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis beadásáig érvénytelen.
*
(3a) Ha a (3) bekezdésben foglalt érvénytelenséget követően az EESZT-ben az érintettről a soron
következő dózis vagy az első dózist követő egydózisú oltóanyag felvételéről szóló bejegyzés kerül
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rögzítésre, az EESZT működtetője erről értesíti a (6) bekezdés szerinti hatóságot, amely az érintett
védettségének érvényességét az EESZT működtetőjének bevonásával az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat útján ismét megjeleníti.
*
(4) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat útján elérhető online elektronikus felület jelzi, ha a védettség érvényességéből 21 vagy ennél kevesebb nap van hátra.
*
(4a) Az EESZT működtetője értesíti a (6) bekezdés szerinti hatóságot, ha az érintett védettsége érvényességéből 21 nap van hátra.
*
(4b) Ha az érintett az oltásra jelentkezésekor a rövid szöveges üzenet fogadására alkalmas telefonszámát megadta, a (6) bekezdés szerinti hatóság - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) bevonásával - rövid szöveges üzenetben értesíti az érintettet, ha az oltottság
alapján kiállított védettségi igazolvány esetén a védettsége érvényességéből 21 nap van hátra. A
NEAK az érintett természetes személyazonosító adatai, valamint társadalombiztosítási azonosító jele
(a továbbiakban: TAJ szám) átadásával értesíti a (6) bekezdés szerinti hatóságot, hogy mely személyeket értesítette rövid szöveges üzenetben. A NEAK e feladata ellátása érdekében jogosult kezelni az
érintett védettségére vonatkozó és azonosításához szükséges adatait.
*
(4c) A NEAK - a (4b) bekezdésben foglalt személyek kivételével - e-mailben, a technikai feltételek
fennállása esetén automatizált módon, az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság adatfeldolgozóként történő bevonásával az érintett oltásra jelentkezésekor megadott e-mail-címen
értesíti azt az érintettet, akinek a védettsége érvényességéből 21 nap van hátra.
*
(4d) A NEAK a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
bevonásával az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (a továbbiakban: KÜNY) tartozó tárhelyen
értesíti azt, akinek a védettsége érvényességéből 21 nap van hátra. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a NEAK e feladata ellátása érdekében
jogosult kezelni az érintett védettségére vonatkozó, illetve az azonosításához és az értesítéséhez
szükséges adatait.
*
(4e) A (4d) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében
a) a NEAK az érintett természetes személyazonosító adatait átadja a KÜNY adatkezelője számára,
b) a KÜNY adatkezelője azt a tényt, hogy az érintett KÜNY-höz tartozó tárhellyel rendelkezik, a KÜNY
tárhelyhez tartozó azonosítót átadja a NEAK számára,
c) a NEAK az érintett KÜNY tárhelyhez tartozó azonosítóját átadja a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára.
*
(4f) A (6) bekezdés szerinti hatóság - a (4b)-(4d) bekezdésben foglalt személyek kivételével - postai
úton értesíti azt, akinek a védettsége érvényességéből 21 nap van hátra.
(5) A védettségi igazolvány az egyes adatok megjelölését angol nyelven is tartalmazza.
*
(6) A védettségi igazolványt a jogosult természetes személy részére Budapest Főváros Kormányhi*
vatala (a továbbiakban: hatóság)
*
a)-c)
*
d) ha az oltás beadására 2021. március 1. napját követően került sor, 8 napon belül
hivatalból állítja ki.
*
(6a)-(7a)
*
(8) Az (1c) bekezdés esetében a védettségi igazolvány
a) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon
vagy
b) bármely kormányablakban személyesen
igényelhető.
*
(9)
(10) A védettségi igazolvány pótlása, cseréje iránti kérelmet
a) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon
vagy
b) bármely kormányablakban személyesen
lehet benyújtani.
*
(10a) A (8) és a (10) bekezdés alapján benyújtott kérelmek esetében a kormányablak a hatóság
nevében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése alapján jár el.
*
(11) A védettségi igazolvány kiállítása ingyenes, kivéve a védettségi igazolvány (10) bekezdés szerinti pótlását, cseréjét. A védettségi igazolvány (10) bekezdés szerinti pótlása, cseréje esetén 3000
forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyből 2000 forint a védettségi igazolvány előállítási
költsége.
*
(11a) Az érintett a hatósághoz benyújtott kérelmében díjmentesen kérheti a védettségi igazolvány
kiállítását, ha a kérelmező a védettségi igazolványt a (6) bekezdés d) pontja szerinti kiállítást követő
30 napon belül nem kapta kézhez. A kérelmező részére ebben az esetben akkor is új igazolványt kell
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kiállítani, ha a részére korábban került kiállításra védettségi igazolvány, de az érintett jelzésére vélelmezhető, hogy az nem került kézbesítésre.
(12) A védettségi igazolvány személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes.
*
(13) A (11) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat Budapest Főváros Kormányhivatala
10023002-00301253-00000000 számú számlájára történő utalással kell megfizetni.
*
(13a) A (11) bekezdés alapján befolyt igazgatási szolgáltatási díjnak a védettségi igazolvány előállítási költségére vonatkozó részét a hatóság negyedévente összesíti, majd az összeget átadja a Belügyminisztérium részére. Az így befolyt összeget a Belügyminisztérium a kiállított védettségi igazolványok előállítási költségének fedezeteként, a 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti központi szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés keretében használja fel.
*
6. § A hatóság a védettségi igazolvány kibocsátása érdekében az adatok beérkezésétől számított
egy évig kezeli az érintett 3. § (3) bekezdése szerinti adatait.
7. § (1) A hatóság a védettségi igazolvány kibocsátásába a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért
felelős minisztert adatfeldolgozóként bevonja.
*

(5) A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az
IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2. § (4c)-(4e) bekezdése és a (4) bekezdés szerinti feladatát központi szolgáltatóként látja el.
10/B. §
(4) Az (5) bekezdés szerinti kezdőnaptól hat hónapig érvényes védettséggel rendelkezik az is, aki
egydózisú oltóanyag esetén az oltást követően vagy kétdózisú oltóanyag esetén a második oltást
követően újabb oltásban nem részesült, és 2021. december 31. napja és a Módr3. hatálybalépése
közötti időben az EESZT-ben nyilvántartott pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálat eredménye alapján koronavírussal megfertőződött.
Az érintett védettsége korlátlan ideig érvényes, ha egydózisú oltóanyag esetén az oltást követően
vagy kétdózisú oltóanyag esetén a második oltást követően újabb oltást vesz fel.
(5) A (4) bekezdés szerinti védettség kezdőnapja - a (4) bekezdés szerinti - az EESZT-ben nyilvántartott pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai
vizsgálat napja.
*
11. § Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy a közbiztonságért felelős miniszterrel
egyetértésben rendeletben állapítsa meg azokat - a 3. § (2a) bekezdésében fel nem sorolt országokat, amely országokban beoltott magyar állampolgárok, valamint Magyarország területén 180
napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgárok
vonatkozásában alkalmazni kell a 3. § (2a)-(2g) bekezdését.
……………………………………………………………………………………………………………………
9/2022. (III. 16.) ITM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoportterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet
módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 15. egy pont megszűnik 15/1=c
……………………………………………………………………………………………………………………….
2021. évi LI. törvény egyes törvényeknek a kézbesítéssel és az igazságügyi ágazati szabályozással összefüggő módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28.,
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
46/A. §
*
(5) Az (1) bekezdés alkalmazásában a jogkövetkezmények meghatározásakor a következő szempontokat kell figyelembe venni:
a) a jogsértés jellege, súlya, mértéke és időtartama, a jogsértéssel érintett fogyasztók száma, érdekeik sérelmének köre, a jogsértő magatartás kiterjedtsége;
b) a vállalkozás által tett intézkedések, amelyek a fogyasztók által elszenvedett kár csökkentésére
vagy megtérítésére irányulnak;
c) a vállalkozás által korábban elkövetett bármely jogsértés;
d) a vállalkozás által a jogsértés révén elért pénzügyi előnyök vagy elkerült veszteségek, ha az arra
vonatkozó adatok rendelkezésre állnak;
e) a jogsértéssel érintett áruk értéke;
f) a vállalkozással szemben ugyanazon jogsértésért más tagállamokban kiszabott szankciók a hatá-
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rokon átnyúló esetekben, ha az ilyen szankciókra vonatkozó információk az (EU) 2017/2394 európai
parlamenti és tanácsi rendelet által létrehozott mechanizmuson keresztül elérhetők; valamint
g) az eset egyéb enyhítő vagy súlyosító körülményei.
*
(5) Az (1) bekezdés alkalmazásában a jogkövetkezmények meghatározásakor a következő szempontokat kell figyelembe venni:
a) a jogsértés jellege, súlya, mértéke és időtartama, a jogsértéssel érintett fogyasztók száma, érdekeik sérelmének köre, a jogsértő magatartás kiterjedtsége;
b) a vállalkozás által tett intézkedések, amelyek a fogyasztók által elszenvedett kár csökkentésére
vagy megtérítésére irányulnak;
c) a vállalkozás által korábban elkövetett bármely jogsértés;
d) a vállalkozás által a jogsértés révén elért pénzügyi előnyök vagy elkerült veszteségek, ha az arra
vonatkozó adatok rendelkezésre állnak;
e) a jogsértéssel érintett áruk értéke;
f) a vállalkozással szemben ugyanazon jogsértésért más tagállamokban kiszabott szankciók a határokon átnyúló esetekben, ha az ilyen szankciókra vonatkozó információk az (EU) 2017/2394 európai
parlamenti és tanácsi rendelet által létrehozott mechanizmuson keresztül elérhetők; valamint
g) az eset egyéb enyhítő vagy súlyosító körülményei.
*
47/C. § (1b) Az (1) bekezdéstől eltérően az (EU) 2017/2394 rendelet 21. cikkével összefüggésben
megállapított jogsértés esetén a bírság összege
a) a vállalkozás nettó árbevételének legalább 4%-a,
b) ha a vállalkozás árbevétele nem állapítható meg, akkor legalább 2 millió euró.
…………………………………………………………………………………………………………………….
374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
Módosítja: 135/2022. (IV. 7.) Korm. r.
Hatály: 2022.V.26. - 2022.VI.30.
2. § E rendelet alkalmazásában
*
14. in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz: az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről,
valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott eszköz;
……………………………………………………………………………………………………………………….
.
6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól
Módosítja: 135/2022. (IV. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2022. 05. 26.
*
1. § (2) E rendeletet a III. Fejezet kivételével az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a
178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a
93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai
parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó orvostechnikai eszközökkel és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint
a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017.
április 5-i (EU) 2017/746 rendelet hatálya alá tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel

kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásokra nem kell alkalmazni.

……………………………………………………………………………………………………………….
197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről
Módosítja: 135/2022. (IV. 7.) Korm. r.
Hatály: 2022.V.26. *
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
*
12. in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz: az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről,
valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: IVDR) 2. cikk
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2. pontja szerinti olyan eszköz, vagy annak az IVDR 2. cikk 4. pontja szerinti olyan tartozéka, amely
elektromos vagy elektronikus eszköznek minősül;

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

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről
Módosítja: 13/2022. (IV. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2022. 05. 26.
*

1. § (2) E rendelet hatálya nem terjed ki az egészségügyi szolgáltatónál előállított és felhasznált
orvostechnikai eszközökre, ha a felhasználás ugyanannak az egészségügyi szolgáltatónak az azonos
telephelyén történik, feltéve, hogy az eszközt nem ruházták át harmadik személyre vagy szervezetre.
*
5. § Az MDR I. melléklet 23. pontjában meghatározott információknak magyar nyelven kell az orvostechnikai eszköz végfelhasználójának rendelkezésére állniuk.
II. Egyéb előírások
*
1. A vizsgálat eredményét rögzíteni kell. A dokumentációt az intézmény műszerfelelőse köteles
megőrizni és kérelemre a munkavédelmi felelősnek, felügyeleti szervezetének, az egészségügyi államigazgatási szervnek és az OGYÉI-nek bemutatni. A vizsgálat eredménye mellett meg kell jelölni az
ellenőrzés módját is.
2. Nehezen, vagy csak nagy költséggel szállítható készülék esetében vagy olyan készüléknél, amely
átmenetileg sem nélkülözhető az intézményben, helyi ellenőrzési módszert kell biztosítani.
3. Az időszakos felülvizsgálatot el kell végezni a meghibásodást követő szervizbeavatkozás után is,
ha a beavatkozás a vizsgálandó tulajdonságra is kiterjedt.
4. Az időszakos felülvizsgálat nem érinti a más minősítő intézet hatáskörébe utalt kötelező vizsgálatokat (pl. mértékhitelesítés).
5. Az első időszakos felülvizsgálat az üzembe helyezést követően, az előírt gyakoriságtól függően 1, 2
vagy 3 év elteltével esedékes. A további felülvizsgálat az előző felülvizsgálat időpontjától számítandó.
Hatályon kívül helyezett jogszabályok
Ebben a hónapban
MSZ EN IEC 60633:2019 Angol nyelvű!
Nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) átvitel. Szakszótár (IEC 60633:2019)
2002, 2010, 2016 helyett, amely még 2022.05. 30-ig érvényes volt.
…………………………………………………………………………………………………………………….
193/2022. (V. 27.) Korm. rendelet egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek hatályon
kívül helyezéséről
Megjelent: MK 90/2022 (V.27) Hatályon kívül helyezi: 2022. 05. 28.
Többek között hatályon kívül helyezi a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendeletet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről
Megjelent: MK 90/2022 (V.27) Módosítja: 193/2022. (V. 27.) Korm. rend. Hatályos: 2022. 05. 28.
Többek között hatályon kívül helyezi a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendeletet az ionizáló sugárzás
elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
Megjelent: MK 90/2022 (V.27) Módosítja: 193/2022. (V. 27.) Korm. rend. Hatályos: 2022. 05. 28.
222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások veszélyhelyzeti igénybevételével kapcsolatos egyes szabályokról és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló
60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezi: 647/2021. (XI. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2021. 12. 01.
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599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati
intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről
Módosítja: 13/2022. (I. 20.) Korm. r.
Hatály: 2022.V.31.
megszűnt
Visszavont Nemzeti Szabványok
Általános
Matematika, természettudomány
Környezetvédelem, Egészségvédelem, Biztonság

MSZ EN 14435:2005 Angol nyelvű! Visszavont!

Légzésvédők. Nyomólevegős, nyitott rendszerű légzésvédő készülék félálarccal, csak
túlnyomással való használatra. Követelmények, vizsgálat, megjelölés
MSZ EN 14529:2006 Angol nyelvű! Visszavont!

Légzésvédők. Hordozható, nyitott rendszerű, nyomólevegős légzésvédő készülék félálarccal,
túlnyomásos tüdővezérlésű tüdőautomata befogadásához, csak menekülési célra
Mezőgazdaság
Egészségügy

MSZ EN ISO 15002:2008/A1:2020 Angol nyelvű! Visszavont!

Gyógyászati gázok csővezetékrendszereinek vételi egységeihez csatlakoztatható áramlásmérő
eszközök. 1. módosítás (ISO 15002:2008/Amd 1:2018)
Élelmiszeripar
Gyártástechnika
Informatika, Irodagépek
Hidraulika

MSZ EN ISO 8434-4:2000 Angol nyelvű! Visszavont!

Fémes csőkötések hidraulikai és általános felhasználásra. 4. rész: 24°-os, O gyűrűs
behegesztett csőcsonk (ISO 8434-4:1995)
Elektrotechnika
Elektronika
Gumi, Műanyag ipar
Faipar
Építőanyag, építés

MSZ EN 656:1999/A1:2006 Angol nyelvű! Visszavont!

Gáztüzelésű központi fűtési kazánok. B típusú, 70 kW-nál nagyobb, de legfeljebb 300 kW
névleges hőterhelésű fűtőkazánok
Háttartás, szórakozás, Sport
Kohászat
Közút, közlekedés

MSZ EN ISO 15007-1:2015 Angol nyelvű! Visszavont!

Közúti járművek. A járművezető pillanatnyi viselkedésének mérése utazási tájékoztató- és
ellenőrző rendszerrel ellátott járművekben. 1. rész: Definíciók és paraméterek (ISO 150071:2014)
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Repülés

MSZ EN 2435-001:2006 Angol nyelvű! Visszavont!

Repülés és űrhajózás. Festékek és lakkok. Korrózióálló, krómtartalmú, kétkomponensű,
hidegen keményedő alapozóbevonat. 001. rész: Alapkövetelmények
MSZ EN 2435-002:2006 Angol nyelvű! Visszavont!

Repülés és űrhajózás. Festékek és lakkok. Korrózióálló, krómtartalmú, kétkomponensű,
hidegen keményedő alapozóbevonat. 002. rész: Nagy korrózióállóság
MSZ EN 2435-003:2006 Angol nyelvű! Visszavont!

Repülés és űrhajózás. Festékek és lakkok. Korrózióálló, krómtartalmú, kétkomponensű,
hidegen keményedő alapozóbevonat. 003. rész: Nagy korrózió- és folyadékállóság
MSZ EN 2435-004:2006 Angol nyelvű! Visszavont!

Repülés és űrhajózás. Festékek és lakkok. Korrózióálló, krómtartalmú, kétkomponensű,
hidegen keményedő alapozóbevonat. 004. rész: Nagy korrózió- és folyadékállóság felületelőkészítési tűrőképességgel
MSZ EN 2435-005:2006 Angol nyelvű! Visszavont!

Repülés és űrhajózás. Festékek és lakkok. Korrózióálló, krómtartalmú, kétkomponensű,
hidegen keményedő alapozóbevonat. 005. rész: Nagy korrózióállóság, katonai célra
MSZ EN 4195:2012 Angol nyelvű! Visszavont!

Repülés és űrhajózás. Festékek és lakkok. A kromát-kilúgozhatóság meghatározási módszere
Tűzdelem
Távközlés
Magyar nyelven megjelent, bevezetett nemzeti szabványok
Matek, természettudomány
Szolgáltató
Szociológia

MSZ ISO 10017:2022

Minőségirányítás. Útmutató az ISO 9001:2015-höz alkalmazható statisztikai technikákhoz
Anyagmozgatás

MSZ EN 12895:2015+A1:2020

Ipari targoncák. Elektromágneses összeférhetőség
Környezet, Egészség, Biztonság

MSZ EN 1365-1:2013

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Falak
MSZ EN ISO 1716:2019

Termékek tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatai. A bruttó égéshő (fűtőérték) meghatározása
(ISO 1716:2018)
Egészségügy

MSZ EN ISO 10993-6:2017
Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 6. rész: Az implantációt követő helyi hatások
vizsgálatai (ISO 10993-6:2016)
MSZ EN ISO 10993-11:2018

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 11. rész: Szisztémás toxicitási vizsgálatok (ISO
10993-11:2017)
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Elektronika
Elektrotechnika

MSZ EN 60598-2-13:2006/A1:2012

Lámpatestek. 2-13. rész: Kiegészítő követelmények. Földbe süllyesztett lámpatestek (IEC
60598-2-13:2006/A1:2011)
MSZ EN 60598-2-13:2006/A11:2021

Lámpatestek. 2-13. rész: Kiegészítő követelmények. Földbe süllyesztett lámpatestek
MSZ EN 61643-11:2012/A11:2018 Angol nyelvű!

Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi eszközök. 11. rész: Kisfeszültségű hálózatra csatlakozó
túlfeszültség-védelmi eszközök. Követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ EN IEC 60799:2021

Villamos szerelési anyagok. Készülékcsatlakozó-készletek és összekötő készülékcsatlakozókészletek (IEC 60799:2018)
Távközlés
Világitástechnika
Energia
Faipar

MSZ EN 14081-1:2016+A1:2019

Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszetű szerkezeti fa. 1. rész:
Általános követelmények
Építőanyag, építés

MSZ EN 845-3:2013+A1:2016

Falazatok kiegészítő elemeinek követelményei. 3. rész: Fekvőhézag-vasalás acélhálóval
MSZ EN 16475-1:2020

Égéstermék-elvezető berendezések. Tartozékok. 1. rész: Hangtompítók. Követelmények és
vizsgálati módszerek
MSZ EN 16475-6:2020

Égéstermék-elvezető berendezések. Tartozékok. 6. rész: Tisztító- és ellenőrző nyílások.
Követelmények és vizsgálati módszerek
Élelmiszeripar
Gumi, Műanyag ipar
Gyártástechnika

MSZ EN ISO 6947:2020
Hegesztés és rokon eljárások. Hegesztési helyzetek (ISO 6947:2019)
Nyomástartók
Távközlés, Audio és videotechnika
Vállalatszervezés
Védőeszköz
Vegyipar
Anyagmozgató berendezések, felvonók
Mezőgazdaság
Vasút
Kőolaj ipar és vele kapcsolatos technika
Háztartás, Kereskedelem, Sport
Angol nyelven megjelent magyar nemzeti szabványok
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Megjelent ebben a hónapban:

MSZ EN ISO 18363-1:2022 Angol nyelvű!

Állati és növényi zsírok és olajok. A zsírsavakhoz kötött klórpropán-diolok (MCPD-k) és a
glicidol meghatározása GC/MS-sel. 1. rész: Módszer a 3-MCPD gyors lúgos átészterezésére
és mérésére, valamint a glicidol különbségként való meghatározása (ISO 18363-1:2015)
MSZ EN ISO 18363-3:2022 Angol nyelvű!

Állati és növényi zsírok és olajok. A zsírsavakhoz kötött klórpropán-diolok (MCPD-k) és a
glicidol meghatározása GC/MS-sel. 3. rész: Módszer a 2-MCPD, a 3-MCPD és a glicidol
savas átészterezésére és mérésére (ISO 18363-3:2017)
MSZ EN ISO 2566-1:2022 Angol nyelvű!

Acél. A nyúlásértékek átszámítása. 1. rész: Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélok (ISO 25661:2021)
1999 helyett

MSZ EN ISO 2566-2:2022 Angol nyelvű!

Acél. A nyúlásértékek átszámítása. 2. rész: Ausztenites acélok (ISO 2566-2:2021)
1999 helyett

MSZ EN 10264-2:2022 Angol nyelvű!

Acélhuzal és huzaltermékek. Acélhuzal sodronykötelekhez. 2. rész: Hidegen húzott,
ötvözetlen acélhuzal általános felhasználású sodronykötelekhez
2012 helyett

MSZ EN ISO 22403:2022 Angol nyelvű!

Műanyagok. Tengeri oltóanyagnak kitett anyagok tényleges biológiai lebonthatóságának
értékelése mezofil aerob laboratóriumi körülmények között. Vizsgálati módszerek és
követelmények (ISO 22403:2020)
MSZ EN ISO 22404:2022 Angol nyelvű!

Műanyagok. Tengeri üledéknek kitett, nem lebegő anyagok aerob lebomlásának
meghatározása. A képződő szén-dioxid mérésén alapuló módszer (ISO 22404:2019)
MSZ EN ISO 22766:2022 Angol nyelvű!

Műanyagok. Tengeri élőhelyeken lévő műanyagok lebomlási fokának meghatározása valós
terepi körülmények között (ISO 22766:2020)
MSZ EN ISO 527-4:2022 Angol nyelvű!

Műanyagok. A szakítótulajdonságok meghatározása. 4. rész: Izotróp és ortotróp szálerősítésű
műanyag kompozitok vizsgálati feltételei (ISO 527-4:2021, 2022. februári helyesbített
változat)
1999 helyett

MSZ EN ISO 527-5:2022 Angol nyelvű!

Műanyagok. A szakítótulajdonságok meghatározása. 5. rész: Egyirányú szálerősítésű
műanyag kompozitok vizsgálati feltételei (ISO 527-5:2021)
2009 helyett

MSZ EN 17618:2022 Angol nyelvű!

Ragasztóanyagok. Fa-fa ragasztott kötések nem szerkezeti alkalmazásokra. A nyírószilárdság
meghatározása nyomóterheléssel
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MSZ EN 17619:2022 Angol nyelvű!

Nem szerkezeti fatermékekhez, kültéri használatra való faragasztók osztályba sorolása
MSZ EN 17472:2022 Angol nyelvű!

Építmények fenntarthatósága. Mérnöki létesítmények fenntarthatóságának értékelése.
Számítási módszerek
MSZ EN 933-9:2022 Angol nyelvű!

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 9. rész: A finomszemtartalom
meghatározása. Metilénkékmódszer
MSZ EN 1097-6:2022 Angol nyelvű!

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: A testsűrűség és
a vízfelvétel meghatározása
2012 helyett

MSZ EN 16830:2022 Angol nyelvű!

Gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal működő égők és készülékek biztonsági és
vezérlőberendezései. Elektronikai rendszerek szabályozási és vezérlési funkciói. A
hőmérséklet szabályozási és vezérlési funkciója
2017 helyett

MSZ EN 12697-7:2022 Angol nyelvű!

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 7. rész: Aszfalt próbatestek testsűrűségének
meghatározása gamma-sugarakkal
2014 helyett

MSZ EN 12697-15:2022 Angol nyelvű!

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 15. rész: A szétosztályozódási hajlam meghatározása
MSZ EN 12697-49:2022 Angol nyelvű!

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 49. rész: Csúszásellenállás meghatározása csiszolás
után
MSZ EN IEC 63174:2022 Angol nyelvű!

Elektromos fogkefék. A működési jellemzők mérési módszerei (IEC 63174:2021)
MSZ EN ISO 23553-1:2022 Angol nyelvű!

Olajégők és olajtüzelésű készülékek biztonsági és vezérlőberendezései. Kiegészítő
követelmények. 1. rész: Automata és félautomata szelepek (ISO 23553-1:2022)
2014 helyett

MSZ EN ISO 21922:2022 Angol nyelvű!

Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Szelepek. Követelmények, vizsgálat és megjelölés (ISO
21922:2021)
2004 helyett

MSZ EN 61400-13:2016/A1:2022 Angol nyelvű!

Szélerőművek. 13. rész: Mechanikai terhelések mérése (IEC 61400-13:2015/AMD1:2021)
2016 módosítása

MSZ EN IEC 63182-4:2022 Angol nyelvű!

Mágneses pormagok. Irányelvek a felületi egyenetlenségek méreteire és határértékeire. 4. rész:
Blokkmagok (IEC 63182-4:2021)
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MSZ EN IEC 63182-5:2022 Angol nyelvű!

Mágneses pormagok. Irányelvek a felületi egyenetlenségek méreteire és határértékeire. 5. rész:
Hengermagok (IEC 63182-5:2021)
MSZ EN IEC 60749-39:2022 Angol nyelvű!

Félvezető eszközök. Mechanikai és klimatikus vizsgálati módszerek. 39. rész: A
nedvességbehatolási képesség és a vízoldhatóság mérése félvezető alkatrészekhez használatos
szerves anyagokban (IEC 60749-39:2021)
2006 helyett, de az még 2025. 01. 03-ig érvényes

MSZ EN IEC 62037-6:2022 Angol nyelvű!

Passzív RF- és mikrohullámú eszközök, az intermodulációs szint mérése. 6. rész: Passzív
intermoduláció mérése antennákban (IEC 62037-6:2021)
2013 helyett, de az még 2024. 12. 28-ig érvényes

MSZ EN IEC 60794-1-219:2022 Angol nyelvű!

Fényvezető kábelek. 1-219. rész: Termékfőcsoport-előírás. A fényvezető kábelek alapvető
vizsgálati eljárásai. Anyag-összeférhetőségi vizsgálat, F19-es módszer (IEC 60794-1219:2021)
MSZ CEN/TS 15480-1:2022 Angol nyelvű!

Azonosítókártya-rendszerek. Európai állampolgári kártya. 1. rész: Fizikai, villamos és
szállítási protokolljellemzők
MSZ CEN/TS 15480-2:2022 Angol nyelvű!

Azonosítókártya-rendszerek. Európai állampolgári kártya. 2. rész: Logikai adatszerkezetek és
biztonsági szolgáltatások
MSZ CEN/TS 15480-3:2022 Angol nyelvű!

Azonosítókártya-rendszerek. Európai állampolgári kártya. 3. rész: Az európai állampolgári
kártya interoperabilitása alkalmazási felület használatával
MSZ CEN/TS 15480-4:2022 Angol nyelvű!

Azonosítókártya-rendszerek. Európai állampolgári kártya. 4. rész: Az európai állampolgári
kártya kibocsátására, működtetésére és használatára vonatkozó ajánlások
MSZ CEN/TS 15480-5:2022 Angol nyelvű!

Azonosítókártya-rendszerek. Európai állampolgári kártya. 5. rész: Általános bevezetés
MSZ CEN/TS 419221-1:2022 Angol nyelvű!

Védelmi profilok a TSP kriptográfiai modulokhoz. 1. rész: Áttekintés
2006 helyett

MSZ CEN/TS 419221-2:2022 Angol nyelvű!

Védelmi profilok a TSP kriptográfiai modulokhoz. 2. rész: Kriptográfiai modul a CSP aláírási
műveletekhez biztonsági mentéssel
MSZ CEN/TS 419221-3:2022 Angol nyelvű!

Védelmi profilok a TSP kriptográfiai modulokhoz. 3. rész: Kriptográfiai modul a CSP
kulcsgeneráló szolgáltatásokhoz
MSZ CEN/TS 419221-4:2022 Angol nyelvű!

Védelmi profilok a TSP kriptográfiai modulokhoz. 4. rész: Kriptográfiai modul a CSP aláírási
műveletekhez biztonsági mentés nélkül
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MSZ CEN/TS 419221-6:2022 Angol nyelvű!

Az EN 419221-5 minősített elektronikus aláírást vagy bélyegzőt létrehozó eszközként való
alkalmazásának feltételei
MSZ CEN/TS 16157-6:2022 Angol nyelvű!

Intelligens közlekedési rendszerek. A DATEX II adatcsere forgalmi menedzsmentre és
közlekedési információra vonatkozó műszaki előírásai. 6. rész: Parkolás közzététele
MSZ CEN/TS 16157-8:2022 Angol nyelvű!

Intelligens közlekedési rendszerek. A DATEX II adatcsere forgalmi menedzsmentre és
közlekedési információra vonatkozó műszaki előírásai. 8. rész: A városi környezetre
vonatkozó forgalomirányítás közzététele és bővítmények
MSZ CEN/TS 16157-9:2022 Angol nyelvű!

Intelligens közlekedési rendszerek. A DATEX II adatcsere forgalmi menedzsmentre és
közlekedési információra vonatkozó műszaki előírásai. 9. rész: A városi környezetre
vonatkozó jelzőlámpa-irányítás közzététele és bővítmények
MSZ CEN/TS 17182:2022 Angol nyelvű!

Intelligens közlekedési rendszerek. E-biztonság. E-hívójel (eCall) egy ITS-állomáson
keresztül
MSZ CEN/TS 17312:2022 Angol nyelvű!

Intelligens közlekedési rendszerek. E-biztonság. E-hívójel (eCall) műholdon keresztül
MSZ CEN/TS 17400:2022 Angol nyelvű!

Intelligens közlekedési rendszerek. Városi ITS. Vegyes beszállítói környezetek, módszertanok
és fordítók
MSZ CEN/TS 17402:2022 Angol nyelvű!

Intelligens közlekedési rendszerek. Városi ITS. Regionális közlekedési szabványok
alkalmazása vegyes beszállítói környezetben
MSZ CEN/TS 17413:2022 Angol nyelvű!

Intelligens közlekedési rendszerek. Városi ITS. Új üzemmódok modelljei és
fogalommeghatározásai
MSZ CEN/TS 17466:2022 Angol nyelvű!

Intelligens közlekedési rendszerek. Városi ITS. Kommunikációs interfészek és profilok a
forgalomirányításhoz
MSZ CEN ISO/TS 19321:2022 Angol nyelvű!

Intelligens közlekedési rendszerek. Együttműködő ITS. Járművön belüli információs (IVI-)
adatstruktúrák szótára (ISO/TS 19321:2020)
MSZ CEN/TR 12471:2022 Angol nyelvű!

A nikkel jelenlétének szűrővizsgálata olyan termékekben, amelyeket emberi testbe
átlyukasztással helyeztek be és az emberi bőrrel közvetlenül, valamint hosszú ideig
érintkeznek
2002 helyett

MSZ EN 2713-012:2022 Angol nyelvű!

Repülés és űrhajózás. Általános használatú, egy- és többerű villamos kábelek. Üzemi
hőmérséklet –55 °C és 200 °C között. 012. rész: MNA- (egyerű), MNB- (kéterű), MNC24

(háromerű), MND- (négyerű) kábelcsalád. Ezüstbevonatú réz, árnyékolt (spirál) és köpenyes,
UV-lézerrel megjelölhető kábelek. Termékszabvány
2017 helyett

MSZ EN 3475-705:2022 Angol nyelvű!

Repülés és űrhajózás. Légi járművekhez használt villamos vezetékek. Vizsgálati módszerek.
705. rész: Kontrasztmérés
2006 helyett

MSZ EN 3830:2022 Angol nyelvű!

Repülés és űrhajózás. Villamos rendszer. Terheléselemzés
MSZ EN 280-1:2022 Angol nyelvű!

Mozgó munkaállványok. 1. rész: Számítások. Állékonysági feltételek. Kialakítás. Biztonság.
Ellenőrzések és vizsgálatok
MSZ EN 280-2:2022 Angol nyelvű!

Mozgó munkaállványok. 2. rész: Az emelőszerkezeten és a munkapódiumon lévő
teherfelvevő szerkezetek kiegészítő biztonsági követelményei
MSZ EN 16285:2022 Angol nyelvű!

Csomagolás. Hajlékony falú alumíniumtubusok. Az alumíniumtubus deformációjának
vizsgálati módszere (Guillotine-vizsgálat)
2013 helyett

MSZ EN 14854:2022 Angol nyelvű!

Üvegcsomagolás. Aeroszol és permetező üvegpalackok nyakkiképzésének méretei
2006 helyett

MSZ EN ISO/ASTM 52900:2022 Angol nyelvű!

Additív gyártás. Általános alapelvek. Alapok és szakszótár (ISO/ASTM 52900:2021)
2017 helyett

MSZ ISO 5681:2022 Angol nyelvű!

Növényvédelmi eszközök. Szakszótár
MSZ EN IEC 60757:2022 Angol nyelvű!

Színjelölési kód (IEC 60757:2021)
457 SI:1999 helyett, de az még 2024. 07. 24-ig érvényes

MSZ EN IEC 60445:2022 Angol nyelvű!

Az ember-gép kapcsolat, a megjelölés és az azonosítás alapvető és biztonsági elvei. A
villamos gyártmánykapcsok, a hozzájuk csatlakozó vezetékvégek és a vezetékek azonosítása
(IEC 60445:2021)
2018 helyett, de az még 2024. 08. 20-ig érvényes

MSZ EN 61666:2010/A1:2022 Angol nyelvű!

Ipari rendszerek, berendezések, készülékek és ipari termékek. Rendszeren belüli
csatlakozókapcsok azonosítása (IEC 61666:2010/A1:2021)
2011 módosítása

MSZ ISO 10017:2022

Minőségirányítás. Útmutató az ISO 9001:2015-höz alkalmazható statisztikai technikákhoz
2004 helyett
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MSZ CEN/TS 419261:2022 Angol nyelvű!

A tanúsítványokat és időbélyegeket kezelő megbízható rendszerek biztonsági követelményei
MSZ EN ISO/IEC 27007:2022 Angol nyelvű!

Információbiztonság, kiberbiztonság és a magánélet védelme. Irányelvek az
információbiztonság-irányítási rendszerek auditálásához (ISO/IEC 27007:2020)
MSZ CEN ISO/TS 21176:2022 Angol nyelvű!

Együttműködő intelligens közlekedési rendszerek (C-ITS). Helyzet-, sebesség- és időfunkciók
az ITS-állomáson (ISO/TS 21176:2020)
MSZ EN ISO 4833-1:2013/A1:2022 Angol nyelvű!

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a mikroorganizmusok számlálására.
1. rész: Telepszámlálás 30 °C-on lemezöntéses módszerrel. 1. módosítás: Az alkalmazási
terület pontosítása (ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022)
2014 módosítása

MSZ EN ISO 4833-2:2013/A1:2022 Angol nyelvű!

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a mikroorganizmusok számlálására.
2. rész: Telepszámlálás 30 °C-on felületi szélesztéses módszerrel. 1. módosítás: Az
alkalmazási terület pontosítása (ISO 4833-2:2013/Amd 1:2022)
2014 módosítása

MSZ EN ISO 20836:2022 Angol nyelvű!

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Polimeráz-láncreakció (PCR) a mikroorganizmusok
kimutatására. A termikus ciklusok hőteljesítményének vizsgálata (ISO 20836:2021)
MSZ EN ISO 22526-1:2022 Angol nyelvű!

Műanyagok. Bioalapú műanyagok szén- és környezeti lábnyoma. 1. rész: Általános alapelvek
(ISO 22526-1:2020)
MSZ EN ISO 22526-2:2022 Angol nyelvű!

Műanyagok. Bioalapú műanyagok szén- és környezeti lábnyoma. 2. rész: Az anyag
szénlábnyoma, a levegőből eltávolított és a polimer molekulába beépített COˇ2^ mennyisége
(tömege) (ISO 22526-2:2020)
MSZ EN ISO 22526-3:2022 Angol nyelvű!

Műanyagok. Bioalapú műanyagok szén- és környezeti lábnyoma. 3. rész: A folyamat
szénlábnyoma, a számszerűsítés követelményei és irányelvei (ISO 22526-3:2020)
MSZ EN 15967:2022 Angol nyelvű!

A gázok és gőzök legnagyobb robbanási nyomásának és a nyomásnövekedés legnagyobb
sebességének meghatározása
2012 helyett

MSZ EN 17527:2022 Angol nyelvű!

Héliumkriosztátok. A megengedettnél nagyobb nyomás elleni védelem
MSZ EN IEC 62484:2022 Angol nyelvű!

Sugárvédelmi mérőműszerek. Spektroszkópalapú portálmonitorok (SRPM-ek) használata
radioaktív anyagok jogellenes kereskedelmének detektálására és azonosítására (IEC
62484:2020)
2016 helyett, de az még 2024. 12. 02-ig érvényes
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MSZ EN IEC 63121:2022 Angol nyelvű!

Sugárvédelmi mérőműszerek. Járműre szerelt mobil rendszerek radioaktív anyagok jogellenes
kereskedelmének detektálására (IEC 63121:2020)
MSZ CEN/TS 14383-3:2022 Angol nyelvű!

Bűnmegelőzés. Településrendezés és épülettervezés. 3. rész: Lakások
MSZ CEN/TS 14383-4:2022 Angol nyelvű!

Bűnmegelőzés. Településrendezés és épülettervezés. 4. rész: Üzletek és irodák
MSZ CEN/TR 14383-5:2022 Angol nyelvű!

Bűnmegelőzés. Településrendezés és épülettervezés. 5. rész: Benzinkutak
MSZ CEN/TR 14383-7:2022 Angol nyelvű!

Bűnmegelőzés. Településrendezés és épülettervezés. 7. rész: Tömegközlekedési létesítmények
tervezése és kezelése
MSZ CEN/TR 14383-8:2022 Angol nyelvű!

Bűnmegelőzés. Településrendezés és épülettervezés. 8. rész: Épületek és telkek védelme a
járművekkel elkövetett bűncselekmények ellen
MSZ EN IEC 61557-12:2022 Angol nyelvű!

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek
villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére
szolgáló berendezések. 12. rész: Teljesítménymérő és -megfigyelő (PMD-) eszközök (IEC
61557-12:2018)
2008 helyett, de az még 2026. 11. 10-ig érvényes

MSZ EN IEC 61557-12:2022/A1:2022 Angol nyelvű!

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek
villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére
szolgáló berendezések. 12. rész: Teljesítménymérő és -megfigyelő (PMD-) eszközök (IEC
61557-12:2018/A1:2021)
2022 módosítása

MSZ EN 17476:2021+A1:2022 Angol nyelvű!

Palackozott propán-bután gázzal üzemelő gázkészülékek előírásai. A PB-gáz gőznyomásával
üzemelő készülékek, vízszintesen behelyezett PB-palackkal
2021 helyett

MSZ EN ISO 14246:2022 Angol nyelvű!

Gázpalackok. Palackszelepek. Gyártás közbeni vizsgálatok és ellenőrzések (ISO 14246:2022)
2014 és 2018 helyett

MSZ EN ISO 15614-13:2022 Angol nyelvű!

Fémek hegesztési munkarendjének előírása és minősítése. Hegesztési munkarendi előírás. 13.
rész: Zömítő és leolvasztó (ellenállás-) tompahegesztés (ISO 15614-13:2021)
2013 helyett

MSZ EN ISO 10675-1:2022 Angol nyelvű!

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Radiográfiai vizsgálatok átvételi szintjei. 1.
rész: Acél, nikkel, titán és ötvözeteik (ISO 10675-1:2021)
2017 helyett
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MSZ EN ISO 10675-2:2022 Angol nyelvű!

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Radiográfiai vizsgálatok átvételi szintjei. 2.
rész: Alumínium és ötvözetei (ISO 10675-2:2021, 2022. februári helyesbített változat)
2018 helyett

MSZ EN ISO 23864:2022 Angol nyelvű!

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálatok. Automatizált,
teljesen fókuszáló módszer (TFM) és kapcsolódó technológiák alkalmazása (ISO 23864:2021)
MSZ EN 746-3:2022 Angol nyelvű!

Ipari hőtechnikai berendezések. 3. rész: Védő- és aktív gázok előállításának és használatának
biztonsági követelményei
2009 helyett

MSZ EN 12952-5:2022 Angol nyelvű!

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 5. rész: A kazán nyomással terhelt részeinek
gyártása és kivitelezése
2012 helyett

MSZ EN 12952-6:2022 Angol nyelvű!

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 6. rész: A kazán nyomással terhelt részei
gyártásának, dokumentációjának és megjelölésének ellenőrzése
2012 helyett

MSZ EN 12952-10:2022 Angol nyelvű!

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 10. rész: A megengedettnél nagyobb nyomás ellen
védő biztonsági eszközök követelményei
2002 helyett
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