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Jogszabály- és szabványváltozások: 2022. november 
 

 

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások 
 

Fontos: A Nemzeti Jogszabálytár felhasználási feltételei miatt a Zsebtörvénytár cd-nken nem 

szerepelhet a jogszabályok teljes szövege, csak a jogszabály/rendelet száma és címe. Viszont: 

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

466/2022. (XI. 18.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. 
(X. 20.) Korm. rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 189/2022 (XI. 18.) Hatályos: 2022. 11. 26. 
 
9. § (1) *  Intézkedési tervet az a természetes személy, illetőleg az a gazdálkodó szervezet és más jogi 
személy készíthet, aki a külön jogszabály szerint környezeti zaj- és rezgésvédelem területén szakértői 
tevékenység folytatására jogosult, vagy ilyen szakértőt foglalkoztat. 
(7) *  Az intézkedési tervben a káros hatások - a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek 
készítésének részletes szabályairól szóló rendelet szerinti - terhelés-hatás összefüggések szerint 
értékelhetőek. 
15. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 
(2a) *  Ez a rendelet - a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes 
szabályairól szóló miniszteri rendelettel együtt - a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
III. mellékletének a környezeti zaj káros hatásainak értékelésére vonatkozó módszerek megállapítása 
érdekében történő módosításáról szóló, 2020. március 4-i (EU) 2020/367 bizottsági irányelvnek való 
megfelelést szolgálja. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
26/2022. (XI. 18.) TIM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésé-
nek részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 189/2022 (XI. 18.) Hatályos: 2022. 11. 26. 
 

1/A. § *  (1) *  Az 1. § a) pontja szerinti zajtérképeket a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti közös zajértékelési módszerek meghatározásáról szóló, 2015. május 19-i (EU) 
2015/996 bizottsági irányelvben (a továbbiakban: 2015/996 bizottsági irányelv), valamint a 
2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a tudományos és műszaki fejlő-
déshez való hozzáigazítás céljából, a közös zajértékelési módszerek tekintetében történő módosításá-
ról szóló, 2020. december 21-i (EU) 2021/1226 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvben foglal-
tak szerint kell elkészíteni. 

(2) *  A környezetvédelemért felelős miniszter a közös zajértékelési módszereket meghatározó eu-
rópai uniós jogi aktusok elérhetőségét az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján közzéteszi, és 
a hozzáférést folyamatosan biztosítja. 

(1a) *  A környezetvédelemért felelős miniszter az 1/A. § (2) bekezdése szerinti közzétételi kötele-
zettségét legkésőbb a közös zajértékelési módszereket meghatározó, 

a) európai uniós jogi aktus átültetését biztosító jogszabály, 
b) átültetést nem igénylő európai uniós jogi aktus esetén az európai uniós jogi aktus hatálybalépés-

ét követő 8. napon teljesíti. 
(2) *  
12. § *  Ez a rendelet 
a) a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK európai parla-

menti és tanácsi irányelvnek, 
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b) a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közös zajértékelési módszerek 
meghatározásáról szóló, 2015. május 19-i (EU) 2015/996 bizottsági irányelvnek, 

c) a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a környezeti zaj káros ha-
tásainak értékelésére vonatkozó módszerek megállapítása érdekében történő módosításáról szóló, 
2020. március 4-i (EU) 2020/367 bizottsági irányelvnek, 

d) a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a tudományos és műszaki 
fejlődéshez való hozzáigazítás céljából, a közös zajértékelési módszerek tekintetében történő módosí-
tásáról szóló, 2020. december 21-i (EU) 2021/1226 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek 
való megfelelést szolgálja. 
 

1. melléklet a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelethez *  
A káros hatások értékelésére szolgáló módszerek 

1. A káros hatások felsorolása 
2. A káros hatások kiszámítása 

2.1. Ischaemiás szívbetegség (IHD) 
2.2. Nagy mértékű zavarás (HA) 

2.3. Nagy mértékű alvászavar (HSD) 
3. A káros hatások értékelése 

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

Új jogszabályok: 
 
Ebben a hónapban a Zsebtörvénytár-ba besorolható új jogszabály is megjelent. 
 
 
2022. évi L. törvény Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról 
 
Többek között módosítja a 2007. évi XXXVI. törvényt a szabálysértési jogsegélyről - régi újként 
felvéve 
 
Megjelent: MK 197/2022 (XI. 30.) Módosítja: 2022. évi L. tv.. Hatályos: 2022. 12. 03 
 
 

1. § (1) *  E törvény 
a) a szabálysértési jogsegély ügyekben nemzetközi szerződés, illetve európai közösségi jogi aktus 

alapján, valamint 
b) a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló, 2014. április 3-i 

2014/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (a továbbiakban: 2014/41/EU irányelv) nemzeti 
jogukba átültető államok által kibocsátott európai nyomozási határozat (a továbbiakban: ENYH) kibo-
csátása és végrehajtása során alkalmazandó. 

 
 

II. Fejezet 
ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI ÉS KÖLTSÉGVISELÉSI SZABÁLYOK 

A jogsegély iránti megkeresés, az ENYH előterjesztésének és visszavonásának általános sza-
bályai * 

 
12. § (1) *  Külföldi hatóság megkeresésére a szabálysértési hatóság vagy a bíróság, illetve a közúti 

közlekedési nyilvántartó szerv eljárási jogsegélyt nyújt. 
III. Fejezet 

ELJÁRÁSI JOGSEGÉLY 
1. Cím 

ELJÁRÁSI JOGSEGÉLY NYÚJTÁSA KÜLFÖLDI HATÓSÁG RÉSZÉRE 
13. § (1) A megkeresést a megkereső külföldi hatóság által megjelölt határidőn belül kell teljesíteni. 

A tanú, a szakértő és az eljárás alá vont személy meghallgatása 
Okirat vagy a szabálysértési eljárás iratainak a külföldi hatóság részére történő megküldése 

A szabálysértési eljárás iratainak kézbesítése 
 

A szabálysértési eljárás alá vont személy hatósági nyilvántartásban szereplő személyes adatai-
ról történő adatszolgáltatás 
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IV. Fejezet 
PÉNZBÍRSÁGOT KISZABÓ JOGERŐS SZABÁLYSÉRTÉSI HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSÁNAK 

ÁTVÉTELE, ILLETVE ÁTADÁSA 
(1b) *  A külföldi határozat végrehajtását meg kell tagadni, ha az elkövető írásbeli eljárás esetén nem 
kapott a kibocsátó állam jogának megfelelően, személyesen vagy a nemzeti jog szerint meghatalma-

zott képviselője útján tájékoztatást az ügyben a jogorvoslathoz való jogáról és az ilyen jogorvoslati 
lehetőség határidejéről. 

 
Többek között módosítja a 2009. évi CXV. törvényt az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről - 
régi újként felvéve 
 
Megjelent: MK 197/2022 (XI. 30.) Módosítja: 2022. évi L. tv.. Hatályos: 2022. 12. 03 

 

I. FEJEZET 
AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 

A nyilvántartást vezető szerv, a bejelentésben közreműködő szerv és a Hatóság feladatai 
Az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos változások bejelentése * 

Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése 
Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnése 

Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése 
I/A. FEJEZET *  

A GAZDÁLKODÓ TEVÉKENYSÉG EGYSZEMÉLYES GAZDASÁGI TÁRSASÁGI FORMÁBAN 
TÖRTÉNŐ TOVÁBBFOLYTATÁSA * 

II. FEJEZET 
AZ EGYÉNI CÉG 

Az egyéni cég vagyona és felelőssége 
Az egyéni cég működése 

Az egyéni cég átalakulása és megszűnése 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Változások 
 
433/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 
veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
 
Megjelent: MK 178/2022 (XI. 02.) Hatályos: 2022. 11. 02. 23 órától 
 
 

XIII/B. Fejezet *  
ENERGETIKAI INNOVÁCIÓK TÁMOGATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK *  

114/I. § *  (1) A Hivatal energetikai szabályozási tesztkörnyezetet működtethet, amelynek célja, hogy 
ösztönözze és támogassa olyan energetikai innovációs teljesítmények elterjedését, piacra lépését, 
amelyek elősegíthetik a villamosenergia-rendszer fenntarthatóságának, költséghatékony működteté-
sének, a fogyasztói igények megfelelő ellátásának vagy az ellátásbiztonság növelését. 

(2) Energetikai innovációs teljesítmény bármely olyan, műszakilag és üzletileg megalapozott ter-
mék, szolgáltatás, technológia, üzleti modell vagy más újítás létrehozása, vagy hazai átvétele, ami 
Magyarországon még nem terjedt el. 

(3) Az energetikai szabályozási tesztkörnyezetben való részvételre irányuló kérelmet a Hivatal bírál-
ja el az e törvény és a Hivatal elnöke által kiadott rendeletben meghatározott szabályok alapján. A 
Hivatal az energetikai szabályozási tesztkörnyezetben való részvételt engedélyezi, ha a kérelemben 
foglalt innovációs teljesítmény megfelel az (1) bekezdésben és a Hivatal elnökének rendeletében 
meghatározott feltételeknek és nem veszélyezteti a villamosenergia-ellátás biztonságát. 

(4) A (3) bekezdés szerinti engedélyezés tekintetében a határozat tartalmazza 
a) a Hivatal elnökének rendeletében, valamint a villamosenergia-ellátási szabályzatokban előírt 

egyes rendelkezésektől való eltérés lehetőségét, az eltérés időbeli, tárgyi és területi hatályát, valamint 
b) a kérelmező azon kötelezettségét, hogy a Hivatal elnökének rendeletében és a villamosenergia-

ellátási szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek a Hivatal elnökének rendeletében meghatározottak 
alapján, a határozatban foglalt eltérésekkel tegyen eleget. 

(5) Az energetikai szabályozási tesztkörnyezetben való részvételt a Hivatal legfeljebb 24 hónapra 
engedélyezi, ami kérelemre, indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb további 24 hónappal meg-
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hosszabbítható, ha a (3) bekezdésben foglalt feltételek továbbra is fennállnak. Az engedélyt a Hivatal 
visszavonja, ha megállapítja, hogy 

a) az energetikai szabályozási tesztkörnyezetben résztvevő megsértette a határozatban foglaltakat 
vagy 

b) a (3) bekezdésben foglalt feltételek már nem állnak fenn. 
(6) Az e fejezet alapján lefolytatott eljárások nem érintik a 177/A. §-ban szabályozott mintaprojekte-

ket. 
159. § *  (1) *  A Hivatal a villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának és a 

villamosenergia-piac hatékony működésének felügyeletével kapcsolatos feladatai körében: 
(6) *  A Hivatal az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatai körében: 
(8) *  A Hivatal a villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának és a 
villamosenergia-piac hatékony működésének felügyeletével, a felhasználók érdekeinek védelmével 
kapcsolatos feladatai körében, továbbá az e nergiapolitikai célkitűzések, valamint a fenntartható fejlő-
dés követelményeinek érvényesítésével összefüggő feladatainak a támogatására energetikai szabá-
lyozási tesztkörnyezetet működtethet. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
438/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 179/2022 (XI. 03.) Hatályos: 2022. 11. 03. 
 
 
Többek között módosítja a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti 
hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 
 
Megjelent: MK 179/2022 (XI. 03.) Módosítja: 438/2022. (XI. 2.) Korm. r. Hatályos: 2022. 11. 03. 
 
3/B. § *  (1) *  A Kormány a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények vonatkozásában 
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a honvéd-
elemért felelős minisztert jelöli ki. 
f) *  a BSL3 és BSL4 minősítésű Nemzeti Biztonsági Laboratórium komplexum építményei, 
g) *  a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum építményei (Várpalota, Csór) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
457/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (főváro-
si kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigaz-
gatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 183/2022 (XI. 09.) Hatályos: 2022. 11. 10. 
 

8. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki 
i) *  a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: 

Ebtv.) 20. § (7) bekezdése, 
j) *  a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 91. § (1) 

bekezdése szerinti feladatok ellátására. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
464/2022. (XI. 15.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő be-
ruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt je-
lentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 
27.) Korm. rendelet módosításáról 
 
Megjelent: MK 187/2022 (XI. 15.) Hatályos: 2022. 11. 16. 
 
112. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 482/2022. (XI. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr104.) megállapí-
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tott 2. mellékletében foglalt táblázat 107. sorát a Módr104. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell. 

107. *  Magas automatizáltságú lo-
gisztikai és disztribúciós köz-
pont létrehozására irányuló 
beruházás Miskolc területén 

Miskolc közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti I. kerület 
külterület 01428/22 és 
01428/23 helyrajzi számú in-
gatlanok 

Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei Kor-
mányhivatalt vezető 
főispán 

 

2022. évi XLVIII. törvény a területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a 
területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról 

 
Megjelent: MK 197/2022 (XI. 30.) Hatályos: 2022. 12. 01. 
 
Többek között módosítja a 1995. évi LIII. törvényt a környezet védelmének általános szabályairól 
 
Megjelent: MK 197/2022 (XI. 30.) Módosítja: 2022. évi XLVIII. törv. Hatályos: 2022. 12. 01. 
 

92. § (2) Az (1) bekezdés szerinti szakértői tevékenység folytatására jogosító engedélyt 
a) *  természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenység esetében a természetvédelmi hatóság, 
b) környezetvédelmi szakértői tevékenység esetében a tervező- és szakértő mérnökök, valamint 

építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott területi mérnöki kamara (a továbbiak-
ban: kamara) 
adja ki. 

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti szakértői tevékenység folytatását a természetvédelmi hatóság, illetve 
a kamara annak engedélyezi, aki büntetlen előéletű, nem áll a környezetvédelmi, természetvédelmi és 
tájvédelmi szakértői tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, rendelkezik az e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott 
meghatározott egyéb feltételeknek. A kérelem tartalmazza a kérelmező természetes személyazonosí-
tó adatait, értesítési címét, szakirányú végzettségét és a kérelmezett szakértői szakterületet, illetve 
részszakterületet. 

 
Többek között módosítja a 1996. évi LIII. törvényt a természet védelméről 
 
Megjelent: MK 197/2022 (XI. 30.) Módosítja: 2022. évi XLVIII. törv. Hatályos: 2022. 12. 01. 
 

86. § *  Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: 
a) a Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a vadon élő madarak védelméről (több más 

jogszabállyal együtt); 
b) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő 

állatok és növények védelméről (több más jogszabállyal együtt); 
c) *  az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve (2004. április 21.) a környezeti károk 

megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről; 
d) *  a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló (EU) 

2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv. 

 
Többek között módosítja a 1997. évi LXXVIII. törvényt az épített környezet alakításáról és védel-
méről 
 
Megjelent: MK 197/2022 (XI. 30.) Módosítja: 2022. évi XLVIII. törv. Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
6. § *  (1) A települési önkormányzat az épített környezet, a település tervszerű alakítása és védelme 
érdekében e törvény és végrehajtási rendeleteinek keretei között településfejlesztési és településren-
dezési 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 fővá-
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rosban a fővárosi vagy a kerületi önkormányzat - hatályban lévő településterveinek a Kormány rende-
letében 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 épí-
tési 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. 
20. § *  (1) *  Az érintett területre 
(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 kivételé-
vel - telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbonta-
ni, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani 
nem szabad. 

(2) Az építési tilalom alá eső területen 
f) *  összehangolt védelmi tevékenység, illetve tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a 

nemzetbiztonsági célú építmények, építési tevékenységeinek végzése kivételével más építési munkát 
végezni nem szabad. 
62. § (1) *  Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy 
12. a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú építmé-
nyekre vonatkozóan 
12.7. *  az összehangolt védelmi tevékenység során, illetve a tömeges bevándorlás okozta válsághely-
zetben alkalmazható építésügyi hatósági eljárási szabályokat, 

 
Többek között módosítja a 2012. évi CLXXXV. törvényt a hulladékról 
 
Megjelent: MK 197/2022 (XI. 30.) Módosítja: 2022. évi XLVIII. törv. Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
2. § (1) E törvény alkalmazásában 
26b. *  hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység: az a kötelező jelleggel igénybe veendő 
hulladékgazdálkodási résztevékenység, amely magában foglalja az ingatlanhasználó hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási résztevékenység körébe nem tartozó települési hulladékának, kiterjesztett 
gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékek hulladékának és a kötelező visszaváltási 
díjas rendszerbe tartozó termékeknek és e termékekből származó hulladéknak az átvételét, gyűjtését, 
elszállítását, előkezelését, kereskedelmét és kezelésre történő átadását, ideértve az ezek által érintett 
hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartását és üzemeltetését, továbbá az ilyen hulladékokra 
létrehozott kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek 53/A. § (4) bekezdésében meghatározott kiter-
jesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő szervezeti feladatainak ellátását, 
valamint a kötelező visszaváltási díjas rendszer működtetését; 
32/A. § *  (1) *  Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében a hulladékgazdálkodásért felelős 

miniszter - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 
(2) *  A Hivatal a közszolgáltató és a közszolgáltatói alvállalkozó kérelmére megállapítja, hogy a köz-
szolgáltató, valamint a kizárólag a hulladék átvételére, gyűjtésére vagy előkezelésére irányuló tevé-
kenységet végző közszolgáltatói alvállalkozó tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdál-
kodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról - a (4e) bekezdésben foglalt feladatok ellátásá-
ra az állam által létrehozott koordináló szerv (a továbbiakban: Koordináló szerv) véleményének kiké-

rését követően - véleményt állít ki (a továbbiakban: megfelelőségi vélemény). 
(4a) *  A közszolgáltató és a (2) bekezdésben meghatározott közszolgáltatói alvállalkozó a megfelelő-

ségi véleményt minden naptári év május 31. napjáig kérelmezi a Hivataltól. 
47/A. § *  (1) *  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátásáért szedhető köz-

szolgáltatási díjat és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díja-
kat a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg a tárgyévet meg-
előző év november 30. napjáig. 

(2) *  A Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással kapcsolatos javaslatát a Hivatal elnökének az 
53/N. § (1) és (2) bekezdése szerinti rendelete és módszertani útmutatója alapján meghatározott in-
dokolt költség figyelembevételével, valamint a 88. § (3) bekezdés b) pont be) alpontjában kapott felha-
talmazás alapján megalkotott rendeletben foglaltak szerint küldi meg a miniszter részére a tárgyévet 
megelőző év szeptember 15. napjáig. *  
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(3) *  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat, és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevé-
kenység ellátásával összefüggő díjakat a miniszter a (2) bekezdés szerinti javaslat hiányában is meg-
állapíthatja. Ebben az esetben a miniszter megkeresheti a Hivatalt, hogy 45 napon belül tegye meg 
javaslatát. 
(4a) *  A koncesszor, a koncessziós társaság, a Koordináló szerv, a települési (Budapesten a fővárosi) 
önkormányzat és a települési önkormányzati társulás, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási részte-

vékenységgel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetője, a koncesszori alvállalkozói 
nyilvántartásban szereplő vállalkozás, a B3 alkategóriájú hulladéklerakó és a 18/D. § (1) bekezdésé-

ben meghatározott eszközök üzemeltetője és tulajdonosa, továbbá a környezetvédelmi termékdíj, 
valamint a visszaváltási és a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő díjak megfizetésé-
re kötelezettek, az őket nyilvántartó hatóság és a díjakat beszedő szerv (a továbbiakban együtt: Hiva-
tal által kötelezett) a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal díjmeg-
állapító, díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A Hivatal által kötelezett a Hivatal 
által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. Ha a Hivatal által kötelezett e kötelezettségét a Hivatal hiánypótlási felhívása elle-

nére nem teljesíti, a Hivatal bírságot szab ki. 
53/K. § *  (1) *  A koncessziós társaság a hulladékgazdálkodási kötelezettségeit szolgáló tevékeny-

ségeinek bemutatására évente, tízéves időtartamra gördülő fejlesztési rendszertervet készít, melyet 
az első 10 évre vonatkozóan 2022. október 31-ig nyújt be. A 10 évre vonatkozó gördülő fejlesztési 
rendszertervek felülvizsgált változatát a koncessziós társaság az adott év január 15. napjáig köteles - 
a hulladékgazdálkodási hatóság útján - benyújtani a miniszternek. 

(2) *  A gördülő fejlesztési rendszerterveket a miniszter - a hulladékgazdálkodási hatóság javaslata 
alapján, a Hivatal véleményének kikérését követően - hagyja jóvá a benyújtást követő 45 napon belül. 

53/N. § *  (1) *  A koncesszor - ideértve a koncessziós társaságot és a koncesszori alvállalkozókat is 
- indokolt költségeinek meghatározására és szabályozására, valamint a 47/A. § (2) bekezdése szerinti 
díjjavaslat elkészítésére vonatkozó alapelveket és keretszabályokat a Hivatal elnöke rendeletben álla-
pítja meg a tárgyévet megelőző év augusztus 15-ig. *  

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti rendelet figyelembevételével a Hivatal módszertani útmutatót ad ki, 
amelyet a honlapján közzétesz a tárgyévet megelőző év augusztus 31-ig. *  

(3) Az (1) bekezdés szerinti rendelet, valamint a módszertani útmutatók előkészítése során a Hiva-
tal kikéri az érintett engedélyesek és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleteinek véleményét. *  

(4) *  Az (1) bekezdés szerinti indokolt költség mértékét a Hivatal elnöke - figyelemmel az (1) bekez-
dés szerinti rendeletre és a (2) bekezdés szerinti módszertani útmutatókra - rendeletben állapítja meg, 
amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 15 napnak kell eltelnie. *  
73. §  (4) *  Az OHT és az OMP elfogadásáról a Kormány határozatban dönt, az OHT és az OMP nor-

matív tartalommal rendelkező előírásait e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja 
meg. *  

88. § (1) *  Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza: 
1. *  a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységét, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit, valamint az állami hul-
ladékgazdálkodási közfeladat részeként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és 
igénybevételének szabályait; *  

6. *  az Országos Hulladékgazdálkodási Terv és az Országos Megelőzési Program előkészítésének 
részletes szabályait, részletes tartalmi követelményeit, valamint azok normatív előírásait; 

45. *  a hulladékgazdálkodási hatóság által vezetett koncesszori alvállalkozói nyilvántartás tartalmá-
val és vezetésével kapcsolatos részletes szabályokat; 

46. *  a gördülő fejlesztési rendszerterv jóváhagyásának, felülvizsgálatának, a jóváhagyott terv vég-
rehajtása ellenőrzésének szabályait. *  
(3) Felhatalmazást kap: bi) *  a gördülő fejlesztési rendszerterv részletes tartalmi és formai követelmé-

nyeit *  
(3a) *  Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy c) *  az 53/N. § (1) bekezdése szerinti alapelveket 

és keretszabályokat, továbbá az indokolt költség mértékét, 
d) *  a kompenzáció összegének Hivatal általi meghatározásának keretszabályait, az így meghatá-

rozott kompenzáció megfizetésének módját, továbbá a kompenzáció meghatározására irányuló kére-
lem tartalmi követelményeit és a részletes kiegészítő eljárási szabályokat 
rendeletben állapítsa meg. 

92/K. § *  (1) *  E törvénynek a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló 2022. évi XXIV. törvénnyel megállapított 47/A. § (2) bekezdésében meghatározott, az 53/N. § 
alapján meghatározott indokolt költségek figyelembevételével készített díjjavaslatát a Hivatal első 

alkalommal 2023. február 28. napjáig küldi meg a miniszter részére, a 47/A. § (1) bekezdésében meg-
határozott díjakat a miniszter első alkalommal 2023. április 30-ig állapítja meg. *  
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(5) *  E törvénynek a Mód. tv. által megállapított 18/A-18/D. §-ában meghatározott rendelkezéseit 
2023. július 1-je előtt csak a Hivatal elnökének a vonatkozó díjmegállapító rendelete megalkotásával 
összefüggő feladata teljesítésével kapcsolatban kell alkalmazni. A Hivatal elnökének a Mód. tv. által 
megállapított 18/B. § (3) bekezdésében, és a 18/D. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettsé-
get első alkalommal 2023. július 1-jéig kell teljesítenie. 

(6) E törvénynek a Mód. tv. által a Hivatal részére meghatározott kötelezettségét a Hivatal első al-
kalommal 

a) *  a Mód. tv. által megállapított 53/N. § (1) bekezdése esetében 2022. október 15-ig, *  
 

 
Többek között módosítja a 2015. évi CCXI. törvényt a kéményseprő-ipari tevékenységről 
 
Megjelent: MK 197/2022 (XI. 30.) Módosítja: 2022. évi XLVIII. törv. Hatályos: 2023. 01. 01. 
 

5/A. *  A kéményseprő-ipari műszaki irányelvek 
7/A. § *  (1) A kéményseprő-ipari műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság kidolgozza az 

égéstermék-elvezető létesítésével, használatával, valamint tűz elleni védelmével kapcsolatos, az épí-
tésügyi, gázipari és tűzvédelmi tárgyú jogszabályokban meghatározott biztonsági szintnek megfelelő 
követelményeket (a továbbiakban: kéményseprő-ipari műszaki irányelv). 

(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetője kiadja a kéményseprő-ipari 
műszaki irányelveket. 

(3) Az égéstermék-elvezető létesítésével, használatával, valamint tűz elleni védelmével kapcsola-
tos, az építésügyi, gázipari és tűzvédelmi tárgyú jogszabályokban meghatározott biztonsági szint elér-
hető 

a) kéményseprő-ipari műszaki követelményeket érintő nemzeti szabvány betartásával, 
b) a kéményseprő-ipari műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási mód-

szerek alkalmazásával, vagy 
c) a kéményseprő-ipari műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen el-

térő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja. 
(4) Az (1) bekezdés szerinti bizottságot a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve mű-

ködteti. 
8. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg *  

k) *  a kéményseprő-ipari műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság létrehozására, összetéte-
lére, feladatkörére és működésére vonatkozó részletes szabályokat; 

 
 
Többek között módosítja a 2020. évi CXXXV. törvényt a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások-
ról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről 
 
Megjelent: MK 197/2022 (XI. 30.) Módosítja: 2022. évi XLVIII. törv. Hatályos: 2023. 01. 01. 
 

7. § (1) A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabályok minimumkövetelményeinek 
foglalkoztató általi megtartását a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzi. 

(2) *  Általános hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a Kormány rendeletében kijelölt ható-
ság. Az általános hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság jogosult eljárni minden olyan ügyben, 
amely nem tartozik törvényben vagy a Kormány rendeletében meghatározott más hatóság hatásköré-
be. 

(3) *  Különös hatáskörű foglalkoztatásfelügyeleti hatóság a honvédelemért felelős miniszter irányí-
tása és felügyelete alá tartozó foglalkoztató foglalkoztatásfelügyeletét, a rendvédelmi szerv 
foglalkoztatásfelügyeletét, vagy a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak büntetés-
végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának foglalkoztatásfelügyeletét ellátó, a Kor-
mány rendeletében kijelölt hatóság, továbbá a bányafelügyelet. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

16/2022. (XI. 30.) MK rendelet az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és 
alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról  

Megjelent: MK 197/2022 (XI. 30.) Hatályos: 2022. 12. 01. 
 

1. § (1) *  Az önálló vállalkozók tevékenységeit az 1. mellékletben meghatározott Önálló vállalkozók 
tevékenységi jegyzéke (a továbbiakban: ÖVTJ) szerint, annak legmélyebb, 6 számjegyű szintjén kell 

azonosítani. 
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(2) E rendelet alkalmazásában önálló vállalkozónak kell tekinteni: 
c) *  az adószámmal rendelkező, az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó magánszemélyeket, az 
adószám kiváltására kötelezett magánszemélyt, a családi gazdaságokról szóló 2020. CXXIII. törvény 

3. § (2) bekezdése szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytató magánszemélyt. 
5. § *  Ez a rendelet 
a) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 

és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó 
EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet; 

b) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi 
aktus hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2152 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 

1. melléklet a 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelethez *  
Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) 

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

2022. évi L. törvény Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról 

Megjelent: MK 197/2022 (XI. 30.) Hatályos: 2022. 12. 01. 
 
Többek között módosítja az 1996. évi XXXI. törvényt a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentés-
ről és a tűzoltóságról 
 
Megjelent: MK 197/2022 (XI. 30.) Módosítja: 2022. évi L. tv.. Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
A tűzvédelmi hatósági eljárások elektronikus ügyintézésének különös szabályai *  
14/A. § *  A tűzvédelmi hatóság előtt elektronikusan kezdeményezett, valamint a tűzvédelmi hatóság 
által hivatalból indított hatósági eljárásokban és hatósági ellenőrzések során - a honvédelemért felelős 
miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó tűzvédelmi hatósági eljárások kivételével - a tűzvédelmi ha-
tóság a katasztrófavédelemről szóló törvény szerint Integrált Hatósági Rendszeren keresztül elektroni-
kusan tartja a kapcsolatot. 

 

Többek között módosítja az 1997. évi LXXXIII. törvényt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
 
Megjelent: MK 197/2022 (XI. 30.) Módosítja: 2022. évi L. tv.. Hatályos: 2023. 01. 01. 
 

82/S. § *  (1) A Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2021. évi 
LXXXIX. törvénnyel megállapított 

a) 5/B. § f) pontjában, 
b) „Utazási költségtérítési támogatás” alcímben, 
c) 29. § (7) bekezdésében, valamint 
d) 62. § (2a) és (2b) bekezdésében 

foglalt rendelkezések helyett a 2021. december 31-én hatályos 5/B. § f) pontjában, „Utazási költségté-
rítés” alcímben, 29. § (7) bekezdésében, valamint 62. § (2a) és (2b) bekezdésében foglalt rendelkezé-
seket kell alkalmazni 2022. július 1-jéig. 

(2) A biztosított az utazási költségeihez nyújtott támogatásra való jogosultságát 2022. július 1-jéig a 
beutaló orvos által, vagy ha az ellátásra - azonnali ellátás szükségessége miatt - beutaló nélkül került 
sor, az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató orvosa által kiállított igazolással igazolja. 

(3) E törvénynek a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
2021. évi LXXXIX. törvénnyel megállapított 61. § (6) bekezdését 2022. július 1-jéig nem kell alkalmaz-
ni. 

 

Többek között módosítja az 1997. évi CLIV. törvényt az egészségügyről 
 
Megjelent: MK 197/2022 (XI. 30.) Módosítja: 2022. évi L. tv.. Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
74/L. § *  (1) Ha a Kormány a 74/C. § (1) bekezdése szerinti körülmény fennállásakor rendeletben 
határozott a fertőzés igazolásának módjáról [a továbbiakban: 74/C. § (1) bekezdése szerinti körül-
mény fennállása], az EESZT működtetője a 74/C. § (1) bekezdése szerinti fertőzés terjedésének 
megállításához szükséges védelmi intézkedések megtétele - így különösen a köznevelési intézmény, 
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illetve a szakképző intézmény vezetőjének tájékoztatása, a rendkívüli szünet elrendelése, valamint a 
tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás megszervezése - céljából napi rendszerességgel, 
az intézkedés megtételéig - de legfeljebb 48 órás időtartamban - az érintettek TAJ számának összeve-
tése útján - a (2) bekezdés szerinti módon - megismerhetővé teszi 
74/Q. § *  (1) A köznevelési vagy szakképzési államigazgatási szerv az általa a 74/L-74/P. § alapján 
kezelt adatok közül a 74/C. § (1) bekezdése szerinti fertőzés terjedésének megállításához szükséges 
védelmi intézkedések megtétele - így különösen a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intéz-
mény vezetőjének tájékoztatása, a rendkívüli szünet elrendelése, valamint a tankötelezettség teljesí-
téséhez szükséges oktatás megszervezése - érdekében feltétlenül szükséges, a köznevelési vagy 
szakképző intézmény által megjelölt érintettekre vonatkozó adatokat átadja köznevelési vagy szak-
képző intézménynek azzal, hogy azokat a köznevelési vagy szakképző intézmény kizárólag az intéz-
kedés vagy intézkedés sorozat meghozatala idejéig, de legfeljebb három hónapig kezeli. 
114. § (2) *  Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszert működtető egés-
zségügyi államigazgatási szerv c) *  az Szkt. alapján egészségügyi szakképesítést, valamint a nem 
konvencionális eljárások körébe tartozó szakképesítést szerzettek, illetve a képzésben részt vevők 
számára és szakképesítés szerinti megoszlására vonatkozó adatokat 

116/D. § (3) *  Az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésre az vehető fel, aki 
a) *  az Szkt. alapján egészségügyi szakképesítéssel, valamint egészségügyi főiskolai végzettséggel 

vagy felsőoktatási intézményben, orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési szakán 
vagy ciklusokra bontott, osztott képzés mesterképzési szakán szerzett szakképzettséggel, 
155. § 1) Az egészségügyi intézmények fenntartójának hatáskörét képezi különöse 

d) *  az intézmény vezetője tekintetében a vezetői megbízás adása, a vezetői megbízás visszavo-
nása vagy - költségvetési szerv esetében, ha a vezetővel az Mt. vezető állású munkavállalóra vonat-
kozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni - a munkaviszony létesítése és meg-
szüntetése, valamint az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, 

e) *  az intézmény gazdasági vezetője tekintetében a vezetői megbízás adása, a vezetői megbízás 
visszavonása vagy - költségvetési szerv esetében, ha a vezetővel az Mt. vezető állású munkavállalóra 
vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni - a munkaviszony létesítése és 
megszüntetése, valamint a díjazás megállapítása, 
244/C. § *  (1) A honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, egészségügyi szolgáltatónak 
minősülő Magyar Honvédség Egészségügyi Központból, 2023. január 1. napjával kiválással jön létre a 
miniszter irányítása alatt egy új egészségügyi szolgáltató (e § alkalmazásában a továbbiakban: új 
egészségügyi szolgáltató), amely jogutódként ellátja a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
egészségügyi szolgáltatóként végzett, egyes feladatait. Az új egészségügyi szolgáltató létrehozásáról 
a miniszter gondoskodik. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a to-
vábbiakban: Eszjtv.) 1. § (2) bekezdésétől eltérően, az Eszjtv.-t az új egészségügyi szolgáltatóra 
2023. január 1-jétől kell alkalmazni. 
247. § (2) *  Felhatalmazást kap a miniszter, hogy 
d) *  a népegészségügyi feladatok végrehajtása érdekében 
i) *  az Szkt. szerinti szakmai képzés kivételével - az egészségügyi ágazati szakmai képzések tekinte-
tében * 

 
Többek között módosítja a 2011. évi CXXVIII. törvényt a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról 
 
Megjelent: MK 197/2022 (XI. 30.) Módosítja: 2022. évi L. tv.. Hatályos: 2023. 01. 01. 
 
5. Katasztrófavédelmi koordináció *  
7. § *  A Kormány a katasztrófavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítése, valamint a kataszt-
rófák elleni felkészüléssel, megelőzéssel, védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos feladatok ösz-
szehangolt megoldása érdekében katasztrófavédelmi koordinációs szervet (a továbbiakban: katasztró-
favédelmi koordinációs szerv) működtet. 
71. § (1) A polgári védelmi szervezetbe történő beosztás, a polgári védelmi kötelezettség teljesítésével 
kapcsolatos feladatok végrehajtása céljából a polgármester és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a 
polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgár 
(7a) *  A katasztrófák elleni védekezési feladatok végrehajtása céljából a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv a területi védelmi bizottságok tagjainak, a helyi védelmi bizottságok tagjainak, a polgármeste-
reknek, a katasztrófavédelmi koordinációs szervbe delegált szakértőknek, a védekezéssel összefüggő 
feladatokban közreműködő referenseknek, az eseménykezelésben érintett gazdálkodó szervezetek, 
intézmények vezetőinek, kapcsolattartóinak és szakértőinek családi és utónevét, telefonszámát, e-
mail elérhetőségét, munkahelyére, szervezeti beosztására vonatkozó adatait kezeli. 
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Többek között módosítja a 2012. évi II. törvényt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
 
Megjelent: MK 197/2022 (XI. 30.) Módosítja: 2022. évi L. tv.. Hatályos: 2023. 01. 01. 
 

23. § (2) Az (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott, az ismételt elkövetésre vonatkozó rendel-
kezéseket nem lehet alkalmazni, ha *  

a) a szabálysértés miatt helyszíni bírságot szabtak ki, 
b) a cselekmény a XXVII. és a XXVIII. Fejezetben meghatározott szabálysértésnek minősül, 
c) az eljárás alá vont személyt a b) pontban meghatározott szabálysértés miatt korábban jogerősen 

elmarasztalták. 
117. § (1) A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt a feljelentést a rendőrség-

nél kell megtenni. Ha a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt a feljelentést más-
hol tették, vagy ha a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértésről egyéb módon szereztek 
tudomást, a feljelentést, illetve az egyéb jelzést a rendőrséghez kell haladéktalanul továbbítani. 

(2) *  A rendőrség a szabálysértési elzárással is büntethető - a 23. § (1) bekez-
dés b), d) illetve f) pontja kivételével - szabálysértés tényállásának felderítése, az elkövető kilétének 
megállapítása, valamint a bizonyítási eszközök felkutatása és biztosítása érdekében a bírósági eljá-
rást előkészítő eljárást folytat le. A rendőrség előkészítő eljárására a szabálysértési hatóság eljárására 
vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy azt harminc napon belül be kell fejezni, 
kivéve, ha az előkészítő eljárást lefolytató rendőri szerv vezetője annak időtartamát újabb harminc 
nappal meghosszabbítja. 
 
109. Méltányosság 
147. § (1) *  Az elkövető, az elkövető törvényes képviselője, valamint az elkövető vagy az elkövető 
törvényes képviselője vagy nagykorú hozzátartozója által, kifejezetten e kérelem benyújtására írásban 
meghatalmazott nagykorú személy méltányossági kérelmet nyújthat be a szabálysértési hatóság vagy 
a bíróság által kiszabott büntetés, illetve alkalmazott intézkedés elengedése, mérséklése iránt. Egy 
adott méltányossági kérelmet kizárólag az annak alapjául szolgáló büntetés vagy intézkedés tárgyá-
ban lehet benyújtani. Az elkobzott dolog visszaadása érdekében az elkobzást elszenvedő is előter-
jeszthet méltányossági kérelmet. Figyelmeztetés és helyszíni bírság ellen nincs helye méltányossági 
kérelem benyújtásának. 
 
Többek között módosítja a 2012. évi CLXVI. törvényt a létfontosságú rendszerek és létesítmé-
nyek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
 
Megjelent: MK 197/2022 (XI. 30.) Módosítja: 2022. évi L. tv.. Hatályos: 2023. 01. 01 

Hatályos: 2022. 12. 03., 2023. 07. 01. 

1. § *  E törvény alkalmazásában 
 

m) rendkívüli esemény: olyan külső vagy belső behatás, amely a kijelölt nemzeti vagy európai 
rendszerelem rendeltetésszerű működését, üzemfolytonosságát jelentős mértékben veszélyezteti, 
akadályozza, és amely megfelel jogszabályban foglalt kritériumoknak, 

n) *  kritikus munkakör: az üzemeltető által azonosított azon munkakör, amelynek ellátásával biztosí-
tott a létfontosságú rendszerelem üzemfolytonos működése. 

 
5§ (1) A kormányrendeletben erre kijelölt szerv (a továbbiakban: nyilvántartó hatóság) nyilvántartja és 

kezeli 
g) *  az informatikai biztonsági szabályzatot, 
h) *  a kritikus munkakörben foglalkoztatott személy természetes személyazonosító adatait. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok kezelésének célja 
a) *  a kijelölési eljárás, a kijelölés visszavonására vonatkozó eljárás lefolytatásának biztosítása, 
b) a létfontosságú rendszerelemek védelmével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése hatósági el-

lenőrzésének biztosítása, 
c) *  a kijelölési eljárás során a 2. § (7) bekezdése szerinti határozatban előírt feltételeknek való 

megfelelés rendszeres hatósági ellenőrzésének biztosítása, 
d) *  a kritikus munkakörben foglalkoztatott személy státusza igazolásának biztosítása. 
(4) A nyilvántartó hatóság a nyilvántartásból adatot a következők szerint továbbíthat: 
k) *  nemzetbiztonsági, valamint terrorelhárítási érdekből, külön, a feladatellátásért felelős szerv által 

benyújtott, indokolt kérelem alapján, 
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l) *  polgári védelmi kötelezettség megállapítása esetén a helyi önkormányzat polgármesterének a 
kritikus munkakörben foglalkoztatott személy státuszának igazolása céljából. 

 

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

Hatály: 2022.XI.1. - 2022.XII.31. 
6. § (3) *  Összehangolt védelmi tevékenység, illetve tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet ese-
tén a Kormány rendeletben meghatározhatja az érintett építési övezet és építési telek vonatkozásá-

ban 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. 
6/A. § (3) *  A települési önkormányzat (fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzat) az építés-
ügyi feladatát a helyi rendeletei megalkotásával és a kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá 

a települési (fővárosban a fővárosi és a kerületi), a térségi vagy a megyei - a főépítészi tevékenységről 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti - önkormányzati főépítész közreműködésével látja el. 

19. § (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. 

Tilalmak 
20. § *  (1) *  Az érintett területre 
(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. 
(2) Az építési tilalom alá eső területen 
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 hatóság n) *  veszélyhelyzet, összehangolt védelmi tevékenység, továbbá 
tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásul-
vételi 
eljárásokat folytat, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgálta-
tást nyújt. 
48/A. § (4) *  Veszélyhelyzet elhárítása érdekében történő vagy kihirdetett veszélyhelyzet következté-
ben szükségessé váló, továbbá összehangolt védelmi tevékenység során, illetve tömeges bevándor-
lás 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) bekezdés-
ben előírtaknak, jogszabályban meghatározottak szerint megfelel - kérelemre tudomásul veszi. 
62. § (1) *  Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy 12.7. *  az összehangolt védelmi tevékenység 
során, illetve a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben alkalmazható építésügyi hatósági eljá-
rási szabályokat, 

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

9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közle-
kedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
 
Hatályos:2022. 11. 01., 2022. 12. 19. 
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1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételei-
ről 
 
Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r. 
 

2. § *  A rendelet alkalmazásában 
a) *  járműfenntartó tevékenység: a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri rende-

letben meghatározott gépjárműveken - kivéve a trolibuszt - és ezek pótkocsijain (a továbbiakban 
együtt: jármű) végzett, az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatási tevékenység, 
(3) *  A használaton kívüli járművek és fődarabjaik bontása során kinyert, közlekedésbiztonsági szem-
pontból kiemelten fontos alkatrészek minőségellenőrzését a szakiránynak megfelelő autószerelő - 
motorkerékpár alkatrészek esetében motorkerékpár-szerelő -, karosszérialakatos, autóvillamossági 
szerelő mestervizsgával, technikusi vagy ennél magasabb képesítéssel rendelkező személy végezhe-
ti. 
(4) *  A (2) bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a járműfenntartó szervezetekre, 
amelyek kizárólag az általuk üzemeltetett járművek napi gondozását, ápolását és a jármű biztonsági 
berendezéseit nem érintő kisjavítását végzik. A napi gondozást és az ápolást autószerelő, motorke-
rékpár-szerelő vagy gépjárművezető és karbantartó szakmunkás képesítéssel rendelkező, illetőleg 
gépjárművezetői munkakörben dolgozó személy, a kisjavítást autószerelő - motorkerékpárok eseté-
ben motorkerékpár-szerelő - szakképesítéssel rendelkező személy - irányítás nélkül is - elvégezheti. 
5. § (2) *  Amennyiben a járműfenntartó szervezet több különböző szakirányú járműfenntartó tevé-
kenységet végez, irányító munkakörben autószerelői, motorkerékpárok járműfenntartó tevékenysége 
esetén motorkerékpár-szerelői szakirányú képesítéssel rendelkező dolgozót kell alkalmazni. Abban az 
esetben, ha a szervezet járműszerelői tevékenységet nem végez, az irányító tevékenység ellátásához 
szükséges képesítés szakirányát annak a szakiránynak az alapulvételével kell meghatározni, melyben 
a foglalkoztatottak száma a legnagyobb. 
7. § *  Egyszemélyes járműfenntartó szervezet esetében *  

c) *  az 1. számú melléklet 15. pontjában említett járműfenntartó tevékenység gyakorlásához lega-
lább autószerelő, motorkerékpárok járműfenntartó tevékenysége esetén motorkerékpár-szerelő vagy 
autóvillamossági szerelő mestervizsga *   szükséges. 
9. § (1) *  Olyan járműfenntartó tevékenységet, amelynek elvégzéséhez - a (2) bekezdésben meghatá-
rozott feltételek esetén - a járműfenntartó szervezetek mérési, vizsgálati tevékenységének szabályait 
megállapító 5. számú melléklet, illetőleg más jogszabály a javított szerkezeti rész műszeres beállítását 
(bemérését) kötelezően előírja - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - csak az végezhet, aki a beállí-
táshoz (beméréshez) szükséges berendezéssel (műszerrel) és a beállításhoz szükséges szakmai 
ismeretekkel rendelkezik. 
10. § (1) A járműfenntartó tevékenység elvégzését *  

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

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett tanúsításnak tartalmaznia kell: *  
 
11. § 

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell: 
a) *  a bejelentő nevét, székhelyét, és telephelyének (telephelyeinek) címét, elektronikus és telefo-

nos elérhetőségét, a folytatni kívánt járműfenntartó tevékenység megnevezését, 
13. § (2) *  A rendeletben foglalt járműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeinek megtartá-
sa mellett a tevékenységet végző járműfenntartó szervezeteknek figyelemmel kell lenniük a külön 
jogszabályokban meghatározott, közegészségügyi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, munka- és 
tűzvédelmi és más műszaki jellegű előírásokra is. 
1. számú melléklet az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelethez 
A járműfenntartó tevékenységek és az azok önálló végzéséhez szükséges szakképesítések *  
2. számú melléklet az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelethez 
A járműfenntartó tevékenységek irányításához szükséges felső- és középfokú szakképesítések *  

……………………………………………………………………………. 
 
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 
 
Módosítja: 2022. évi XXII. tv. 
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Hatály: 2022.XI.1. - 2022.XII.31. 
 
127. § (1) *  E törvény alkalmazásában katona a honvéd, a rendőrség, az Országgyűlési Őrség, a bün-
tetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, valamint a polgári nemzetbizton-
sági szolgálatok hivatásos állományú tagja. 
135. § (1) Katonával szemben(3) *  A hadkötelezettel szemben szolgálati viszony megszüntetése bün-
tetés nem alkalmazható. 
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. 
(3) *  A honvéd esetében az (1) és (2) bekezdésben meghatározott várakozási időn kötelező várako-
zási időt kell érteni. 
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 javai-
tól 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 szabadságvesz-
téssel büntetendő. 
155. § (1) *  Aki háború idején műveleti vagy megszállt területen nemzetközi szerződés által tiltott fegy-
vert vagy harci eszközt alkalmaz vagy alkalmaztat, bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy élet-
fogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. 
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 humanitá-
rius tevékenység vagy békefenntartás során követik el, a büntetés 
436. § (4) *  Ha a bűncselekményt háború idején követik el, a büntetés 
437. § (1a) *  A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a szolgálat megtagadását 
honvédelmi válsághelyzet idején követik el. 
(2) * sította: 2022. évi VII. törvény 65. § a). 
 A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a szolgálat megtagadását háború ide-
jén követik el. 
438. § (1) Aki őr-, ügyeleti vagy egyéb készenléti szolgálatban - az adott szolgálatra vonatkozó szolgá-
lati intézkedés rendelkezéseit megszegve - elalszik, vagy a szolgálat ideje alatt szeszes italt, illetve 
kábítószert vagy kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyagot vagy szert fogyaszt, rendeltetési 
helyét elhagyja, vagy a szolgálat ellátására vonatkozó rendelkezést más módon súlyosan megszegi, 
vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(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 
 

Szolgálati feladat alóli kibúvás 
Jelentési kötelezettség megszegése 

Zendülés 
Zendülés megakadályozásának elmulasztása 

Parancs iránti engedetlenség 
Elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak 

Elöljárói gondoskodás elmulasztása 
Elöljárói intézkedés elmulasztása 

Ellenőrzés elmulasztása 
Készenlét fokozásának veszélyeztetése 

Harci szellem bomlasztása 

………………………………………………………………………….. 
405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalma-
zásáról 
 
Módosítja: 826/2021. (XII. 28.) Korm. r. 
 
Hatály: 2022.XI.1. – 

 
50/A. § (1b) *  Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke 

k) *  a 27/C. § szerinti kiegészítő bányajáradékkal érintett termékek piacfelügyeleti intézkedésre 
okot adó állapot időtartama alatt figyelembevételre kerülő viszonyítási egységárát, valamint a 
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kiegészítő bányajáradék fizetési kötelezettséget megalapozó - a 27/C. § (2) bekez-
dés b) pontjában meghatározott tevékenységi körökön belüli - gazdasági tevékenységet, 

l) *  az építőipari nyers- és alapanyagok körét. *  
……………………………………………………………………………………… 

 
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 
képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 

 
Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r. 

Hatályos: 2022. 11. 01.,  

39/A. § *  (1) A közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú mi-
niszteri rendeletek módosításáról szóló 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendeletnek (a továbbiakban: 

Módr.2.) e rendeletre vonatkozó módosító rendelkezéseit azon vizsgázó esetében, aki 2022. 
december 19-ét megelőzően az adott kategória megszerzéséhez előírt „Biztonsági ellenőrzés és 
üzemeltetés” vagy „Rutin” vizsgakötelezettség közül az egyiket nem teljesítette, azzal az eltérés-
sel kell alkalmazni, hogy 2022. december 19-től a „Rutin” vizsgakötelezettséget köteles teljesíte-

ni. 
……………………………………………………………………………………… 

 
2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról 

 
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 meghatáro-
zott közigazgatási szankciók alkalmazására, valamint a Nyilvántartás vezetésére vonatkozó eljárási 
szabályokat. *  

(3) *  Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben a 3/A. § szerinti intézkedéseket össze-
hangolt védelmi tevékenység elrendelése esetén bevezesse. 

 

 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 
Módosítja: 2022. évi XXII. tv. 

Hatály: 2022.XI.1. - 2022.XII.31.  
 

12. A kapcsolattartás általános szabályai 
26. § [A kapcsolattartás általános szabályai] 
(1) *  A hatóság 
a) írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló tör-

vényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 
vagy 

b) személyesen - ideértve az összeköttetés közvetlenségét, kölcsönösségét, folyamatos kép- és 
hangkapcsolatot biztosító telekommunikációs eszköz alkalmazását, ha az az adott eljárási cselekmény 
lefolytatására alkalmas -, illetve írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 
szóban) 
tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján 
az ügyfél választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más - a hatóságnál rendelkezés-
re álló - módra áttérhet. 
(3) *  Különleges jogrend vagy összehangolt védelmi tevékenység (a továbbiakban együtt: védelmi hely-
zet) elrendelésének alapjául szolgáló ok, illetve életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet ese-

tén a hatóság választja meg a kapcsolattartás módját. 
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60. §  
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közleke-

dési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 
 

Módosítja: 394/2022. (X. 19.) Korm. r. 
 

Hatály: 2022.XI.3. - 2022.XII.31. 
 

65. § (1) *  A közlekedési igazgatási hatóság a közlekedési hatóság által kiállított igazolás alapján a 60. § 
(2) bekezdés c) pontjában meghatározott rendszámtáblát ad ki azon közúti közlekedési szolgáltatást 

végző járművekre, amelyek jogszabály szerint ilyen rendszámtábla használatára kötelezettek 
 

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 
 

Módosítja: 2022. évi VII. tv. 
Hatályos: 2022. 11. 01. 

 
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 enge-
délyesek 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, föld-
gázelosztói 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, föld-
gázelosztói 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 

14. *  összehangolt védelmi tevékenység elrendelése esetén a földgázipari vállalkozás e törvény-
ben, a végrehajtására kiadott kormányrendeletben és a Hivatal elnöke által kiadott rendeletben, hatá-
rozatban foglalt, a földgázipari tevékenységből származó egyes kötelezettségei alóli mentesítése - 
ideértve a más földgázipari vállalkozás jogának korlátozását is - szabályait. 

15. *  
 
 
Hatályon kívül helyezett jogszabályok 

326/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet a polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti 
vészhelyzeti tervről, valamint a polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok hozzátar-
tozóira vonatkozó légitársasági segítségnyújtási tervről  
 

Hatályon kívül helyezi: 455/2022. (XI. 9.) Korm. r. 
Hatályos: 2022. 12. 09. 
 

Ebben a hónapban  

Magyar nyelven visszavont nemzeti szabványok  
nem jelentek meg 

 
Magyar nyelven megjelent, bevezetett nemzeti szabványok 

Általános 
MSZ EN ISO 2553:2019 Magyar nyelvű! 
Hegesztés és rokon eljárások. Jelképes ábrázolás rajzokon. Hegesztett kötések (ISO 2553:2019, 
2021. szeptemberi helyesbített változat) 
 
Környezet, Egészség, Biztonság 
MSZ ISO 5667-10:2021  
Vízminőség. Mintavétel. 10. rész: Útmutató a szennyvíz mintavételéhez 
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Elektronika 
MSZ HD 60364-7-704:2018 Magyar nyelvű! 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-704. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonat-
kozó követelmények. Építési és bontási területek berendezései (IEC 60364-7-704:2017, módosítva) 
 
Gyártás 
MSZ EN 14730-2:2021 Magyar nyelvű! 
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Sínek aluminotermikus hegesztése. 2. rész: Aluminotermikus he-
gesztők minősítése, kivitelezők jóváhagyása és a hegesztések átvétele 
 
Mezőgazdaság 
MSZ 12700:2022 Magyar nyelvű! 
Faiskolai termékek minőségi követelményei 
 
MSZ EN ISO 16122-1:2015 Magyar nyelvű! 
Mező- és erdőgazdasági gépek. Használatban lévő permetezőgépek ellenőrzése. 1. rész: Általános 
előírások (ISO 16122-1:2015) 
 
MSZ EN ISO 16122-2:2015 Magyar nyelvű! 
Mező- és erdőgazdasági gépek. Használatban lévő permetezőgépek ellenőrzése. 2. rész: Vízszintes 
keretű permetezőgépek (ISO 16122-2:2015) 
 
MSZ EN ISO 16122-3:2015 Magyar nyelvű! 
Mező- és erdőgazdasági gépek. Használatban lévő permetezőgépek ellenőrzése. 3. rész: Bokor- és 
faállomány-permetező gépek (ISO 16122-3:2015) 
MSZ EN ISO 16122-4:2015 Magyar nyelvű! 
Mező- és erdőgazdasági gépek. Használatban lévő permetezőgépek ellenőrzése. 4. rész: Helyhez 
kötött és részben mozgatható permetezők (ISO 16122-4:2015) 
 
MSZ EN ISO 16122-5:2021 Magyar nyelvű! 
Mező- és erdőgazdasági gépek. Használatban lévő permetezőgépek ellenőrzése. 5. rész: Légi perme-
tezőrendszerek (ISO 16122-5:2020) 
 
Mélyépítés 
MSZ EN 13108-20:2016 Magyar nyelvű! 
Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 20. rész: Típusvizsgálat 
 
MSZ EN 13286-47:2022 Magyar nyelvű! 
Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 47. rész: Vizsgálati módszer a kaliforniai 
teherbírási hányados (CBR-érték), a közvetlen teherbírási index és a lineáris duzzadás meghatározá-
sára 
 
Szolgáltatás 
MSZ ISO 37002:2022 Magyar nyelvű! 
Visszaélés-bejelentési irányítási rendszerek. Irányelvek 
 
Távközlés 
MSZ EN IEC 61000-6-3:2021 Magyar nyelvű! 
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi környezetek 
berendezéseinek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:2020) 
 
Angol nyelven megjelent nemzeti szabványok: 

MSZ EN 17422:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív felületi vizsgálat az állatgyógyászatban 
használt tőgybimbó-fertőtlenítőszerek értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. 
lépés) 

MSZ EN 16306:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. A márvány hő- és nedvességciklusokkal szembeni 
ellenállásának meghatározása 
2013 helyett 
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MSZ EN ISO 4259-4:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Ásványolaj- és rokon termékek. Mérési módszerek és eredmények precizitása. 4. rész: Statisztikai 
kontrollgrafikonok alkalmazása szabványos vizsgálati módszer elvégzéséhez egyetlen laboratórium-
ban a „statisztikailag ellenőrzött” állapot validálására (ISO 4259-4:2021) 
 
MSZ EN 12847:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A bitumenemulziók ülepedési hajlamának meghatározása 
2009 helyett 

MSZ EN 12850:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A bitumenemulziók pH-értékének meghatározása 
2009 helyett 

MSZ EN ISO 16539:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fémek és ötvözetek korróziója. Gyorsított ciklikus korrózióvizsgálatok szintetikus óceánvíz 
sólerakódási folyamatának való kitettséggel. „Száraz” és „nedves” körülmények, állandó abszolút pá-
ratartalom mellett (ISO 16539:2013) 
 
MSZ EN ISO 21207:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Korrózióvizsgálatok mesterséges légterekben. Gyorsított korrózióvizsgálatok korrozív gázoknak való 
váltakozó kitettséggel, semleges sópermettel és szárítással (ISO 21207:2015) 
 
MSZ EN ISO 22479:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fémek és ötvözetek korróziója. Kén-dioxid-vizsgálat párás légtérben (rögzített gázos módszer) (ISO 
22479:2019) 
1994 és 1998 helyett 
 
MSZ EN 12369-3:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fa alapanyagú lemezek. Karakterisztikus értékek a szerkezettervezéshez. 3. rész: Tömör falemezek 
2009 helyett 

MSZ EN 13353:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Tömör falemezek (SWP). Követelmények 
MSZ EN 13353:2008+A1:2011 helyett 
 
MSZ EN ISO 12006-3:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Építményszerkezetek. Építési tevékenységekhez kapcsolódó információáramlás szabályozása. 3. 
rész: Az objektumorientált információ keretrendszere (ISO 12006-3:2022) 
2017 helyett 

MSZ EN 13888-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fugázóhabarcsok kerámiai burkolólapokhoz. 1. rész: Követelmények, osztályba sorolás, megnevezés, 
megjelölés és címkézés 
2009 helyett 

MSZ EN 13888-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fugázóhabarcsok kerámiai burkolólapokhoz. 2. rész: Vizsgálati módszerek 
 
MSZ EN ISO 16890-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Levegőszűrők általános szellőztetéshez. 2. rész: A frakcionális leválasztási hatékonyság és a lég-
áramlási ellenállás mérése (ISO 16890-2:2022) 
2017 helyett 

MSZ EN ISO 16890-4:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Levegőszűrők általános szellőztetéshez. 4. rész: Kondicionálási módszer a legkisebb frakcionális levá-
lasztási hatékonyság meghatározásához (ISO 16890-4:2022) 
2017 helyett 

MSZ EN ISO 29462:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Általános szellőztetési célú légszűrő berendezés és rendszer részecskemérettől és nyomásveszteség-
től függő leválasztási hatékonyságának helyszíni vizsgálata beépített állapotban (ISO 29462:2022) 
2013 helyett 
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MSZ EN 13203-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Gáztüzelésű, használati meleg vizet előállító készülékek. 2. rész: Az energiahasznosítás értékelése 
2019 helyett 

MSZ EN 13203-3:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Gáztüzelésű, használati meleg vizet előállító készülékek. 3. rész: Napenergia rásegítésével üzemelő, 
gáztüzelésű készülékek energiahasznosításának értékelése 
2011 helyett 
 
MSZ EN 13203-4:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Gáztüzelésű, használati meleg vizet előállító készülékek. 4. rész: Meleg vizet és villamos energiát 
előállító, gázzal kombinált hő- és villamosenergia-készülékek (mCHP) energiahasznosításának érté-
kelése 
2017 helyett 

MSZ EN 13203-5:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Gáztüzelésű, használati meleg vizet előállító készülékek. 5. rész: Villamos hőszivattyúval kombinált, 
gáztüzelésű készülékek energiahasznosításának értékelése 
2019 helyett 

MSZ EN 13203-6:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Gáztüzelésű, használati meleg vizet előállító készülékek. 6. rész: A gőzkompressziós és az abszorp-
ciós hőszivattyúk energiahasznosításának értékelése 
 
MSZ EN 13203-7:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Gáztüzelésű, használati meleg vizet előállító készülékek. 7. rész: Füstgáz-hővisszanyerő berendezés-
sel felszerelt, kombinált üzemű kazánok energiahasznosításának értékelése 
 
MSZ EN 17610:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Zárak és épületvasalatok. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. A zárak és épületvasalatok termékka-
tegóriájára vonatkozó kiegészítő szabályok az EN 15804 szabványhoz 
 
MSZ EN 13481-3:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A sín rögzítésének követelményei. 3. rész: Rögzítés fa és polimer 
összetételű sínaljzatokhoz 
2012 helyett 

MSZ EN 13481-4:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A sín rögzítésének követelményei. 4. rész: Rögzítés zúzottkő 
ágyazatban lévő acél sínaljzatokhoz 
2013 helyett 

MSZ EN 13481-5:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A sín rögzítésének követelményei. 5. rész: Rögzítés merevleme-
zes vasúti pályákhoz 
2017 helyett 

MSZ EN 13481-7:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A sín rögzítésének követelményei. 7. rész: A váltók és keresztező-
dések, a vezetősínek, a szigetelt sínillesztések és a vágánydilatációs szerkezetek rögzítései 
2012 helyett 

MSZ EN 17655:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
A kulturális örökség megőrzése. A vízfelvétel meghatározása érintkező szivacsos módszerrel 
 
MSZ ISO 37002:2022 Magyar nyelvű! 
Visszaélés-bejelentési irányítási rendszerek. Irányelvek 
 
MSZ EN 17649:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Gázinfrastruktúra. Biztonsági irányítási rendszer (SMS) és a csővezeték-integritás irányítási rendszere 
(PIMS). Működési követelmények 
2013 és 2019 helyett 
 
 



 

 

20 

MSZ EN 15341:2019+A1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Karbantartás. A karbantartás kulcsfontosságú teljesítménymutatói 
2020 helyett 

MSZ CEN/TS 16405:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Intelligens közlekedési rendszerek. E-hívójel (eCall). A nehéz-tehergépjárművekre vonatkozó kiegé-
szítő adatfogalmak előírása 
 
MSZ CEN/TS 17234:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Intelligens közlekedési rendszerek. E-biztonság. E-hívójel (eCall): A megfelelőség és a működőképes-
ség bemutatását lehetővé tevő vizsgálatok a PSAP-k számára 
 
MSZ CEN/TS 17380:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Intelligens közlekedési rendszerek. Városi ITS. „Ellenőrzött zónák” kezelése UVAR-ok számára C-ITS 
használatával 
 
MSZ EN ISO 16628:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Altató- és lélegeztetőkészülékek. Tracheobronchiális tubusok (ISO 16628:2022) 
 
MSZ EN ISO 23371:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Altató- és lélegeztetőkészülékek. A mandzsettanyomást jelző, vezérlő- és szabályozóeszközök (ISO 
23371:2022) 
 
MSZ EN ISO 80601-2-13:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Gyógyászati villamos készülékek. 2-13. rész: Aneszteziológiai munkaállomás alapvető biztonságra és 
lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-13:2022) 
2013, A2:2020 és 2020 helyett, de azok még 2025. 06. 30.-ig érvényesek. 
 
MSZ EN ISO 22683:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fogászat. Az implantátumtest és az implantátum-felépítmény közötti rotációs alkalmazkodóképesség 
vizsgálata fogászati implantátumrendszerekben (ISO 22683:2022) 
 
MSZ EN ISO 11607-1:2020/A11:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 1. rész: Az anyagok, a sterilgát-
rendszerek és a csomagolórendszerek követelményei 
2020 módosítása 
 
MSZ EN ISO 11607-2:2020/A11:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 2. rész: A formázási, lezárási és ösz-
szeállítási folyamatok validálási követelményei 
2020 módosítása 
 
MSZ EN ISO 21856:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Segédeszközök. Általános követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 21856:2022) 
2007 és 2012 helyett 
 
MSZ CEN/TR 16427:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Intelligens közlekedési rendszerek. Tömegközlekedés. Utazási információk látássérültek számára (TI-
VIP) 
 
MSZ EN ISO 14015:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Környezetközpontú irányítás. Útmutató a környezeti átvilágítás értékeléséhez (ISO 14015:2022) 
2010 helyett 
 
MSZ EN ISO 14644-8:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Tisztaterek és kapcsolódó szabályozott környezetek. 8. rész: A levegőtisztaság értékelése 
vegyianyag-koncentráció alapján (ACC) (ISO 14644-8:2022) 
2013 helyett 
 
MSZ CEN/TS 17378:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Intelligens közlekedési rendszerek. Városi ITS. A levegőminőség kezelése városi területeken 
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MSZ EN ISO 15537:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vizsgálati személyek kiválasztásának és alkalmazásának alapelvei az ipari termékek és tervek 
antropometriai szempontjainak vizsgálatához (ISO 15537:2022) 

2005 helyett 
 
MSZ CEN/TS 17363:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Intelligens közlekedési rendszerek. Az e-hívójel (eCall) opcionális kiegészítő adatai. Kapcsolódó mo-
biltelefonszám-adatok fogalma 
 
MSZ EN 13823:2020+A1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Építési termékek tűzzel szembeni viselkedésének vizsgálatai. Egyetlen égő tárgy hőhatásának kitett 
építési termékek, a padlóburkolatok kivételével 
2020 helyett 
 
MSZ EN 17646:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Biztonságos értéktárolók. Fokozottan biztonságos zárak illetéktelen nyitás elleni védelem szerinti osz-
tályba sorolása. Osztott rendszerek 
 
MSZ EN ISO 12312-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Szem- és arcvédelem. Napszemüvegek és hasonló szemvédők. 1. rész: Általános használatú nap-
szemüvegek (ISO 12312-1:2022) 
2013 és 2016 helyett 
 
MSZ EN 12102-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Villamos kompresszoros légkondicionálók, folyadékhűtők, hőszivattyúk, technológiai hűtők és légned-
vesség-csökkentők. A hangteljesítményszint meghatározása. 1. rész: Helyiségfűtő és -hűtő légkondi-
cionálók, folyadékhűtők és hőszivattyúk, valamint légnedvesség-csökkentők és technológiai hűtők 
2018 helyett 
 
MSZ EN 17613:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
LPG-berendezések és -tartozékok. Folyadék- és gőznyomásfázisú LPG-hez használt kompozit csőve-
zetékrendszer. Tervezés és gyártás 
 
MSZ EN 14420-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Tömlőszerelvények rögzítőelemekkel. 2. rész: A tömlővég tömlőoldali részei 
2013 helyett 
 
MSZ EN 14420-4:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Tömlőszerelvények rögzítőelemekkel. 4. rész: Peremes csatlakozások 
2013 helyett 
 
MSZ EN 14420-7:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Tömlőszerelvények rögzítőelemekkel. 7. rész: Bütykös reteszelésű csatlakozók 
 
MSZ EN IEC 61131-9:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Programozható vezérlők. 9. rész: A kis érzékelők és működtetőelemek „single-drop” digitális kommu-
nikációs interfésze (SDCI) (IEC 61131-9:2022) 
2014 helyett, de az még 2025. 07. 04.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 62657-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Ipari hálózatok. Vezeték nélküli rendszerek együttes működése. 2. rész: Az együttes működés kezelé-
se (IEC 62657-2:2022) 
2017  és 2020 helyett, de azok még 2025. 07. 14.-ig érvényesek. 
 
MSZ EN IEC 62657-3:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Ipari hálózatok. Vezeték nélküli rendszerek együttes működése. 3. rész: Az automatizált együttes 
működés kezelésének hivatalos leírása és alkalmazási útmutatója (IEC 62657-3:2022) 

 
MSZ EN IEC 62657-4:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Ipari hálózatok. Vezeték nélküli rendszerek együttes működése. 4. rész: Az együttes működés kezelé-
se vezeték nélküli alkalmazások központi koordinálásával (IEC 62657-4:2022) 
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MSZ EN ISO 11125-9:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. Fémes szemcseszóróa-
nyagok vizsgálati módszerei. 9. rész: Kopásvizsgálat és teljesítmény (ISO 11125-9:2021) 
 
MSZ EN ISO 4528:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Tűzzománcozás. Vizsgálati módszerek kiválasztása késztermékek tűzzománc bevonatú felületei ese-
tén (ISO 4528:2022) 
2015 helyett 
 
MSZ EN 16583:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Hőcserélők. Helyiségfűtő és -hűtő folyadék-levegős ventilátoros konvektorok. A hangteljesítményszint 
meghatározása 
2015 helyett 
 
MSZ EN 14825:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Villamos kompresszoros helyiségfűtő és -hűtő légkondicionálók, folyadékhűtők és hőszivattyúk, lakos-
sági és ipari hűtéstechnika. Részterhelési feltételek melletti vizsgálat és értékelés, valamint a szezo-
nális teljesítőképesség számítása 
2019 helyett 
 
MSZ EN 50397-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Szabadvezetékek burkolt vezetői és a hozzájuk tartozó szerelvények 1 kV-nál nagyobb és legfeljebb 
36 kV névleges váltakozó feszültségekre. 2. rész: Burkolt vezetők szerelvényei. Vizsgálatok és átvételi 
követelmények 
2010 helyett, de az még 2025. 06. 27.-ig érvényes 
 
MSZ EN 50397-3:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Szabadvezetékek burkolt vezetői és a hozzájuk tartozó szerelvények 1 kV-nál nagyobb és legfeljebb 
36 kV névleges váltakozó feszültségekre. 3. rész: Alkalmazási irányelvek 
2010 helyett, de az még 2025. 06. 27.-ig érvényes 
 
MSZ EN 50715:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Elektromágneses összeférhetőség. Rádiófrekvenciás kibocsátás. Statisztikai megfontolások a tömeg-
gyártású termékek nem kívánt rádiófrekvenciás kibocsátásra vonatkozó követelményeknek való meg-
felelése meghatározásához 
2010 helyett, de az még 2025. 07. 14.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60153-4:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Üreges, fémes csőtápvonalak. 4. rész: Kerek csőtápvonalakra vonatkozó előírások (IEC 60153-
4:2022) 
2018 helyett, de az még 2025. 07. 14.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 61169-71:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Rádiófrekvenciás csatlakozók. 71. rész: Koaxiális RF-csatlakozók termékcsoport-előírása, amelyek 
külső vezetőjének belső átmérője 5,0 mm. Hullámimpedancia: 50 ohm (NEX10® típus) (IEC 61169-
71:2022) 
 
MSZ EN 50377-4-3:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fényvezető szálas távközlési rendszerekben használható csatlakozókészletek és összekötő elemek. 
Termékelőírások. 4-3. rész: Szimplex 9° SC/APC típus, az EN 60793-2-50 szerinti B-652.D és B-
657.A típusú egymódusú szállal végződtetve, cirkónium csatlakozócsappal, OP kategória 
 
MSZ EN IEC 61290-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Optikai erősítők. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Teljesítmény- és erősítésjellemzők (IEC 61290-
1:2022) 
2015 helyett, de az még 2025. 07. 12.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 61970-401:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 401. rész: Profilkeretrendszer (IEC 
61970-401:2022) 
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MSZ EN 17609:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Épületautomatizálási és -vezérlési rendszerek. Vezérlőelemek 
2005 helyett 
 
MSZ EN 14067-6:2018+A1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. Aerodinamikai menettulajdonságok. 6. rész: Követelmények és vizsgálati mód-
szerek az oldalszél hatásának értékeléséhez 
2019 helyett 
 
MSZ EN 17460:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. A vasúti járművek és alkatrészeik ragasztása 
 
MSZ EN 16116-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. Lépcsők, korlátok tervezési követelményei és hozzáférhetőségük a (keze-
lő)személyzet számára. 1. rész: Személykocsik, poggyászkocsik és mozdonyok 
2013 helyett 
 
MSZ EN IEC 63269:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Tengeri túlélő-helymeghatározó 
eszközök („ember a vízben” eszközök). Minimumkövetelmények, vizsgálati módszerek és előírt vizs-
gálati eredmények (IEC 63269:2022) 
 
MSZ EN ISO 24656:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Tengeri szélerőmű-szerkezetek katódos védelme (ISO 24656:2022) 
 
MSZ EN 13336:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Készbőr. A kárpitbőr jellemzői. Útmutató a bútorbőr kiválasztásához 
2013 helyett 
 
MSZ EN 17651:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Készbőr. A bőráruk leírása, címkézése és megjelölése 
 
MSZ 12700:2022 Magyar nyelvű! 
Faiskolai termékek minőségi követelményei 
1997 és1996 helyett 
 
MSZ EN 12120:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt ivóvíz kezelésére. Nátrium-hidrogén-szulfit 
1997 helyett 
 
MSZ EN 12174:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt ivóvíz kezelésére. Nátrium-hexafluoro-szilikát 
1996 helyett 
 


