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Jogszabály- és szabványváltozások: 2022. október 
 

 

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: 
 

408/2022. (X. 24.) Korm. rendelet egyes védelmi és biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos 
belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Hatályos: 2022. 12. 03. 
 
Többek között módosítja a 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes 
szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről 
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Módosítja: 408/2022. (X. 24.) K r. Hatályos: 2022. 11. 01. 
 
 

2. melléklet a 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelethez *  

 

Sor- 

szám 

Bírságolással érintett szabályszegés A bírság összege forintban 

 17. *  Veszélyes anyagokkal kapcsolatos esemény, súlyos 
baleset azonnali bejelentésének elmulasztása 

1 000 000 

18. *  Veszélyes anyagokkal kapcsolatos eseményről, súlyos 
balesetről szóló adatszolgáltatási kötelezettség elmu-
lasztása 

500 000 

 
 
Többek között módosítja a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek elleni védekezésről 
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Módosítja: 408/2022. (X. 24.) K r. Hatályos: 2022. 11. 01. 
 
 

1. § E rendelet alkalmazásában: 
 
7. *  Veszélyeztetett terület: ahol a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem 
tevékenysége során bekövetkező veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek, események 
által okozott mérgező, hősugárzási, ökotoxikus vagy túlnyomási hatások az emberi egészséget, a 
környezetet vagy a természeti értékeket károsíthatják. 
 
11. § (1) A biztonsági jelentés, a biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálatát mind a hatóság, mind 
az üzemeltető kezdeményezheti. 
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(2)  b) *  a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek, veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
események értékeléséből levont tanulságok vagy a műszaki fejlődés következtében új információk 
állnak az üzemeltető rendelkezésére, 
 
14. § (3) *  A hatóság a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, veszélyes anyagokkal kap-
csolatos esemény körülményeinek kivizsgálása érdekében a tudomásszerzést követően haladéktala-
nul, de legfeljebb 3 napon belül hatósági ellenőrzést tart. 
 
16/A. § d) *  a hatósági ellenőrzések elvei és módszerei, beleértve a veszélyes anyagokkal kapcsola-
tos súlyos balesetek és események kivizsgálása érdekében lefolytatott és a társhatóságokkal közösen 
végzett ellenőrzéseket. 
 
20. § (1) A belső védelmi terv a biztonsági jelentés vagy a biztonsági elemzés melléklete, elkészítésé-
re ezekkel egy időben kerül sor. 
(7) *  Az üzemeltető a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset vagy a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos esemény bekövetkezése esetén a belső védelmi tervben foglalt intézkedéseket azonnal 
foganatosítja. 
 
25. §  (2) *  A felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek esetében a kiadvány nyil-
vánosságra hozataláról a polgármester gondoskodik. Ebben tájékoztatja a veszélyeztetett területen 
élő lakosságot, a közintézményeket és a szomszédos veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket a 
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemről, a lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetekről, eseményekről és az ellenük való védekezés lehetőségeiről. 
 
12. Az üzemeltetőt érintő jelentési rendszer 

 
30. § (1) *  Az üzemeltető a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, vagy a küszöbérték alatti 
üzemben történt veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről, eseményről, annak bekövetke-
zését vagy az arról való tudomásszerzést követő 24 órán belül a 12. mellékletben szereplő adattarta-
lommal - lehetőség szerint a hatóság honlapján elérhető adatlap felhasználásával - írásbeli adatszol-
gáltatást nyújt a hatóság területi szerve részére. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás a hatóság ügyeleti szolgálata útján e-
mailben vagy telefaxon teljesíthető. 

(3) * lA hatóság az üzemeltetőtől kapott adatszolgáltatás kézhezvételét követően a veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzemben, vagy a küszöbérték alatti üzemben bekövetkezett veszélyes anya-
gokkal kapcsolatos eseményről, súlyos balesetről - annak egy másolati példánya megküldésével - 
tájékoztatja a veszélyeztetett település polgármesterét. 

(4) *  Az üzemeltető a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, esemény - műszaki, szer-
vezeti és irányítási rendszerrel kapcsolatos - körülményeit kivizsgálja és annak eredményéről a ható-
ságot a kivizsgálás lezárását követő 15 napon belül tájékoztatja. 
 
32. §  (2) *  A hatóság központi szervének vezetője az olyan veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetekről és eseményekről, amelyek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek meg-
előzése és következményeik csökkentése szempontjából műszakilag különösen fontosak - függetlenül 
a 11. mellékletben meghatározott feltételek teljesülésétől, valamint a 31. § (1) bekezdése alapján ka-
pott információkról (beleértve olyan testületek nevét és címét is, amelyek más európai uniós tagállam 
illetékes hatóságai számára tudnak lényeges tájékoztatást adni a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetről) -, haladéktalanul, de legkésőbb a baleset időpontját követő egy éven belül tájékoz-
tatja az Európai Unió illetékes szervét. Amennyiben a tájékoztatás tartalmát érintően hatósági eljárás 
folyik, a tájékoztatást az eljárás végleges befejezését követően kell megküldeni. 
 
35. § (7) *  Az üzemeltető a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset vagy esemény bekövet-
kezése esetén a súlyos káresemény elhárítási tervben foglalt intézkedéseket azonnal foganatosítja. 
 
45. § (1) A hatóság a honlapján keresztül a nyilvánosság részére az alábbiakhoz biztosít hozzáférést:  
i) *  a veszélyes anyagokkal kapcsolatos események, súlyos balesetek megelőzése érdekében tett 
javaslatok, ajánlások. 
1.6.2. *  Az üzemeltető részletesen elemzi a reálisan feltételezhető veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek előfordulásának valószínűségét, okait és körülményeit. Ennek során bemutatja a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesethez vezető események üzemen belüli vagy kívüli 
kiváltó okait és lefolyását, ideértve különösen: 
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1.6.5. *  Az üzemeltető a biztonsági jelentésben bemutatja a veszélyes anyagokkal foglalkozó létesít-
ményeiben alkalmazott veszélyes anyagokhoz vagy folyamatokhoz kapcsolódó korábbi, a veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzemében 2002. január 1-ét követően bekövetkezett, veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos eseményeket és súlyos baleseteket, elemzi az azokból levonható tanulságokat, valamint 
bemutatja a hasonló események megelőzése érdekében tett intézkedéseket. 

1.8.6. *  A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatosan kitű-
zött célok elérésének folyamatos vizsgálata és a vizsgálat során szükségesként azonosított változta-
tások beépítése érdekében az üzemeltető módszereket dolgoz ki, és ezek szerint cselekszik. A meg-
előzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának helyzetét folyamatosan értékeli. Az üzemeltető meg-
határozza a biztonsági teljesítmény-értékelési eljárások során alkalmazott teljesítménymutatókat, így 
különösen biztonsági teljesítménymutatókat és/vagy más vonatkozó mutatókat is. A hiányosságokat 
feltárja, és kialakítja az azok kiküszöböléséhez szükséges módszereket. 

A feladatok érintik a jelentési rendszert is, amelyben az üzemeltető a veszélyes anyagokkal kap-
csolatos súlyos balesetekről vagy eseményekről ad tájékoztatást. A jelentésekben külön ki kell térni az 
olyan baleseti eseményekre, amelyek a biztonsági rendszer zavarait mutatják. Az ilyen események 
hátterét fel kell tárni, tapasztalatait értékelni, a következtetéseket levonni, és ezek alapján intézkedni 
kell a megelőzéssel vagy az elhárítással kapcsolatban szükségessé vált feladatokra. 
5. melléklet a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelethez 
A súlyos káresemény elhárítási terv tartalmi és formai követelményei 
 
1.2.2. *  Az üzemeltető részletesen elemzi a reálisan feltételezhető veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek előfordulásának okait és körülményeit. Ennek során bemutatja a veszélyes anyagok-
kal kapcsolatos súlyos balesethez vezető események üzemen belüli vagy kívüli kiváltó okait és lefo-
lyását. A veszélyazonosításhoz az üzemeltető bármilyen, e célra a nemzetközi gyakorlatban elfoga-
dott módszert használhat. 
12. melléklet a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelethez *  
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos esemény, súlyos baleset bejelentésének kötelező tartalmi 
elemei 
e * ) információ az anyagra nézve egyedi üzemi feltételekről (hőmérséklet, nyomás és - adott esetben - 
egyéb feltételek), amelyek között a veszélyes anyagot tárolják, felhasználják és/vagy rendellenes mű-
ködés és vagy esemény, súlyos baleset, tűz esetén feltételezhetően fennállhatnak. 
 
Többek között módosítja a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Módosítja: 408/2022. (X. 24.) K r. Hatályos: 2022. 11. 01. 

 

1. § E rendelet alkalmazásában: 
2. *  Beavatkozás: a katasztrófák, veszélyhelyzetek és kiterjedt káresemények hatásainak felszámolá-
sára irányuló szervezett, tervszerű megelőző, védekező, segítségnyújtó és kárfelszámoló tevékeny-
ség. 
 
27a. *  Polgári védelmi egység: a területi, a települési és a munkahelyi polgári védelmi szervezet ele-
me. 
II. FEJEZET *  
A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉSÉRT FELELŐS MINISZTER, VALAMINT A KATASZT-
RÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉSBEN ÉRINTETT MINISZTEREK ÉS ÁLLAMI SZERVEK MEGELŐ-
ZÉSSEL, FELKÉSZÜLÉSSEL ÉS VÉDEKEZÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI, A KATASZT-
RÓFAVÉDELMI KOORDINÁCIÓS SZERV 

5. § A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter: 
a) *  a katasztrófavédelmi koordinációs szerv véleményének kikérése mellett irányítja a védekezés-

sel és a felkészüléssel kapcsolatban a területi védelmi bizottságok és a területi védelmi bizottságok 
elnökei feladatainak végrehajtását, 

b) *  meghatározza a területi védelmi bizottságok védekezésre történő felkészítésének rendjét, 
c) *  jóváhagyja a területi védelmi bizottságok által tervezett - a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

központi szerve által egyeztetett - katasztrófavédelmi gyakorlatok terveit, 
 

6. § A katasztrófák elleni védekezésben érintett miniszter: 
a) *  rendszeresen tájékoztatja a katasztrófavédelmi koordinációs szerv elnökét a feladatok végre-

hajtásának helyzetéről, 
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b) *  figyelemmel kíséri a szakterületén jelentkező, katasztrófa veszélyét hordozó jelenségeket, fo-
lyamatokat, intézkedik a veszély elhárítására, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket a megelő-
zéshez szükséges pénzügyi források biztosítására, a feladatok végrehajtására, 
5. A katasztrófavédelmi koordinációs szerv feladatai *  

8. § *  A katasztrófavédelmi koordinációs szerv feladatai különösen: *  
 
Többek között módosítja a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesít-
mények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtá-
sáról 
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Módosítja: 408/2022. (X. 24.) K r. Hatályos: 2022. 11. 01. 
 
 

7. § (1) A kijelölő hatóság az üzemeltetői biztonsági terv tartalmára vonatkozó Lrtv. szerinti döntését 
a 2. mellékletben foglaltak figyelembevételével állapítja meg. 
(2) *  Az üzemeltetői biztonsági tervet az üzemeltető soron kívül módosítja 
 

c) *  az ellenőrzések vagy a komplex gyakorlat alkalmával feltárt hiányosságok alapján a hatóság 
vagy az ellenőrzést koordináló szerv által előírtak szerint, vagy 

d) *  ha az üzemeltetői biztonsági terv vagy az annak alapjául szolgáló kockázatelemzés tartalmi kö-
vetelményei megváltoznak. 
 
(9) *  Az üzemeltető a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti 
védelmi és biztonsági eseményekre való felkészülés érdekében a 2. melléklet szerinti üzemeltetői 
biztonsági terv 7. pontjában foglalt adatokat folyamatosan felülvizsgálja, az üzemeltetői biztonsági 
tervet szükség esetén soron kívül módosítja, és a módosítással érintett részt megküldi a kijelölő ható-
ság részére. Ez az adatmódosítás nem minősül jelentős tartalmi módosításnak. 
 

12. § *  (7) *  Ha a védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt vevő állami szervek széles körét 
érintő, összkormányzati jellegű, Kormány által elrendelt kötelező gyakorlat komplex gyakorlat is, úgy 
azon részt vesz a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének képviselője. Ha a komplex gya-
korlat egyúttal a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti gya-
korlatnak is minősül, arról az ágazati gyakorlatot elrendelő szervezet a védelmi és biztonsági igazga-
tás központi szervét előzetesen tájékoztatja. 

(8) *  A (7) bekezdés szerinti gyakorlatokon a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolá-
sáról szóló törvény szerinti védekezéssel összefüggő feladatokban közreműködő referens részt vehet. 
11/B. *  Összehangolt védelmi tevékenységre vonatkozó eltérő szabályok 

12/G. § *  (1) A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti ösz-
szehangolt védelmi tevékenység során a létfontosságú rendszerelemek védelme, valamint a társada-
lom alapvető ellátását biztosító létfontosságú rendszerelemek üzemfolytonos működésének fenntartá-
sa érdekében - az előzetesen jóváhagyott tervek szerint - a jelen alcímben meghatározott eltérő sza-
bályok alkalmazásának van helye. 
1.5. *  szervezet személyzete 

 
7. *  Védelmi és biztonsági eseménnyel összefüggő adatok 

7.1. a létfontosságú rendszerelem üzemfolytonos működését biztosító nélkülözhetetlen szolgáltatá-
sok megnevezése és az azokat nyújtó szolgáltatók felsorolása 

7.2. a létfontosságú rendszerelem üzemfolytonos működését biztosító nélkülözhetetlen szolgáltatá-
sok leírása, valamint azok mennyiségi adatai 

7.3. a létfontosságú rendszerelem üzemfolytonos működését biztosító kritikus munkakörök és az 
adott munkakörben dolgozó személyek létszámadatai 

7.4. a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényben meghatározott 
termékkör szerinti termékek, szolgáltatások leírása, előállítási, gyártási kapacitás, valamint raktáron 
tartott készlet mennyiségi adatainak megadása 
 
 
Többek között módosítja a 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi válsághelyzeti 
ellátásról 
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Módosítja: 408/2022. (X. 24.) K r. Hatályos: 2022. 11. 01. 
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2. § *  (1) *  Az egészségügyi válsághelyzet elrendelése esetén az Kormány gondoskodik az 
egészségügyi válsághelyzetté minősítésnek a közszolgálati műsorszolgáltatók, valamint - lehetőség 
szerint - a körzeti, illetve helyi műsorszolgáltatók és legalább egy országos napilap általi, lehető leg-
rövidebb időn belül történő közzétételéről. 
3. § *  Aki egészségügyi válsághelyzetet előidéző esemény bekövetkezését észleli, vagy erről kap 

információt az érintett egészségügyi szolgáltatótól vagy a területi szakellátási kötelezettséggel rendel-
kező szervtől, ezt haladéktalanul köteles jelenteni a területi védelmi bizottság elnöke, valamint az or-
szágos tisztifőorvos útján az egészségügyért felelős miniszter részére. 
5. § (2) *  Az országos tisztifőorvos az (1) bekezdésben foglaltakról az Országos Mentőszolgálat (a 
továbbiakban: OMSZ) főigazgatóját, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Inté-
zet (a továbbiakban: OGYÉI) főigazgatóját, az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: 
OKFŐ) főigazgatóját, az érintett intézményeket, a fővárosi és megyei kormányhivatalokat (a további-
akban: megyei kormányhivatal) és az egészségügyért felelős minisztert soron kívül tájékoztatja. 

(3) *  Az egészségügyi válsághelyzet felszámolása során a megyei kormányhivatal együttműködik a 
területi védelmi bizottság elnökével, a szomszédos megyében működő megyei kormányhivatallal, az 
OMSZ adott területet ellátó regionális mentőszervezetének vezetőjével, az érintett gyógyintézetek 
vezetőivel, az OKFŐ és az OGYÉI vezetőjével és az egészségügyért felelős miniszter által működte-
tett ágazati Operatív Törzzsel vagy a Kormány külön rendeletében létrehozott Operatív Törzzsel (a 
továbbiakban együtt: Operatív Törzs), valamint a honvédségi szervezet vezetőjével. 

(4) *  A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek egészségügyi szolgálatai szervezeti kereteiket 
és irányítási rendjüket megtartva, a polgári egészségügyi szervezetekkel együttműködve vesznek 
részt az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátásában. 

(5) *  A Kormány döntése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervek az egészségügyi válság-
helyzet kihirdetésére okot adó esemény függvényében, a saját felkészülési terveik alapján, a szüksé-
ges mértékben segítik az egészségügyi válsághelyzet felszámolását. 

7. § (1) *  Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásra történő felkészülés keretében 
a) az egészségügyért felelős miniszter az országos tisztifőorvos közreműködésével az egészség-

ügyi szolgáltatók részére közvetlenül egészségügyi válsághelyzeti gyakorlatot vagy nemzetközi gya-
korlatban való részvételt rendelhet el, ebben az esetben szervezi és irányítja annak végrehajtását, 
amelyről tájékoztatja a területi védelmi bizottságot, illetve a védelmi és biztonsági igazgatás központi 
szervét, 

b) a területi védelmi bizottság a megyei kormányhivatal javaslatára vagy egyetértésével az egés-
zségügyi szolgáltató részére szakmai felkészítőt, egészségügyi válsághelyzeti gyakorlatot, katasztró-
favédelmi vagy honvédelmi felkészülési gyakorlatban való részvételt rendelhet el, azzal, hogy a terüle-
ti védelmi bizottság elnöke legalább 30 nappal korábban tájékoztatja az országos tisztifőorvost, vala-
mint a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert, illetve az egészségügyért felelős minisztert, és 
lehetővé teszi kijelölt képviselőik részére a gyakorlat megtekintését. 

(1a) *  Az egészségügyi szolgáltatók számára elrendelt felkészülési gyakorlaton a védelmi és biz-
tonsági igazgatás területi vagy központi szervének képviselője részére lehetővé kell tenni a gyakorlat 
megtekintését. 
(7) *  Az országos gyógyintézet, az orvostudományi egyetem, valamint az egészségügyi oktatási in-
tézmény a megyei kormányhivatal vezetője, az országos tisztifőorvos, illetve az egészségügyért fele-
lős miniszter felkérésére a szakmai felkészítőre oktatót biztosít, akire a (6) bekezdés szerinti résztvevő 
személyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A felkérés alapján az országos gyógyintézet, az 
orvostudományi egyetem, illetve az egészségügyi szak- és főiskola vezetője a szakmai felkészítés 
előtt legalább 30 nappal e feladat ellátására az oktatót kijelöli. 

8. § *  A felkészülés érdekében a megyei kormányhivatal vezetője és az egészségügyért felelős mi-
niszter által kijelölt fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók az egészségügyi válsághelyzeti ellátás 
tervezéséhez a kijelölésben meghatározott gyógyszerek és egészségügyi anyagok felhasználására, 
valamint a betegforgalomra vonatkozó mennyiségi adatokat szolgáltatnak a megyei kormányhivatal 
vezetője és az egészségügyért felelős miniszter részére. 

9. § *  (1) A megyei kormányhivatal összeállítja az egészségügyi válsághelyzeti ellátáshoz szüksé-
ges gyógyintézet telepítése céljára alkalmas ingatlanok, valamint más, igénybevételre alkalmas gaz-
dasági és anyagi szolgáltatások listáját, és a kijelölésre vonatkozó igényét megküldi a területi védelmi 
bizottság részére. Ennek alapján a területi védelmi bizottság elnöke - a területi védelmi bizottság tagjai 
véleményének kikérését követően a területi védelmi bizottság illetékességi területén lévő települések 
polgármesterei részére - megjelöli a kijelölendő gazdasági és anyagi szolgáltatások körét. 

(2) A polgármester az (1) bekezdés alapján hozott határozatát megküldi a területi védelmi bizottság 
elnökének, a megyei kormányhivatalnak és az egészségügyért felelős miniszternek is. 

(3) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátás tervezési tevékenységéhez egészségügyi célra kijelölt 
ingatlan működtetője, valamint a polgármester által kijelölt más gazdasági és anyagi szolgáltatásra 
kijelölt technikai eszköz tulajdonosa, birtokosa, üzemben tartója, továbbá a szolgáltatás nyújtására 
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kötelezett az egészségügyi válsághelyzeti ellátáshoz szükséges, az egészségügyi intézmények egés-
zségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatáro-
zott adatokat és információkat a területi védelmi bizottság rendelkezésére bocsátja. 

10. § *  (1) *  Az állam egészségügyi válsághelyzet esetére a tömeges ellátás feltételeinek biztosítá-
sa, a telepített gyógyintézetek működéséhez, továbbá az egészségügyi válsághelyzeti ellátáshoz 
szükséges gyógyszerek, egészségügyi anyagok és eszközök azonnali rendelkezésre állása céljából 
ÁEüT-t tart fenn. 

(2) *  Az ÁEüT-t az egészségügyért felelős miniszter felügyeli, és annak elemeiről évente tájékoztat-
ja a megyei kormányhivatalokat és a területi védelmi bizottságokat. 

(3) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátást a katasztrófa-orvostani szakmai szabályok alapján kell 
biztosítani. 

(4) *  Az egészségügyért felelős miniszter ellenőrzi az egészségügyi válsághelyzeti ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltatók, betegszállítók, az ellátásban, illetve az ellátás működési feltételeinek biz-
tosításában közreműködő jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és természetes sze-
mélyek egészségügyi válsághelyzeti felkészülési tevékenységét. Az egészségügyért felelős miniszter 
e jogkörét önállóan, amennyiben összkormányzati együttműködéshez szükséges a felkészülés elle-
nőrzése, a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével, a Magyar Honvédség és a rendvédel-
mi szervek egészségügyi szolgálatai tekintetében a honvédelemért felelős miniszterrel, illetve a rend-
védelmi szervet irányító miniszterrel egyetértésben gyakorolja. 

(5) *  A megyei kormányhivatal az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátására vonatkozó tervet 
(a továbbiakban: megyei részterv) az Eütv. 232. § (2) bekezdésében meghatározott tervek és a vonat-
kozó szakmai előírások alapján készíti el. A megyéhez tartozó egészségügyi szolgáltatók által készí-
tett intézményi egészségügyi válsághelyzeti tervek a megyei részterv mellékletét képezik. A megyei 
résztervet a területi védelmi bizottsággal történő egyeztetést követően a megyei kormányhivatal veze-
tője - az országos tisztifőorvos útján - kétévente, a második év február 28. napjáig az egészségügyért 
felelős miniszter részére jóváhagyás céljából megküldi. 

(6) *  Ha bármely oknál fogva olyan változás áll be, amelynek következtében a megyei résztervek 
módosítása szükséges, arról a megyei kormányhivatal haladéktalanul tájékoztatja az országos 
tisztifőorvost, és a módosított résztervet - az országos tisztifőorvos útján - a módosítástól számított 30 
napon belül megküldi jóváhagyásra az egészségügyért felelős miniszter részére. 

11. § (1) *  Az egészségügyi válsághelyzet esetén 
a) a válsághelyzet kezelésében részt vevő egészségügyi szolgáltatók és az egészségügyi válság-

helyzet felszámolásában közreműködő szervezetek részére az ÁEüT-ből egészségügyi anyag és 
orvostechnikai eszköz adható át, továbbá időszakosan működő gyógyintézet és gyógyintézetnek nem 
minősülő, időszakosan működő egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban együtt: időszakosan műkö-
dő gyógyintézet) hozható létre, illetve telepíthető, 

b) az egészségügyi szolgáltató és az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályai-
ról szóló miniszteri rendelet szerinti igénytámasztó szervek részére az ÁEüT-ből készletek átadására 
a szolgáltató vagy a szerv vezetőjének kezdeményezésére, illetve az egészségügyi válsághelyzet 
felszámolásában közreműködő szervezetek számára az egészségügyért felelős miniszter ad utasítást, 
és tájékoztatja a Kormányt az ÁEüT-ből történő készlet kiadásáról. 
(3) *  Időszakosan működő gyógyintézet telepítésére a megyei kormányhivatal kezdeményezésére az 
országos tisztifőorvos egyetértésével az egészségügyért felelős miniszter ad engedélyt, és erről tájé-
koztatja a Kormányt, továbbá az OKFŐ részére elrendeli a készletek kiadásának haladéktalan meg-
kezdését. 

12. § (1) *  Az egészségügyért felelős miniszter az előzetesen kijelölt fekvőbeteg-szakellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltató részére határozatban elrendeli az időszakosan működő gyógyintézetnek a 
szolgáltató válsághelyzeti tervében foglaltak szerinti telepítését, továbbá a területi védelmi bizottság 
kiadja az egészségügyi válsághelyzeti célra előzetesen kijelölt ingatlan, valamint anyagi-technikai 
eszköz és szolgáltatás igénybevételére vonatkozó határozatot, erről tájékoztatja az érintett polgármes-
tert. 

(2) *  A megyei kormányhivatal kezdeményezésére a területi védelmi bizottság elnöke elrendeli az 
egészségügyi ellátást támogató polgári védelmi szervezetek alkalmazását. 
(10) *  Az egészségügyi válsághelyzetté minősítés visszavonásával megszűnik a gyógyintézetet az (1) 
bekezdés szerint átmenetileg működtető működtetési kötelezettsége. A megyei kormányhivatal vagy 
az országos tisztifőorvos az egészségügyi válsághelyzetté minősítés visszavonását követő 24 órán 
belül visszavonja az átmeneti működési engedélyt. Az átmeneti működési engedély visszavonásával 
megszűnik az átmeneti működtetőnek a gyógyintézetre vonatkozó finanszírozási szerződése. A gyó-
gyintézetet átmenetileg működtető köteles elszámolást készíteni az átmeneti működéssel kapcsolatos 
finanszírozási díjakról, az általa kötött vagy módosított szerződésekről. 

14. § (2b) *  Az Operatív Törzs döntése alapján az egészségügyért felelős miniszter a (2a) bekezdés 
szerinti esetben bármely egészségügyi intézmény vezetőjét kötelezheti a kirendelés végrehajtására. 
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(3) *  Ha a kirendelendő egészségügyi dolgozónak nincs a kirendelést végrehajtó intézményi vezető-
je, a (2) bekezdés szerinti esetben a megyei kormányhivatal, a (2a) bekezdés szerinti esetben az 
Operatív Törzs döntése alapján az egészségügyért felelős miniszter adja ki a kirendelési határozatot. 
(9) *  A kirendelésről értesíteni kell az OKFŐ főigazgatóját. 
6. Az egészségügyi dolgozó kirendelése az Eütv. 228. § (2) bekezdés c) pontja szerinti egés-
zségügyi válsághelyzetben *  

17. § (1) *  A kirendelt személynek a kirendelés helyére történő szállítása megszervezéséről - szük-
ség esetén a fogadó megye területi védelmi bizottságának elnökével együttműködve - a kirendelt 
személy lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes területi védelmi bizottság elnöke gondos-
kodik. 

(2) Ha a kirendelt személy lakóhelye, illetve tartózkodási helye és a kirendelés helye közötti napi 
közlekedésre nincs lehetőség, illetve ez aránytalan nehézséggel járna, a kirendelt személy elhelyezé-
séről és ellátásáról szükség esetén 

a) fekvőbeteg-gyógyintézethez való kirendelés esetén a fekvőbeteg-gyógyintézet, 
b) *  háziorvosi, illetve járóbeteg-szakellátási feladatra történő kirendelés esetén a kirendelés helye 

szerinti település polgármestere útján a kirendelés helye szerint illetékes területi védelmi bizottság 
elnöke 
gondoskodik. 
20. § *  Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásban részt vevő, 
b) *  nem az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott önálló telepített gyógyintézet részére az ellátás 
folyamatosságához szükséges egészségügyi beszerzéseket, valamint az Egészségbiztosítási Alap 
terhére finanszírozott egészségügyi szolgáltatók egészségügyi többletbeszerzéseit az egészségügyi 
szolgáltató beszerzéseit végző szervezet bevonásával az OKFŐ végzi. 
 
 
Új jogszabályok: 
 
Ebben a hónapban több, a Zsebtörvénytár-ba besorolható új jogszabály is megjelent. 
 
12/2022. (X. 10.) KKM rendelet a kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgá-
lat által végzett, a kihelyezett és a külképviselet által foglalkoztatott házastárs alkalmassági 
vizsgálatának és a kihelyezett hozzátartozójának alkalmassági vizsgálatának, valamint a felül-
vizsgálat rendjének részletes szabályairól - újként felvéve 
 
Megjelent: MK 163/2022 (X. 10.) Hatályos: 2022. 10. 11. 
 

1. § (1) E rendelet hatálya a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiak-
ban: minisztérium) által foglalkoztatott 

a) Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteire, a nemzetközi szervezetek mellett működő 
állandó képviseleteire, Magyarország kereskedelmi képviseleteire kihelyezettre, 

b) a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: 
Külszoltv.) 11. § (3) bekezdése szerinti külszolgálati kihelyezést megelőző külföldi felkészülési állo-
mányban, valamint a Külszoltv. 21. § (2) bekezdése szerinti belföldi felkészülési állományban (a to-
vábbiakban együtt: felkészülők) foglalkoztatott kormánytisztviselőre, 
(2) E rendeletnek az (1) bekezdés a) pontja szerinti tartós külszolgálatra kihelyezettre vonatkozó ren-
delkezéseit az (1) bekezdés d) pontja szerinti, a Külszoltv. 2. § 16. pontja szerinti külképviselet által 
foglalkoztatott házastársra, az (1) bekezdés e) pontja szerinti nemzeti szakértőre és az (1) bekez-

dés f) pontja szerinti hozzátartozóra is megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a „tartós külszolgálatra 
való alkalmasság” 

3. § (1) A tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó vizsgálat célja annak megállapítása, 
hogy a kihelyezett és annak a kihelyező okiratban szereplő, illetve szerepeltetni kívánt hozzátartozója, 
valamint a felkészülő, továbbá a tartós külszolgálati kihelyezés előtt álló és kihelyezésre kerülő 

a) a munkavégzésből és a munkakörnyezetből, illetve az állomáshely sajátosságából eredő meg-
terhelés által okozott igénybevétele 

aa) egészségét, testi, illetve lelki épségét nem veszélyezteti-e, 
ab) nem befolyásolja-e egészségi állapotát kedvezőtlenül, 
ac) nem okozhatja-e gyermekei testi, szellemi, pszichés fejlődésének károsodását; 
b) esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a munkakör ellátása, illetve a szakma elsajátítá-

sa és gyakorlása, valamint az állomáshelyen történő életvitelszerű tartózkodása során nem idéz-e elő 
baleseti veszélyt vagy egészségkárosodást; 
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c) milyen munkakörben és állomáshelyen, milyen feltételek mellett foglalkoztatható állapotrosszab-
bodás veszélye nélkül, illetve milyen állomáshelyen élhet életvitelszerűen, amennyiben átmenetileg 
vagy véglegesen megváltozott munkaképességű; 

d) foglalkoztatható-e tovább jelenlegi munkakörében, állomáshelyén, illetve életvitelszerűen élhet-e 
állomáshelyén; 
4. § Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat kiterjed 
5. A pszichológiai felmérés 
6. A tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó előzetes vizsgálat 
7. A tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó időszakos vizsgálat 
8. A soron kívüli alkalmassági vizsgálat 
9. Záróvizsgálat 
10. A vizsgálatot, illetve felmérést végző személyek, illetve szervek 
11. A tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó orvosi vélemény 
12. Jogorvoslat 
13. A kihelyező szerv feladatai 

…………………………………………………………………………………………………………… 
401/2022. (X. 21.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes rendelke-
zéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról - újként felvéve 
 
Megjelent: MK 170/2022 (X. 21.) Hatályos: 2022. 10. 22. 
 
1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekin-
tettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet sze-
rinti veszélyhelyzet ideje alatt a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 
26/A. §-ától eltérően, ha a bányavállalkozó - szénhidrogénre megállapított bányatelek esetén - a 
Bt. 26/A. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségét nem teljesítette, de a kitermelést megkezd-
te, a bányafelügyelet nem alkalmazza a Bt. 26/A. § (5) bekezdés a) pontja szerinti jogkövet-
kezményt. 

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

403/2022. (X. 24.) Korm. rendelet a védelmi és biztonsági célú ellenőrzésekről - újként felvéve 
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Hatályos: 2022. 11. 01. 
 
1. § E rendelet alkalmazásában 
5. védelmi és biztonsági vizsgálatvezető: a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének veze-
tője által a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve állományából kijelölt, az ellenőrzési prog-
ram összeállításáért, az ellenőrzés irányításáért, a helyszíni vizsgálat megszervezéséért, az ellenőr-
zési feladatok összehangolásáért és eredményes lefolytatásáért, valamint az ellenőrzési jelentés el-
készítéséért felelős védelmi és biztonsági ellenőr. 
3. § (1) A védelmi és biztonsági ellenőrzést a védelmi és biztonsági ellenőr a védelmi és biztonsági 
igazgatás központi szervének vezetője által kiadott megbízólevél alapján végzi. 
3. A védelmi és biztonsági ellenőrzés formái és területei 
4. A védelmi és biztonsági ellenőr és a védelmi és biztonsági vizsgálatvezető jogai és kötele-
zettségei 
5. Az ellenőrzött szerv jogai és kötelezettségei 
6. A védelmi és biztonsági ellenőrzés folyamata 
7. Az ellenőrzési jelentés 
8. Az ellenőrzött szerv intézkedési kötelezettsége 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
404/2022. (X. 24.) Korm. rendelet a védelmi és biztonsági képzések szabályairól - újként felvéve 
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Hatályos: 2022. 11. 01. 
 
1. § (1) A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (a 
továbbiakban: Vbö.) szerinti feladatok ellátásában részt vevő személyi állomány védelmi és biztonsági 
igazgatási képzésének célja az összkormányzati válságkezelésre történő felkészítés megvalósítása. 

(6) A védelmi és biztonsági igazgatási feladatok végrehajtására kötelezett személy képzésen, fel-
készítésen való részvételét a foglalkoztató szerv vezetője - a védelmi és biztonsági igazgatás központi 
szervével egyeztetve - tervezi és biztosítja. 

(7) A védelmi és biztonsági igazgatási képzés szakmai ellenőrzésére a védelmi és biztonsági igaz-
gatás központi szerve jogosult. 
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………………………………………………………………………………………………………… 
 
405/2022. (X. 24.) Korm. rendelet a védelmi és biztonsági célú gyakorlatokról - újként felvéve 
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Hatályos: 2022. 11. 01. 

 
2. § A Kormány a védelmi és biztonsági tervekben foglaltak, valamint a Kormány által megha-

tározott védelmi és biztonsági kapcsolódású feladatok megvalósulását és megvalósíthatóságát, 
az államigazgatás szervének, szervezetének védelmi és biztonsági eseményre való reagálási, és 
az arra vonatkozó kezelési képességét az ágazati gyakorlaton és a központi gyakorlaton keresz-
tül rendszeresen ellenőrzi. 

4. § (1) Az ágazati gyakorlatot az ágazati jogszabályokban meghatározottak szerint a védelmi 
és biztonsági feladatok ellátásában érintett szerv részére úgy kell tervezni és ütemezni, hogy az 
időben, témában és tartalomban igazodjon a Kormány által jóváhagyott központi gyakorlathoz. 

(2) Az ágazati gyakorlat levezetési tervét tájékoztatásul meg kell küldeni a védelmi és bizton-
sági igazgatás központi szerve részére. 

(3) Az ágazat a felkészítési rendszere szerinti, egyéni tartalmú szakmai gyakorlatot is tervez-
het. 

(4) Az ágazati gyakorlatra minden esetben meg kell hívni a védelmi és biztonsági igazgatás 
központi szervének képviselőjét, aki résztvevőként vagy megfigyelőként az ágazati gyakorlaton 
részt vehet. 

3. A gyakorlat elrendelése, előkészítése és finanszírozása 
4. A központi gyakorlat indítása, felfüggesztése, lezárása 
5. Nemzetközi gyakorlatban való részvétel 
6. A gyakorlat és a nemzetközi gyakorlat értékelése 
14. § (1) A végrehajtott központi és nemzetközi gyakorlatok éves értékeléséről az előző évben 

végrehajtott központi gyakorlatokról szóló beszámolók és tájékoztatók alapján a védelmi és biz-
tonsági igazgatás központi szerve minden év február 15-ig összegzett beszámolót készít a Kor-
mány részére, amelyet a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter útján terjeszt elő. 

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

 
410/2022. (X. 24.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról 
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Hatályos: 2022. 11. 01. 
 
 
Többek között módosítja a 117/2021. (III. 10.) Korm. rendelet a honvédelmi foglalkoztatók tekinte-
tében a különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárá-
sára vonatkozó részletes szabályokról - újként felvéve 
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Módosítja: 410/2022. (X. 24.) K r. Hatályos: 2022. 11. 01. 
 

3. § A katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 
a) tárgyév kezdetét megelőzően legalább 45 nappal a katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóság te-

vékenységét meghatározó ellenőrzési irányelvet és annak végrehajtásáról éves tájékoztatót ad ki, 
4. § (1) *  A katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az R. 5. § (2) bekezdésében meghatározott 

minimumkövetelményeknek való megfelelés ellenőrzését - a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. 
évi XXI. törvény 48. § (1) bekezdés g) pontja és 52. § (5) bekezdés h) pontja szerint biztosított - a 
Honvédelmi Minisztérium Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer integrált emberi erőforrás-
gazdálkodási alrendszer személyügyi, valamint pénzügyi nyilvántartásban tárolt adatai alapján hajtja 
végre. 

(2) A hatósági ellenőrzés feladatait a katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóság katonai foglalkozta-
tás-felügyeleti ellenőrei látják el. A katonai foglalkoztatás-felügyeleti ellenőr a hatósági ellenőrzést a 
jóváhagyott vizsgálati program alapján végzi. A helyszíni vizsgálatot legalább két katonai foglalkozta-
tás-felügyeleti ellenőr egyidejűleg végzi, akik a helyszíni vizsgálat megkezdésekor az ellenőrzési jogo-
sultságukat igazolják. 
(3) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot (a továbbiakban: KNBSZ) érintő hatósági ellenőrzést 
olyan katonai foglalkoztatás-felügyeleti ellenőr végezhet, akinek a nemzetbiztonsági ellenőrzését el-
végezték, és ennek során nem állapítottak meg nemzetbiztonsági kockázatot. 
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6. §  (6) Ha a katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hatósági ellenőrzése során jogsértést nem 
tapasztal, erről a hatósági ellenőrzés befejezésétől számított tíz napon belül hatósági bizonyítványt 
állít ki a honvédelmi foglalkoztató kérelmére. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Változások 
 
378/2022. (X. 5.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 161/2022 (X. 05.) Hatályos: 2022. 10. 03. 
 
Többek között módosítja a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes veszélyes anyagok elektro-
mos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról 
 
Megjelent: MK 161/2022 (X. 05.) Módosítja: 378/2022. (X. 05.) K r. Hatályos: 2022. 10. 03. 
 
16. § *  Ez a rendelet 

67. *  a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és mű-
szaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az intravaszkuláris ultrahangos képalkotó rendsze-
rek elektromos forgóérintkezőiben használt higanyra vonatkozó mentesség érvényességi időszakának 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. március 8-i (EU) 2021/884 felhatalmazáson alapuló 
bizottsági irányelvnek, 

68. *  a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a különle-
ges rendeltetésű hidegkatódos fénycsövekben és külső elektródás fénycsövekben való felhasználásá-
ra vonatkozó mentesség tekintetében a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás 
céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/274 felhatalmazáson alapuló 
bizottsági irányelvnek, 

69. *  a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higany egyéb általá-
nos világítási célra szolgáló nagynyomású nátrium(gőz)lámpákban való felhasználására vonatkozó 
mentesség tekintetében, a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő 
módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/275 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelv-
nek, 

70. *  a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higany általános vilá-
gítási célra szolgáló, egy végükön fejelt kompakt fénycsövekben való felhasználására vonatkozó men-
tesség tekintetében a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő mó-
dosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/276 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek, 

71. *  a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak az általá-
nos világítási célra szolgáló, 30 W alatti teljesítményű, legalább 20 000 óra élettartamú, egy végükön 
fejelt kompakt fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos 
és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 
13-i (EU) 2022/277 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek, 

72. *  a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a 
fémhalogén lámpákban való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és 
műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i 
(EU) 2022/278 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek, 

73. *  a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a különle-
ges rendeltetésű egyéb kisülőlámpákban való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében, a 
tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. 
december 13-i (EU) 2022/279 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek, 

74. *  a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higany egyéb kis-
nyomású kisülőlámpákban való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében a tudományos és 
műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i 
(EU) 2022/280 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek, 

75. *  a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a különle-
ges rendeltetésű, egy végükön fejelt kompakt fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentes-
ség tekintetében, a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módo-
sításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/281 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek, 

76. *  a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a nem 
egyenes háromsávos foszfor fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében 
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a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 
2021. december 13-i (EU) 2022/282 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek, 

77. *  a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak az általá-
nos világítási célra szolgáló, javított színvisszaadási indexű, nagynyomású nátrium(gőz)lámpákban 
való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében a tudományos és műszaki fejlődéshez törté-
nő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/283 felhatal-
mazáson alapuló bizottsági irányelvnek, 

78. *  a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higany általános vilá-
gítási célra szolgáló, két végén fejelt lineáris fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentes-
ség tekintetében a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosí-
tásáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/284 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek, 

79. *  a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak az egyéb 
általános világítási célra szolgáló, vagy különleges rendeltetésű fénycsövekben való felhasználására 
vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás cél-
jából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/287 felhatalmazáson alapuló bi-
zottsági irányelvnek 
való megfelelést szolgálja. 
2. melléklet a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelethez *  
A veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása alóli mentességek 

 

 
394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 168/2022 (X. 19.) Hatályos: 2022. 12. 03. 
 
Többek között módosítja a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személy-
szállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén 
kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról 
 
Megjelent: MK 168/2022 (X. 19.) Módosítja: 394/2022. (X. 19.) K r. Hatályos: 2022. 12. 03. 
 
2. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés a) és q) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendel-
kezik - az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki * 
16. § (1) Ez a rendelet 
 

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

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

(9) *  Ez a rendelet f) *  a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzet-
közi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megen-
gedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról 
szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/719 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, 

g) *  a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabá-
lyoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 
2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 
1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1057 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek 
való megfelelést szolgálja. 
 
15. *  A 2. § a)-e), g), h), k) pontjában felsorolt jogszabályokban foglalt előírásokat sértő fuvarozási 
szolgáltatások megrendelése SJ 400 000 feladó, megbízó  
16. *  A tagállami gazdálkodó szervezet elmulasztja a kiküldetési nyilatkozatot benyújtani NSJ
 300 000 szállító  
17. *  A tagállami gazdálkodó szervezet hiányosan nyújtja be a kiküldetési nyilatkozatot NSJ
 200 000 szállító  
18. *  A külföldi járművezető nem tudja bemutatni a kiküldetés ellenőrzéséhez szükséges informáci-
ókat a közúti ellenőrzés során NSJ 200 000 járművezető  
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19. *  Ugyanazzal a gépjárművel vagy járműszerelvény esetében ugyanazon jármű gépjárművével 
kabotázsművelet végrehajtása a kabotázsművelet végét követő négy napon belül NSJ            
300 000 szállító  
 
 
Többek között módosítja a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási fe-
ladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 
 
Megjelent: MK 168/2022 (X. 19.) Módosítja: 394/2022. (X. 19.) K r. Hatályos: 2022. 11. 03. 
 
42. § (7) *  A jármű forgalomba helyezése nyilvántartásba vétellel, a forgalmi engedély, a rendszámtáb-
la, és - az 55. §-ban meghatározott járműveknél - az 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában 
és c) pont ca) alpontjában meghatározott formátumú rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica 
kiadásával valósul meg. 
55. § (2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott járművek 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában 
és c) pont ca) alpontjában meghatározott formátumú rendszámtáblája regisztrációs matrica nélkül 
érvénytelen. 
56. § (4) *  A (3) bekezdés szerint utángyártott és a (7) bekezdés alapján egyedileg gyártott regisztrá-
ciós matrica átvételéig, de legfeljebb 30 napig a járművel abban az esetben lehet közlekedni, ha az 
rendelkezik a már kiadott az 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában és c) pont ca) alpontjában 
meghatározott formátumú rendszámtáblákkal 

70. § (2) a) *  a fő tevékenysége szerint járműgyártó gazdálkodó szervezetnek az általa gyártott, 
vagy tesztelési célból részére üzemeltetésre átadott, de forgalomba még nem helyezett járművei tesz-
telése esetén a járműgyártó által a teszteléssel megbízott személyt, 

b) *  a fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezetnek a még 
forgalomba nem helyezett, vagy forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont jármű kereskedelmi célból 
történő szállítása, továbbá kereskedelmi célú kipróbálása esetén, azonban ez esetben a jármű hasz-
nálata során a gépjármű-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezettel munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló személynek is a járműben kell tartózkodnia. A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla 
használatának jogszerűségét a közúti ellenőrzés során okirattal kell igazolni, 

c) *  a közlekedési hatóság nyilvántartásában szereplő, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 
szóló miniszteri rendeletben meghatározott járműfejlesztő szervezetnek tesztelés esetén a fejlesztő 
által a teszteléssel megbízott személyt. 

(3) *  A járműjavításra jogosult gépjármű-fenntartó szervezet, vállalkozás részére kiadott P betűjelű 
ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművet olyan személy vezetheti, aki rendelkezik a gépjármű-
fenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben a járműszerelői 
tevékenység önálló végzéséhez előírt képesítéssel. A járművet vezető személy e feltétel fennállását a 
járműjavító szervezet által kiadott okirattal köteles igazolni. 

96. § (1) g) *  az 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában és c) pont ca) alpontjában meghatáro-
zott formátumú rendszámtáblával rendelkező személygépkocsin, tehergépkocsin, autóbuszon és von-
tatón nincs regisztrációs matrica elhelyezve, és azt a jármű vezetője nem tudja a helyszínen bemutat-
ni, és a matrica utángyártására vagy egyedi gyártására vonatkozó kérelemmel sem rendelkezik. 
106. § (6) *  A (4) és (5) bekezdésben foglaltak a fő tevékenysége szerint járműgyártó gazdálkodó 
szervezet, közlekedési kutatóintézet, valamint járműfejlesztő szervezet esetében nem alkalmazható. 
108. § (1) *  A közlekedési igazgatási hatóság a 87. § (4) bekezdése, a 101. § (1) bekezdés c) pontja 
és a 97. § (1) bekezdés e) pontja alapján az e rendeletben meghatározott időtartamra, a 101. § (1) 
bekezdés j) pontja alapján a kivonást kezdeményező hatóság értesítéséig, valamint a 101. § (1) be-
kezdés a) pontja és a 101. § (1) bekezdés d) pontja alapján a kötelezettség teljesítéséig ideiglenesen 
forgalomból kivont járművet a kivonás határidejének lejárta előtt, a kivonást kezdeményező hatóság 
értesítésétől függetlenül, illetve a kötelezettség teljesítésének igazolása nélkül hivatalból forgalomba 
helyezi, ha azt elidegenítették, és az új tulajdonos az átírásra irányuló kérelmével egyidejűleg az ah-
hoz szükséges kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét vagy az alóli mentességét igazolja. E 
szabály nem alkalmazható, ha az elidegenítés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó részére, vagy a 117. § (1) bekez-
désében meghatározott járműkereskedők között történt. 
12. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez 
A regisztrációs matrica tartalmi elemei 

1. EU felségjelzés (Európai Uniós zászlót jelképező kék mezőben 12 db sárga csillag) 
2. A Magyarország államjelzése (H) 
3. A Magyarország hivatalos címere 
4. *  A vonalkód, 2D kód 

13/A. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez *  
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A 2022. július 1-jén bevezetett különleges rendszámtáblák leírása 
2. *  Az OT betűjelű különleges rendszámtábla alapszíne fehér, karakterei és a keret színe fekete, az 
OT betűjeleket követő címer után két betűjelet, kötőjelet és három számjegyet tartalmaz. Az 54. § (2) 
bekezdése szerint kiadott OT rendszámtábla alapszíne fehér, karakterei és a keret színe fekete, két 
betűjelet és kötőjellel elválasztott két-két (összesen 4), a 13. melléklet 3. pont 3.1. alpontjában megha-
tározott rendszámtáblák esetében két betűjelet, két számjegyet és kötőjelet követően három (össze-
sen 5) számjegyet tartalmaz. 
18/C. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez *  
A 2022. július 1-jétől a 63/A. § (2) bekezdés 1-5. pontja és a 12-18. pontja, valamint a 63/A. § (3) 
bekezdése alapján kiadásra kerülő ideiglenes forgalmi engedély tartalmi elemei *  
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. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
398/2022. (X. 20.) 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 169/2022 (X. 20.) Hatályos: 2022. 10. 21. 
 
109. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal ösz-
szefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítás-
ról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 398/2022. (X. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr101.) megállapított 5/L. §-át, 5/M. §-
át és módosított 2. mellékletében foglalt táblázat 91. sorát a Módr101. hatálybalépésekor folyamatban 
lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell. 

91. *  Képzési központ, irodaház, 
gyártóüzem és raktár kialakítá-
sára irányuló beruházás Sós-
kút területén 

Sóskút belterület 3599, 3592, 3510/32, 
3510/33, 3510/34, 3510/36, 3510/39 hely-
rajzi számú ingatlanok 

Pest Megyei 
Kormányhivatalt 
vezető főispán 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
408/2022. (X. 24.) Korm. rendelet egyes védelmi és biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos 
belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Hatályos: 2022. 12. 03. 
 
 
Többek között módosítja a 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet az egészségügyi létfontosságú rend-
szerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Módosítja: 408/2022. (X. 24.) K r. Hatályos: 2022. 11. 01. 

 

14. § (1) Az egészségügyi ágazatban a létfontosságú rendszerelemek Üzemeltetői Biztonsági Tervét 
(a továbbiakban: ÜBT) - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kiegészítésekkel - az Lrtv.-ben és a 
Vhr.-ben meghatározott követelmények szerint kell megalkotni. 
(5) *  Az ÜBT felülvizsgálatára és módosítására a Vhr.-ben foglalt szabályok az irányadóak. 
15/B. § *  A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti összehan-
golt védelmi tevékenység elrendelése esetén a Vhr.-ben foglalt szabályokat kell alkalmazni 
 
Többek között módosítja a 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági eljárások 
általános és különös szabályairól 
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Módosítja: 408/2022. (X. 24.) K r. Hatályos: 2022. 11. 01. 

 

II. FEJEZET 
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EGYES TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI 
4. A műszaki előírástól való eltérés 
5. Az atomenergia alkalmazása során alkalmazandó speciális eljárási szabályokról 
6. § (1) *  Az üzemelő atomerőmű létesítményei vonatkozásában a tűzvédelmi hatóság 5 éves ciklus-
idejű átfogó ellenőrzési ütemtervet (a továbbiakban: ütemterv) készít éves bontásban. 
 
8. § *  A tűzvédelmi hatóság 5 évente átfogó tűzvédelmi ellenőrzést tart a kutatóreaktor, a kiégett nuk-
leáris fűtőelemek átmeneti száraz tárolója, valamint a tároló létesítmény területén. 
 
 
Többek között módosítja a 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet a tűzszerészeti mentesítési feladatok 
ellátásáról 
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Módosítja: 408/2022. (X. 24.) K r. Hatályos: 2022. 11. 01. 

 

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 
(2) *  A talált robbanótestek bejelenthetősége érdekében az MH az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóságot és az Országos Rendőr-főkapitányságot tájékoztatja az MH Tűzszerész Ügyeletének 
címéről, elektronikus elérhetőségéről és az adatokban bekövetkezett változásokról. 
 
409/2022. (X. 24.) Korm. rendelet egyes honvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a honvéd-
elemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról 
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Hatályos: 2022. 11. 01. 
 
 
Többek között módosítja a 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a honvédelmi és katonai célú épít-
ményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről 
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Módosítja: 408/2022. (X. 24.) K r. Hatályos: 2022. 11. 01. 
 
3. § *  Az építésfelügyeleti ellenőrzés célja a kivitelezési tevékenység során felhasznált építési célú 
termékek, építési módszerek, eljárások használatának, valamint az építésügyi hatósági engedélyben, 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, az országos tele-
pülésrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben, a helyi építési szabályzatban 
és szabályozási tervben, továbbá a NATO szabványokban, illetve egyéb jogszabályokban megfogal-
mazott követelmények teljesülésének ellenőrzése. 

5. § (1) Az építőipari kivitelezési tevékenység helyszíni ellenőrzését a katonai építésfelügyeleti ha-
tóság két építésfelügyelője egyidejűleg végzi. 

(2) *  Az építésfelügyelő az ellenőrzési jogosultságát a helyszíni ellenőrzés megkezdésekor építés-
felügyelői igazolvány felmutatásával köteles igazolni. 

(3) *  Az építésfelügyelői igazolványt a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve állítja ki. Az építésfelügyelői igazolványok kezelésére, illetve kiadására a honvédelmi 
ágazatban használt azonosító okmányok és igazolások kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási 
szabályokról szóló miniszteri rendelet igazolványok kezelésével, illetve kiadásával kapcsolatos szabá-
lyait kell megfelelően alkalmazni. 
 
 
Többek között módosítja a 267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet a bajba jutott légi járművek megse-
gítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet 
ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és 
a mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó 
szabályokról 
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Módosítja: 408/2022. (X. 24.) K r. Hatályos: 2022. 11. 01. 
 
3. § (1) *  A KMKK a BM OKF és a Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság (a továbbiakban: MH 
LEP) bázisán 24 órás szolgálati rendben működő ügyeleti szolgálat. 
 

10. § (1) *  A kutatás-mentésben érintett szervezetek tevékenységének összehangolására, valamint 
az OLKMR tevékenységének rendjére a BM OKF az érintett szervezetek bevonásával tervet készít, 
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melyet az OMSZ főigazgatójának, az országos rendőrfőkapitánynak és az MHP LEP parancsnokának 
egyetértésével a BM OKF főigazgatója hagyja jóvá. 

(2) *  A KMKK tevékenységének rendjét szolgálati utasítás szabályozza, amelyet az érintett szerve-
zetek bevonásával a BM OKF készít el, és a BM OKF főigazgatója és az MHP LEP parancsnoka 
hagyja jóvá. 

 
 
Többek között módosítja a 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet a honvédelmi létfontosságú rend-
szerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Módosítja: 408/2022. (X. 24.) K r. Hatályos: 2022. 11. 01. 
 

1. § (2) *  E rendelet alkalmazásában 
a) honvédelmi létfontosságú rendszerelem: 
aa) *  a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja sze-

rinti honvédelmi szervezet, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt 
álló gazdasági társaságok által működtetett vagy használt rendszerelem és létesítmény (a továbbiak-
ban: ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem), 

ab) az Lrtv. 1. mellékletében meghatározott, nem honvédelmi ágazatba tartozó rendszerelem (a to-
vábbiakban: ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem), amely a 2. §-ban felsorolt ága-
zati kritériumok valamelyike alá esik, 

b) honvédelmi létfontosságú rendszerelemet érintő rendkívüli esemény: az Lrtv. 1. § m) pontjában 
meghatározott olyan esemény, amely során a rendszerelem rendeltetésszerű működésének, üzem-
folytonosságának veszélyeztetése, akadályozása olyan mértékű, hogy a rendszerelem részben, vagy 
egészben elveszíti azt a képességét, amelyet a honvédelmi ágazat kijelölő hatósága a kijelölő határo-
zatában honvédelmi érdekből létfontosságúnak minősített, és mindez a honvédelmi feladatok ellátását 
lehetetlenné teszi, vagy azok ellátásában súlyos zavart okoz, 

c) *  honvédelmi létfontosságú elektronikus információs rendszerelem: az Lrtv. alapján európai vagy 
nemzeti létfontosságú rendszerelemmé kijelölt létfontosságú elektronikus információs rendszer vagy 
kizárólag elektronikus információs rendszer működésétől függő kijelölt képesség, amelyek működés-
képtelenné válása vagy megsemmisülése a honvédelmi ágazat működésképtelenségét vagy súlyos 
zavarát okozza, és nem vagy csak a honvédelmi érdek aránytalanul nagy sérülésével helyettesíthető. 
3. § *  (1) *  A (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: 
HM) az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatban a javaslattevő 
hatóság, a kijelölő hatóság, a nyilvántartó hatóság, a helyszíni ellenőrzést lefolytató szerv és az 
ellenőrzést koordináló szerv. 
4. § *  (1) Ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemmé az a rendszerelem vagy létesít-
mény jelölhető ki, 
(8) *  Az illetékes ágazatban ki nem jelölt ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszer-
elem védelmét a helyszíni ellenőrzés lefolytatására jogosult szerv és az elektronikus informá-
ciós rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság az ágazati ellenőrzést koordináló 
szerv koordinálásával és az 5. § (2) bekezdése szerinti szervek szükség szerinti bevonásával 
ütemezett módon, éves ellenőrzési terv alapján - az Lrtv. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 
komplex ellenőrzés keretében - ellenőrzi oly módon, hogy a létfontosságú rendszerelem lega-
lább 5 évente kerüljön ellenőrzésre. Az éves ellenőrzési tervet az ágazati ellenőrzést koordináló 
szerv a tárgyévet megelőző év november 30-ig állítja össze. Az ágazati ellenőrzést koordináló 
szerv és az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság az 
éves ellenőrzési tervüket összehangolják. 
5. Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek ellenőrzése 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
410/2022. (X. 24.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról 
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Hatályos: 2022. 11. 01. 
 
 
Többek között módosítja a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátá-
sairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Módosítja: 410/2022. (X. 24.) K r. Hatályos: 2022. 11. 01. 
 



 

 

16 

2. § (2) Az (1) bekezdésben nem említett járóbeteg-szakellátásokra a biztosítottat e) *  a rendé-
szetért felelős miniszter, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által ve-
zetett és irányított szervek, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. 
törvény 3. § 14. pontja szerinti honvédelmi szervezet (a továbbiakban: honvédelmi szervezet) 
orvosa, 
 
Többek között módosítja a 502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a katonai munkavédelmi hatóság 
kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról  
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Módosítja: 410/2022. (X. 24.) K r. Hatályos: 2022. 11. 01. 

 
6. § (1) *  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény szerinti 
tényleges katonai állományba tartozó személyt érintő baleset, vagy baleset miatt bekövetkező 
halálának honvédelmi balesetként vagy honvédelmi úti balesetként történő elismerése esetén, 
a munkavédelmi hatóság eljárása során minősítő határozatban dönt a honvédelmi baleset 
szolgálati kötelmekkel való összefüggésének minősítéséről. 
 
Többek között módosítja a 20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet a katonai egészségügyi államigazga-
tási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvéd-
elemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozá-
sában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Módosítja: 410/2022. (X. 24.) K r. Hatályos: 2022. 11. 01. 

 
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed 
a) *  a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 15. pontja szerinti 
honvédségi szervezetre, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ),  
 
Többek között módosítja a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végre-
hajtásáról 
 
 
Megjelent: MK 171/2022 (X. 24.) Módosítja: 410/2022. (X. 24.) K r. Hatályos: 2022. 11. 01. 

 
134. § (1) A közismereti oktatásban oktatott tantárgy oktatójának 
(6a) *  A honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatójának az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
végzettséggel és szakképzettséggel vagy szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal kell ren-
delkeznie, továbbá legalább százhúsz órás továbbképzés keretében el kell sajátítania a honvédelmi 
alapismeretek vagy a katonai alapismeretek oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismere-
teket. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
2022. évi XXXII. törvény a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. 
évi XCIII. törvénynek a veszélyhelyzet meghosszabbításával összefüggő módosításáról 
 
Megjelent: MK 173/2022 (X. 26.) Hatályos: 2022. 11. 01. 
 
 
Többek között módosítja a 2021. évi XCIII. törvény a védelmi és biztonsági tevékenységek össze-
hangolásáról 
 
Megjelent: MK 173/2022 (X. 26.) Módosítja: 2022. évi XXXII. törvé. Hatályos: 2022. 11. 01. 
46. *  

86-94. § *  
Hatály: 2023.I.1. – 
5. § E törvény alkalmazásában 
11. *  területi védelmi bizottság: a főváros és a vármegyék területére kiterjedő illetékességgel, e tör-
vényben meghatározottak szerint létesített, a Kormány irányítása alatt álló, testületi szervként működő 
területi közigazgatási szerv; 

15. § (1) A szolgáltatások igénybevételéről feladatkörét érintően dönthet 
a) *  az ország egész területére vagy annak több vármegyét érintő részére rendeletben a Kormány, 

vagy a Kormány felhatalmazása alapján az adott tevékenységért felelős miniszter, 
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37. § (1) *  A kártalanításra jogosult a felmerült kár megtérítésére vonatkozó igényét a székhelye 

vagy lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes, ingatlan igénybevételét 
is magában foglaló igénybevétel esetében az ingatlan fekvése szerint illetékes járási kormányhivatal-
nál terjesztheti elő, amely azt a kárigény megalapozottságára vonatkozó véleményével ellátva 15 na-
pon belül felterjeszti a fővárosi, vármegyei kormányhivatalhoz. 

(2) *  A kártalanítási eljárás lefolytatására és a kártalanítás összegének megállapítására - a 39. § 
szerinti kivétellel - a fővárosi, vármegyei kormányhivatal jogosult. A fővárosi, vármegyei kormányhiva-
tal a kárigény benyújtását követő 3 napon belül, 15 napos határidő tűzésével felhívja az igénybe vevő 
szervet, hogy nyilatkozzon a kárigény megalapozottságáról. 

(3) *  A fővárosi, vármegyei kormányhivatal a kárigény benyújtásától számított 60 napon belül dönt. 
41. § (1) *  Ha az összehangolt védelmi tevékenység meghosszabbítása miatt, vagy más okból az 
igénybe vevő szerv az igénybevétel tárgyát képező ingatlant a törvényben meghatározott határidőig 
nem szolgáltatta vissza a jogosultnak, továbbá ha az eredeti állapot helyreállítása nem lehetséges 
vagy aránytalan költséggel jár, vagy az ingatlan rendeltetésszerű használata az igénybevétellel össze-
függésben jelentős mértékben romlik, a tulajdonos ezen az alapon kérelmezheti a fővárosi, vármegyei 
kormányhivatalnál, hogy az igénybe vevő szervet kötelezze az ingatlan állam nevében és az állam 
javára való kisajátításra vonatkozó kérelem benyújtására. 

53. § (1) A területi védelmi bizottságok irányítását a Kormány - az ágazati védekezési és felkészü-
lési feladatok irányítását ide nem értve - a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve útján látja 
el. 

(2) *  A területi védelmi bizottság elnöke a fővárosi, vármegyei főispán, általános elnökhelyettese a 
fővárosi, vármegyei kormányhivatal főigazgatója. Szakmai elnökhelyettesek - a védelmi és biztonsági 
igazgatás központi szervének vezetője egyetértésével - a katasztrófák elleni védekezés tekintetében a 
hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője, honvédelmi feladatok tekintetében a 
honvédelemért felelős miniszter által kijelölt, a Honvédség tényleges állományának tiszti állománycso-
portba tartozó tagja. 

(3) A területi védelmi bizottság tagja az elnökön és az elnökhelyetteseken kívül 
a) *  a vármegyei közgyűlés elnöke - a fővárosban a főpolgármester - vagy az általa helyettesítésre 

kijelölt személy, 
57. § *  Ha a területi, illetve a helyi szintű védekezésben egyidejűleg a védelmi és biztonsági igazga-

tás több területi szervének együttműködése szükséges, a védekezés közvetlen irányításáért felelős 
vezetőt illetékességi területén a területi védelmi bizottság elnöke, több vármegye területét illetően a 
védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve jelöli ki. A kijelölésig az események következményei-
nek felszámolásában elsődlegesen érintett szerv vezetője végzi a védekezés irányítását. 

(3) *  A főpolgármester és a vármegyei közgyűlés elnöke szervezi és irányítja a fővárosi és a vár-
megyei önkormányzat közfeladataihoz kapcsolódó védelmi és biztonsági tevékenységekkel kapcsola-
tos (2) bekezdés szerinti felkészülési feladatokat. 

59. § (1) A polgármester a települési szintű védelmi és biztonsági tevékenysége keretében: 
(2) *  A főpolgármester és a vármegyei közgyűlés elnöke szervezi és irányítja a fővárosi és a várme-
gyei önkormányzat közfeladataihoz kapcsolódó védelmi és biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos 
(1) bekezdés szerinti feladatok ellátását. 
70. § (1) * dosította: 2022. évi XXII. törvény 232. § (3) 1. 
 A fővárosi és a vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) - ha törvény sú-
lyosabb jogkövetkezmény alkalmazását nem rendeli - védelmi és biztonsági bírságot szab ki, 
 
Emlékeztető: 
 

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., 2023. 01. 01. 
 
1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről 
 
Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r. 

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

ben meghatározott gépjárműveken - kivéve a trolibuszt - és ezek pótkocsijain (a továbbiakban együtt: 
jármű) végzett, az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatási tevékenység, 
 
3. § (3) *  A használaton kívüli járművek és fődarabjaik bontása során kinyert, közlekedésbiztonsági 
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szempontból kiemelten fontos alkatrészek minőségellenőrzését a szakiránynak megfelelő autószerelő - 
motorkerékpár alkatrészek esetében motorkerékpár-szerelő -, karosszérialakatos, autóvillamossági 
szerelő mestervizsgával, technikusi vagy ennél magasabb képesítéssel rendelkező személy végezheti. 
4. § (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, motorkerék-
pár-szerelő vagy gépjárművezető és karbantartó szakmunkás képesítéssel rendelkező, illetőleg gépjár-
művezetői munkakörben dolgozó személy, a kisjavítást autószerelő - motorkerékpárok esetében motor-
kerékpár-szerelő - szakképesítéssel rendelkező személy - irányítás nélkül is - elvégezheti. 
 
5. § (2) *  Amennyiben a járműfenntartó szervezet több különböző szakirányú járműfenntartó tevékeny-
séget 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 foglalkoz-
tatottak száma a legnagyobb. 

7. § c) *  az 1. számú melléklet 15. pontjában említett járműfenntartó tevékenység gyakorlásához lega-
lább autószerelő, motorkerékpárok járműfenntartó tevékenysége esetén motorkerékpár-szerelő vagy 
autóvillamossági szerelő mestervizsga *  
szükséges. 
9. § (1) *  Olyan járműfenntartó tevékenységet, amelynek elvégzéséhez - a (2) bekezdésben meghatáro-
zott 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 beállítás-
hoz (beméréshez) szükséges berendezéssel (műszerrel) és a beállításhoz szükséges szakmai ismere-
tekkel rendelkezik. 
10. § (1) A járműfenntartó tevékenység elvégzését *  

d) *  az 1. számú melléklet 19. pontjában meghatározott „Járművek bontása” tevékenység (a további-
akban: 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 tarto-
zó járművekre vonatkozóan pedig 
tanúsítani kell. 

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett tanúsításnak tartalmaznia kell: *  
a) *  a jármű kilométerszámlálójának állását, 
b) az elvégzett munka rövid közérthető leírását, 
c) a munka elvégzéséhez felhasznált fődarabok, részegységek, alkatrészek és anyagok felsorolását, 
d) a 3. számú mellékletben meghatározott egyéb adatokat és azt, hogy 
e) az elvégzett munka megfelelő, a felhasznált fődarab, részegység, alkatrész és anyag rendeltetés-

szerű használatra alkalmas. 
11. § (1) *  A járműfenntartó tevékenység végzésére irányuló szándékot a közlekedési hatóság részé-

re be kell jelenteni. 
(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell: 
a) *  a bejelentő nevét, székhelyét, és telephelyének (telephelyeinek) címét, elektronikus és telefonos 

elérhetőségét, a folytatni kívánt járműfenntartó tevékenység megnevezését, 
13. § (1) Ez a rendelet 1991. január hó 1. napján lép hatályba, azonban 
(2) *  A rendeletben foglalt járműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeinek megtartása mel-
lett a tevékenységet végző járműfenntartó szervezeteknek figyelemmel kell lenniük a külön jogszabály-
okban 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 *  
3. számú melléklet az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelethez 
A járműfenntartó tevékenységek végzéséhez szükséges létesítményi feltételek, műszaki beren-
dezések (eszközök, felszerelések), műszaki előírások és tanúsítási kötelezettségek *  

E melléklet alkalmazásában műszaki előírás: a közlekedési hatóságok és más feljogosított szervek, a 
járműnek, a jármű részegységének, alkatrészének, kenő- és segédanyagának, a karbantartó berende-
zéseknek, eszközöknek gyártója, valamint kutató-fejlesztő intézmény által kiadott kezelési, karbantartá-
si, javítási, technológiai utasítása, ilyenek hiányában a járműfenntartó szervezet technológiai utasítása. *  

1. Jármű ápolása (kenés, zsírozás, olaj, hűtő- és fékfolyadék szintjének ellenőrzése, utántöltése és 
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cseréje). *  
A tevékenység végzésének feltétele: 
a) olajoknak és zsíroknak ellenálló padló- és falburkolattal ellátott pormentes helyiség, kivéve a hely-

színi ápolást, 
b) *  a járművek kenést igénylő részeihez hozzáférést biztosító emelőberendezés vagy gépkocsik ese-

tében szerelőakna, kivéve a helyszíni ápolást, ha a műveletet szakszerűen és a balesetveszély növeke-
dése nélkül el lehet végezni, 
2. Járművek napi vizsgálata, időszakos műszaki szemléje, és garanciális átvizsgálása *  
b) *  járművek alsó részeinek átvizsgálásához hozzáférést biztosító emelő berendezés vagy gépkocsik 
esetében szerelőakna, 
3. Járművek diagnosztikai ellenőrzése, beszabályozása *  
b) *  a jármű alsó részeihez hozzáférhetőséget igénylő vizsgálatok és beállítások (beszabályozások) 
végzése esetén emelő berendezés vagy gépkocsik esetében szerelőakna, 

4. Járművek kisjavítása, futójavítása *  
A tevékenység végzésének feltétele: 
a) *  hidegpadlós, a gépjárműhöz a hozzáférhetőséget biztosító helyiség, kivéve a helyszíni 

üzemzavarelhárítást, kisjavítást, 
b) *  a járművek alsó részeihez hozzáférést biztosító gépkocsik esetében szerelőakna vagy 

emelőberendezés, kivéve a helyszíni üzemzavar elhárítást, kisjavítást, ha a műveletet szakszerűen és a 
balesetveszély növekedése nélkül el lehet végezni, 

5. Járművek főjavítása, középjavítása *  
A tevékenység végzésének feltétele: 
a) *  hidegpadlós, a járműhöz a c) pontban említett eszközökkel való hozzáférést biztosító helyiség, 
b) *  a járművek alsó részeihez a hozzáférést biztosító gépkocsik esetében szerelőakna vagy 

emelőberendezés, 
7. *  Karosszériajavítás, motorkerékpárváz-javítás 
A tevékenység végzésének feltétele: 
a) hidegpadlós, a javításhoz használt eszközök és berendezések elhelyezését, valamint a kocsiszek-

rényhez a minden oldali hozzáférést biztosító helyiség, kivéve a helyszíni javítást, ha a művelet szak-
szerűen elvégezhető, 

b) *  a kocsiszekrény, motorkerékpárváz különböző részeihez a hozzáférést lehetővé tevő eszközök 
(emelő, forgatóberendezés stb.), kivéve a helyszíni javítást, ha a művelet szakszerűen és a balesetve-
szély növekedése nélkül elvégezhető. 
12. *  Járművek mosása, polírozása 

bb) *  a szerelőakna esetén a padozatától mért 0,15 méter magasságban két db egymástól függetle-
nül működő gázérzékelőt kell beépíteni, valamint arról vezérelt aknaszellőztető berendezést kell alkal-
mazni; 

bc) *  a szerelőakna esetén a vészszellőztető berendezése legalább óránként ötszörös légcserét biz-
tosító elszívásos rendszerű legyen, elszívó nyílásai víztől védetten az aknapadozat szintjében kerülje-
nek elhelyezésre; 
4. számú melléklet az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelethez *  

A tanúsítás mintája gázbiztonsági szemléről 
3. *  A méréseket, vizsgálatokat a berendezések (műszerek) alkalmazási (gyári kezelési) utasításainak 

betartásával kell végezni. 
 

 A B C  

1. Munkafolyamat Mérések, vizsgálatok és köz-
lendő adatok 

A vizsgálat módja, esz-
köze  

6. számú melléklet az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelethez *  
A járműfenntartó tevékenységhez alkalmazható egyes gépjárművizsgáló berendezések (műsze-
rek) méréstechnikai követelményei 
 
 
2022. évi XIX. törvény egyes gazdaságszabályozási tárgyú törvények módosításáról  
 
Hatályos: 2022. 10. 01., 2023. 01. 01., 2023. 02. 01. 
 
1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 
Módosítja: 2022. évi XIX. tv. 
Hatályos: 2022. 10. 01. 
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49. § *  E törvény alkalmazásában: 
56. *  Építőipari nyers- és alapanyagok: a Hatóság elnöke által rendeletben ekként meghatározott - az 
ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás mód-
jának meghatározásáról szóló kormányrendelet szerinti - ásványi nyersanyagok. 
37. *  a szakági műszaki bizottságok létesítésére, feladataikra 

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

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

……………………………………………………………………………… 
2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermé-
kek kiskereskedelméről 
 
Módosítja: 2022. évi XIX. tv. 
Hatályos: 2022. 10. 01., 2023. 01. 01. 
 
3. § *  (1) E törvény alkalmazásában 

8. *  dohánybolt: nem mozgó (és részekre bontás nélkül nem is mozgatható), más üzlettől elkü-
lönült olyan önálló üzlethelyiség, amelynek külső felületére tekintve dohánytermék nem látható, csak 
az üzlethelyiségbe belépve, és amelyben kizárólag az 1. § (1) bekezdésben meghatározott termékek, 
továbbá a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság) elnökének a 
dohányboltban forgalmazható termékekről és nyújtható szolgáltatásokról szóló rendelete szerinti ter-
mékek forgalmazhatóak és szolgáltatások nyújthatóak; 
III. FEJEZET 
A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEM FOLYTATÁSA 
1. cím 
A dohánytermékek értékesítési helye 

11. § *  (1) *  Ha e törvény kivételt nem tesz, a dohánytermék-kiskereskedelem, továbbá az 1. § (1) 
bekezdés b)-h) pontjában felsorolt termékek kiskereskedelme kizárólag dohányboltban folytatható. 

(1a) *  Dohányboltban kizárólag az (1) bekezdés szerinti termékek, valamint a Hatóság elnökének a 
dohányboltban forgalmazható termékekről és nyújtható szolgáltatásokról szóló rendelete által lehetővé 
tett termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása folytatható. 
16. § *  (1) A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során fiatalkorú az 1. § (1) bekez-
désében meghatározott termékhez nem juthat, részére ilyen terméket értékesíteni, illetve őt kiszolgálni 
tilos. 
(4) *  Ameddig a (3) bekezdés rendelkezései szerint felszólított fogyasztó a dohánytermék értékesítési 
helyét nem hagyja el, a dohánytermék értékesítése, illetve a dohányboltban más termék értékesítése 
sem folytatható még az arra jogosult fogyasztó részére sem. 
26. § *  Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke, hogy 

f) *  a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgál-
tatási kötelezettségére, a dohánytermékek árbejelentésére és árközzétételére, az állami adó- és vám-
hatóság részére szolgáltatandó - személyes adatnak nem minősülő - adatok körére, az adatszolgálta-
tás módjára és rendszerességére * , 

g) *  az 1. § (1) bekezdésében meghatározottakon kívül a dohányboltban forgalmazható termékekre 
és nyújtható szolgáltatásokra *  

vonatkozó részletes szabályokat rendeletben megállapítsa. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
Módosítja: 2022. évi VII. tv. 
 
XIV. Fejezet *  
EGÉSZSÉGÜGYI VÁLSÁGHELYZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYHELYZETI ELLÁTÁS *  

228. § *  (1) *  Az egészségügyi válsághelyzet olyan összehangolt védelmi tevékenység, amelyet a 
Kormány az országos tisztifőorvos javaslatára, a miniszter előterjesztése alapján rendelhet el, ha azt a 
(2) bekezdés a) pontja szerinti járványügyi szükséghelyzet vagy a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti 
valamely más körülmény szükségessé teszi. Az egészségügyi válsághelyzet elrendelése járványügyi 
készültségnek minősül. 

(1a) *  Egészségügyi válsághelyzet idején - ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányren-
delet eltérően nem rendelkezik - a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 
törvény rendelkezéseit alkalmazni kell. 
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(1b) *  Egészségügyi válsághelyzet idején a betegek ellátása az egészségügyi válsághelyzeti ellátás 
keretében történik. 
 
229. § (3) *  Egészségügyi válsághelyzetben - a Magyar Honvédség, a honvédelmi szervek, a rendvé-
delmi szervek egészségügyi szolgáltatóinál dolgozók kivételével - bármely egészségügyi dolgozó - ide 
nem értve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 83. §-ában meghatározott szakképzési 
munkaszerződéssel foglalkoztatott tanulót és képzésben részt vevő személyt - más egészségügyi 
tevékenység ellátására alapellátást, járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egés-
zségügyi intézménybe vagy időszakosan működő gyógyintézetbe kirendelhető. Az egészségügyi dol-
gozó kirendeléséről az egészségügyi államigazgatási szerv, több megye érintettsége esetén a 232/B. 
§ (1) bekezdésében meghatározott Operatív Törzs vagy a Kormány rendeletében kijelölt más szerv 
dönt. 
 
 
Hatályon kívül helyezett jogszabályok 
 
Ebben a hónapban  
 
Magyar nyelven visszavont nemzeti szabványok nem jelentek meg 
 
Magyar nyelven megjelent, bevezetett nemzeti szabványok: 
 
Általános 

MSZ EN ISO 17677-1:2021 Magyar nyelvű! 
Ellenállás-hegesztés. Szakszótár. 1. rész: Pont-, dudor- és vonalhegesztés (ISO 17677-
1:2021) 
 

MSZ IEC 60050-614:2022 Magyar nyelvű! 
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 614. rész: A villamos energia termelése, átvitele és el-
osztása. Üzemvitel 
 
Matematika 

MSZ EN 15634-1:2020 Magyar nyelvű! 
Élelmiszerek. Élelmiszer-allergének kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel. 1. rész: 
Általános szempontok 
 

MSZ EN 15634-2:2020 Magyar nyelvű! 
Élelmiszerek. Élelmiszer-allergének kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel. 2. rész: 
Zeller (Apium graveolens). Specifikus DNS-szekvencia kimutatása főtt kolbászokban, valós 
idejű PCR-rel 
 
Környezet, Egészség, Biztonság 

MSZ EN ISO 14064-2:2019 Magyar nyelvű! 
Üvegházhatású gázok. 2. rész: Előírások útmutatóval az üvegházhatású gázok kibocsátásai-
nak csökkentésére vagy kivonásuk fokozására irányuló projektszintű számszerűsítésre, fi-
gyelemmel kísérésre és jelentéstételre (ISO 14064-2:2019) 
 

MSZ EN ISO 14064-3:2019 Magyar nyelvű! 
Üvegházhatású gázok. 3. rész: Előírások útmutatóval az üvegházhatású gázokra vonatkozó 
nyilatkozatok verifikálására és validálására (ISO 14064-3:2019) 
 

MSZ EN ISO 14065:2022 Magyar nyelvű! 
A környezeti információkat validáló és verifikáló testületekre vonatkozó általános alapelvek 
és követelmények (ISO 14065:2020) 
 
Elektronika 

MSZ EN IEC 62061:2021 Magyar nyelvű! 



 

 

22 

Gépek biztonsága. A biztonsággal összefüggő vezérlőrendszerek működési biztonsága (IEC 
62061:2021) 
Építőanyag, építés 
 

MSZ EN 81-40:2021 Magyar nyelvű! 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Különleges személy- és teher-
felvonók. 40. rész: Lépcsőfelvonók és ferdepályás emelőlapok mozgáskorlátozott személyek 
számára 
 

MSZ EN 1015-9:2022 EV Magyar nyelvű! 
Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 9. rész: A friss habarcs bedolgozhatósági és 
korrigálhatósági idejének meghatározása EGYESÍTETT VÁLTOZAT 
  
Gyártás 
 

MSZ EN ISO 17637:2017 Magyar nyelvű! 
Varratok roncsolásmentes vizsgálata. Ömlesztőhegesztéssel készített kötések szemrevétele-
zéses vizsgálata (ISO 17637:2016) 
 
Szolgáltatás 

MSZ EN 13724:2013 Magyar nyelvű! 
Postai szolgáltatások. Kézbesítő levélszekrények és levéltálcák bedobónyílásai. Követelmé-
nyek és vizsgálati módszerek 
 
Angol nyelven megjelent nemzeti szabványok: 
 
MSZ EN 16603-35-06:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Űrtechnika. Az űrjáró eszközök hajtóművének tisztasági követelményei 
2014 helyett 
 
MSZ EN ISO 7622-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Sodronykötél-betétes szállítóhevederek. Hosszirányú húzóvizsgálat. 2. rész: A szakítószilárdság mé-
rése (ISO 7622-2:2022) 
2016 helyett 
 
MSZ EN 528:2021+A1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vezetősínhez kötött tároló- és visszakereső berendezések. Tároló- és visszakereső (S/R) gépek biz-
tonsági követelményei 
2021 helyett 
 
MSZ EN 15528:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. Vonalosztályok a járművek terhelési határértékei és az infrastruktúra közötti 
kapcsolat (interfész) kezeléséhez 
 
MSZ EN 17527:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Héliumkriosztátok. A megengedettnél nagyobb nyomás elleni védelem 
 
MSZ EN IEC 63203-201-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Viselhető elektronikus eszközök és technológiák. 201-1. rész: Elektronikus textil. Vezető fonalak 
alapvető tulajdonságainak mérési módszerei (IEC 63203-201-1:2022) 
 
MSZ EN IEC 63203-201-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Viselhető elektronikus eszközök és technológiák. 201-2. rész: Elektronikus textil. Vezető kelmék és 
szigetelőanyagok alapvető tulajdonságainak mérési módszerei (IEC 63203-201-2:2022) 
 
MSZ EN 13732:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Élelmiszeripari gépek. Elegytejhűtő berendezések tejtermelő gazdaságokban. A teljesítmény, a biz-
tonság és a higiénia követelményei 
2013 helyett, de az még 2025. 07. 31.-ig érvényes 
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MSZ EN 12355:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Élelmiszeripari gépek. Bőrkéző-, bőrfejtő és kopasztógépek. Biztonsági és higiéniai követelmények 
2010 helyett 
 
MSZ EN 13885:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Élelmiszeripari gépek. Szeletelőgépek. Biztonsági és higiéniai követelmények 
2010 helyett 
 
MSZ EN ISO 19901-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Kőolaj- és földgázipar. Part menti létesítmények jellegzetes követelményei. 2. rész: Szeizmikus terve-
zési eljárások és feltételek (ISO 19901-2:2022) 
2018 helyett 
 
MSZ EN 573-3:2019+A1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Alumínium és alumíniumötvözetek. Az alakított termékek vegyi összetétele és alakja. 3. rész: Vegyi 
összetétel és termékalak 
2020 helyett 
 
MSZ EN 12392:2016+A1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Alumínium és alumíniumötvözetek. Alakított és öntött termékek. Nyomástartó berendezések gyártá-
sára szánt termékek külön követelményei 
2016 helyett 
 
MSZ EN ISO 17138:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Finomkerámiák (nagy teljesítményű kerámiák, nagy teljesítményű műszaki kerámiák). A kerámiai 
kompozitok mechanikai tulajdonságai szobahőmérsékleten. A hajlítószilárdság meghatározása (ISO 
17138:2014) 
2003 helyett 
 
MSZ EN ISO 17139:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Finomkerámiák (nagy teljesítményű kerámiák, nagy teljesítményű műszaki kerámiák). A kerámiai 
kompozitok termofizikai tulajdonságai. A hőtágulás meghatározása (ISO 17139:2014) 
2003 helyett 
 
MSZ EN ISO 22007-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Műanyagok. A hővezető és hőterjedési képesség meghatározása. 2. rész: Átmeneti sík hőforrásos 
(forró tárcsás) módszer (ISO 22007-2:2022) 
2015 helyett 
 
MSZ EN ISO 16396-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Műanyagok. Poliamid (PA) fröccs- és extrúziós anyagok. 2. rész: Próbatestek készítése és a tulajdon-
ságok meghatározása (ISO 16396-2:2022) 
2017 helyett 
 
MSZ EN 16908:2017+A1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Cement és építési mész. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. A termékkategóriára vonatkozó kiegé-
szítő szabályok az EN 15804 szabványhoz 
2017 helyett 
 
MSZ EN ISO 10545-18:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Kerámiai burkolólapok. 18. rész: A fényvisszaverődési érték (LRV) meghatározása (ISO 10545-
18:2022) 
 
MSZ EN 17468-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Szálerősítésű cement termékek. Az áthúzási és nyírási ellenállás meghatározása, valamint hajlítószi-
lárdság-számítások. 1. rész: Burkolóelemek 
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MSZ EN 17468-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Szálerősítésű cement termékek. Az áthúzási és nyírási ellenállás meghatározása, valamint hajlítószi-
lárdság-számítások. 2. rész: Tetőfedő hullámlemezek 
 
MSZ EN 50470-3:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Villamos fogyasztásmérő berendezések. 3. rész: Kiegészítő követelmények. Elektronikus fogyasztás-
mérők hatásos, váltakozó áramú teljesítmény mérésére (A, B és C pontossági osztály) 
2007 és 2019 helyett, de azok még 2025. 04. 11.-ig érvényesek. 
 
MSZ EN 61770:2009/A12:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vízhálózatra csatlakozó villamos készülékek. A vízvisszaszívás és a tömlőkészletek meghibásodásá-
nak elkerülése 
2010 módosítása 
 
MSZ EN 81-70:2021+A1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók 
különleges alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékossággal élők által is igénybe vehető felvonók 
2021 helyett, de az még 2024. 07. 31.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60335-2-62:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-62. rész: Nagykonyhai villamos 
öblítőmosogatók kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-62:2019) 
2003 és 2008 helyett, de azok még 2025. 05. 27.-ig érvényesek. 
 
MSZ CLC/TS 50677:2022 2. Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Mosógépek és mosó-szárító gépek háztartási és hasonló használatra. Az öblítés hatékonyságának 
meghatározási módszere a textilanyagok felületaktívanyag-tartalmának mérésével 
2022. 1 helyett 
 
MSZ EN 60312-1:2017/A11:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Porszívók háztartási használatra. 1. rész: Szárazporszívók. A működési jellemzők mérési módszerei 
2017 módosítása 
 
MSZ EN 16779-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Gyermektextiláruk. Gyermektakarók biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei. 2. rész: Ágy-
neműhuzatok (takarót kivéve) 
 
MSZ EN IEC 62271-102:2018/A1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 102. rész: Váltakozó áramú szakaszolók és földelő-
kapcsolók (IEC 62271-102:2018/AMD1:2022) 
2019 módosítása 
 
MSZ EN IEC 62271-203:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 203. rész: 52 kV-nál nagyobb névleges feszültségű, 
váltakozó áramú, gázszigetelésű, fémtokozott kapcsolókészülékek (IEC 62271-203:2022) 
2013 helyett, de az még 2025. 07. 04.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 62271-204:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 204. rész: 52 kV-nál nagyobb névleges feszültségű, 
gázszigetelésű, merev távvezetékek (IEC 62271-204:2022) 
2013 helyett, de az még 2025. 07. 05.-ig érvényes 
 
MSZ EN 60061-1:1993/A11:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idom-
szerek. 1. rész: Lámpafejek 
1997 módosítása 
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MSZ EN 60061-1:1993/A59:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idom-
szerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A59:2019) 
1997 módosítása 
 
MSZ EN 60061-1:1993/A63:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idom-
szerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/AMD63:2022) 
1997 módosítása 
 
MSZ EN 60061-1:1993/A63:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idom-
szerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/AMD63:2022) 
1997 módosítása 
 
MSZ EN 60061-2:1993/A58:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idom-
szerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/AMD58:2022) 
1997 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Lámpatestek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok 
2021 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60598-2-22:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Lámpatestek. 2-22. rész: Kiegészítő követelmények. Tartalékvilágítási lámpatestek (IEC 60598-2-
22:2021) 
2015 és 2020 helyett, de azok még 2025. 06. 24.-ig érvényesek. 
 
MSZ EN 61347-2-7:2012/A2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Lámpaműködtető eszközök. 2-7. rész: (Független) tartalékvilágításhoz használt, biztonsági berende-
zések villamos tápforrásáról (ESSS) táplált elektronikus működtetőeszközök kiegészítő követelmé-
nyei (IEC 61347-2-7:2011/AMD2:2021) 
2012 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60810:2018/A2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Lámpák, fényforrások és tokozott LED-ek a közúti járművek számára. Működési követelmények (IEC 
60810:2017/AMD2:2022) 
2018 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60072-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Villamos forgógépek. Méretek és teljesítménysorozatok. 1. rész: Tengelymagasság: 56–400 mm, pe-
remméret: 55–1080 mm (IEC 60072-1:2022) 
2001 helyett, de az még 2025. 05. 04.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 62660-3:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Lítiumion akkumulátorcellák villamos közúti járművek hajtásához. 3. rész: Biztonsági követelmények 
(IEC 62660-3:2022) 
2017 helyett, de az még 2025. 04. 05.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 62619:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitot tartalmazó akkumulátorcellák és -telepek. Ipari alkalmazású 
lítiumakkumulátor-cellák és -telepek biztonsági követelményei (IEC 62619:2022) 
2017 helyett, de az még 2025. 06. 28.-ig érvényes 
 
MSZ CLC/TS 50238-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. A gördülőállomány és a szerelvényérzékelő rendszerek közötti összeférhetőség. 
2. rész: Vágányáramkörökkel való összeférhetőség 
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MSZ EN 50317:2012/A1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. Áramszedő rendszerek. Az áramszedő és a felsővezeték közötti dinamikus köl-
csönhatás méréseinek követelményei és érvényesítése (validálása) 
2012 módosítása 
 
MSZ EN 50388-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések és gördülőállomány. Az együttműködéshez szük-
séges, a villamos vontatási energiaellátó rendszer és a gördülőállomány közötti koordináció műszaki 
ismérvei. 1. rész: Általános előírások 
2012 helyett, de az még 2025. 07. 04.-ig érvényes 
 
MSZ CLC/TR 50542-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. Vezetőállás szerelvénykijelző-vezérlője (TDC). 1. rész: Általános felépítés 
 
MSZ CLC/TR 50542-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. Vezetőállás szerelvénykijelző-vezérlője (TDC). 2. rész: Kijelzőrendszerek funk-
cionális interfész-előírása (FIS) 
 
MSZ CLC/TR 50542-3:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. Vezetőállás szerelvénykijelző-vezérlője (TDC). 3. rész: Egyéb szerelvényrend-
szerek funkcionális interfész-előírása (FIS) 
 
MSZ CLC/TR 50610:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. Szerelvénymódok funkcionális interfész-előírása (FIS) 
 
MSZ CLC/TR 50623:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. Funkcionális interfész-előírás (FIS). Ajtórendszer 
 
MSZ CLC/TR 50624:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. Funkcionális interfész-előírás (FIS). Áramszedő rendszer 
 
MSZ EN 50436-4:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Alkoholreteszek. Vizsgálati módszerek és teljesítménykövetelmények. 4. rész: Csatlakozás és digitális 
interfész az alkoholretesz és a jármű között 
2019 helyett, de az még 2025. 06. 20.-ig érvényes 
 
MSZ CLC/TS 50206-3:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Áramszedők: Jellemzők és vizsgálatok. 3. rész: Áramszedő és 
gördülőállomány közötti interfész vasúti járművekhez 
 
MSZ EN ISO 8848:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Kishajók. Távvezérlésű mechanikus kormányrendszerek (ISO 8848:2022) 
2021 helyett 
 
MSZ EN ISO 10592:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Kishajók. Távvezérlésű hidraulikus kormányrendszerek (ISO 10592:2022) 
2018 helyett 
 
MSZ EN 17615:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Műanyagok. Környezeti tényezők. Szakszótár 
 
MSZ IEC 60050-614:2022 Magyar nyelvű! 
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 614. rész: A villamos energia termelése, átvitele és elosztása. 
Üzemvitel 
 
MSZ EN IEC 81346-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Ipari rendszerek, berendezések, készülékek és ipari termékek. Felépítési alapelvek és referenciajelö-
lések. 1. rész: Alapvető szabályok (IEC 81346-1:2022) 
2010 helyett, de az még 2025. 05. 04 .-ig érvényes 
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MSZ ISO 21503:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Projektvezetés, program- és portfóliókezelés. Útmutató a programkezeléshez 
2019 helyett 
 
MSZ ISO 21504:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Projektvezetés, program- és portfóliókezelés. Útmutató a portfóliókezeléshez 
2017 helyett 
 
MSZ EN IEC 61675-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Radionuklid-képalkotó berendezések. Jellemzők és vizsgálati feltételek. 1. rész: Pozitronemissziós 
tomográfok (IEC 61675-1:2022) 
2014 helyett, de az még 2025. 04. 22.-ig érvényes 
 
MSZ CLC/TR 50727:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Anyaghatékonyság. Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Az EN 4555X alkalmazhatósá-
gának értékelése 
 
MSZ EN ISO 13577-4:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Ipari kemencék és a kapcsolódó feldolgozóberendezések. Biztonság. 4. rész: Védelmi rend-
szerek (ISO 13577-4:2022) 
 
MSZ CLC/TR 50718:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Irányelvek a gördülőállomány fedélzeti Ni-Cd akkumulátoraira vonatkozó EN 45545-2 szab-
vány alkalmazásához 
 
MSZ EN ISO 16495:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Csomagolás. Veszélyes áruk szállítási csomagolása. Vizsgálati módszerek (ISO 16495:2022) 
2013 helyett 
 
MSZ EN 17352:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Gépi működtetésű bejárati ajtók ellenőrző eszközei. Használati biztonság. Követelmények és 
vizsgálati módszerek 
 
MSZ CEN ISO/TS 8062-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Termékek geometriai követelményei (GPS). Formában vagy szerszámban készített darabok 
méret- és geometriai tűrései. 2. rész: Szabályok (ISO/TS 8062-2:2013, 2013. 11. 01-jei he-
lyesbített változat) 
 
MSZ EN IEC 60477-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Műszerellenállások. 1. rész: Egyenáramú műszerellenállások (IEC 60477-1:2022) 
2000 és A12000 helyett, de azok még 2025. 06. 24.-ig érvényesek. 
 
MSZ EN IEC 62052-11:2021/A11:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Villamos fogyasztásmérő berendezések. Általános követelmények, vizsgálatok és vizsgálati 
feltételek. 11. rész: Fogyasztásmérő berendezések 
2021 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60587:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Nehéz környezeti feltételek mellett használt villamos szigetelőanyagok. Vizsgálati módsze-
rek a kúszóárammal és erózióval szembeni ellenállás értékelésére (IEC 60587:2022) 
2008 helyett, de az még 2025. 04. 04.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60599:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Ásványolajtöltéssel üzemelő villamos berendezések. Irányelvek az oldott és a szabad gázok 
vizsgálatának kiértékeléséhez (IEC 60599:2022) 
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2016 helyett, de az még 2025. 06. 29.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 62631-2-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Szilárd szigetelőanyagok dielektromos és fajlagos ellenállásának jellemzői. 2-2. rész: Relatív 
permittivitás és veszteségi tényező. Nagyfrekvencia (1 MHz – 300 MHz). Váltakozó áramú 
módszerek (IEC 62631-2-2:2022) 
 
MSZ EN IEC 61010-2-012:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-012. rész: 
Klíma- és környezetállósági vizsgálatok és egyéb hőmérséklet-kondicionáló készülékek ki-
egészítő követelményei (IEC 61010-2-012:2019) 
2017 helyett, de az még 2025. 04. 29.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-012. rész: 
Klíma- és környezetállósági vizsgálatok és egyéb hőmérséklet-kondicionáló készülékek ki-
egészítő követelményei 
2022 módosítása 
 
MSZ EN 17391:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Roncsolásmentes vizsgálat. Akusztikus emisszió. Fémből készült nyomástartó berendezések 
és szerkezetek üzemelés közbeni akusztikus emissziós vizsgálata. Általános követelmények 
 
MSZ EN 17501:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Roncsolásmentes vizsgálat. Hőtérképes vizsgálat. Lézergerjesztésű aktív termográfia 
 
MSZ EN ISO 3506-6:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Kötőelemek. Korrózióálló acél kötőelemek mechanikai tulajdonságai. 6. rész: Az acélok és a 
nikkelötvözetek kötőelemekhez való kiválasztásának általános szabályai (ISO 3506-6:2020) 
 
MSZ EN ISO 4042:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Kötőelemek. Galvánbevonat-rendszerek (ISO 4042:2022) 
2019 helyett 
 
MSZ EN ISO 4014:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Kötőelemek. Hatlapfejű csavarok. A és B pontossági fokozat (ISO 4014:2022) 
2011 helyett 
 
MSZ EN ISO 4015:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Kötőelemek. Hatlapfejű, gyengített szárú (közelítőleg a középátmérővel megegyező szárát-
mérőjű) csavar. B pontossági fokozat (ISO 4015:2022) 
2013 helyett 
 
MSZ EN ISO 4016:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Kötőelemek. Hatlapfejű csavarok. C pontossági fokozat (ISO 4016:2022) 
2011 helyett 
 
MSZ EN ISO 8676:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Kötőelemek. Hatlapfejű, finom métermenetű, tövig menetes csavarok. A és B pontossági fo-
kozat (ISO 8676:2022) 
2011 helyett 
 
MSZ EN ISO 8765:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Kötőelemek. Hatlapfejű, finom métermenetű csavarok. A és B pontossági fokozat (ISO 
8765:2022) 
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MSZ EN 15776:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Nem fűtött nyomástartó edények. A legfeljebb 15%-os szakadási nyúlású öntöttvasból kiala-
kított nyomástartó edények és a nyomással terhelt részek tervezési és gyártási követelmé-
nyei 
2016 helyett 
 
MSZ EN ISO 13479:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Poliolefincsövek folyadékok szállítására. A repedésterjedéssel szembeni ellenállás meghatá-
rozása. A lassú repedésnövekedés vizsgálati módszere hornyolt csöveken (ISO 13479:2022) 
2010 helyett 
 
MSZ EN ISO 15874-1:2013/A1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Polipropilén (PP). 1. 
rész: Általános előírás. 1. módosítás: Ütővizsgálat (ISO 15874-1:2013/Amd 1:2022) 
2013 módosítása 
 
MSZ EN ISO 15874-2:2013/A2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Polipropilén (PP). 2. 
rész: Csövek. 2. módosítás: Ütővizsgálat (ISO 15874-2:2013/Amd 2:2022) 
2013 módosítása 
 
MSZ EN ISO 6149-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Csőkötések hidraulikai és általános felhasználásra. O gyűrűs tömítésű és ISO 261 szerinti 
métermenetes hidraulikus csatlakozások és csonkok. 1. rész: Hidraulikus csatlakozások az O 
gyűrű számára kialakított házzal (ISO 6149-1:2022) 
2020 helyett 
 
MSZ EN ISO 28881:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Szerszámgépek. Biztonság. Szikraforgácsoló gépek (ISO 28881:2022) 
2013 helyett 
 
MSZ EN 62841-1:2015/A11:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő 
gépek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények 
2015 módosítása 
 
MSZ EN 62841-2-1:2018/A1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő 
gépek. Biztonság. 2-1. rész: Kézben tartott fúrógépek és ütve fúró gépek kiegészítő követel-
ményei (IEC 62841-2-1:2017/AMD1:2021) 
2018 módosítása 
 
MSZ EN 62841-2-1:2018/A12:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő 
gépek. Biztonság. 2-1. rész: Kézben tartott fúrógépek és ütve fúró gépek kiegészítő követel-
ményei 
2018 módosítása 
 
MSZ EN IEC 62841-3-5:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő 
gépek. Biztonság. 3-5. rész: Hordozható szalagfűrészek kiegészítő követelményei (IEC 
62841-3-5:2022) 
2022 módosítása 
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MSZ EN 62841-3-6:2014/A1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő 
gépek. Biztonság. 3-6. rész: Hordozható folyadékhűtéses gyémántfúrók kiegészítő követel-
ményei (IEC 62841-3-6:2014/AMD1:2022) 
2015 módosítása 
 
MSZ EN 62841-3-6:2014/A12:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő 
gépek. Biztonság. 3-6. rész: Hordozható folyadékhűtéses gyémántfúrók kiegészítő követel-
ményei 
2015 módosítása 
 
MSZ EN 62841-3-10:2015/A1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő 
gépek. Biztonság. 3-10. rész: Hordozható daraboló köszörűgépek kiegészítő követelményei 
(IEC 62841-3-10:2015/AMD1:2022) 
2016 módosítása 
 
MSZ EN 62841-3-10:2015/A12:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő 
gépek. Biztonság. 3-10. rész: Hordozható daraboló köszörűgépek kiegészítő követelményei 
2016 módosítása 
 
MSZ EN 62841-4-2:2019/A1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő 
gépek. Biztonság. 4-2. rész: Sövénynyírók kiegészítő követelményei (IEC 62841-4-
2:2017/AMD1:2022) 
2020 módosítása 
 
MSZ EN ISO 18278-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Ellenállás-hegesztés. Hegeszthetőség. 1. rész: Általános követelmények a hegeszthetőség 
értékeléséhez fémek ellenállás-pont-, vonal- és dudorhegesztése esetén (ISO 18278-1:2022) 
2004 és 2015 helyett 
 
MSZ EN ISO 4136:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálata. Keresztirányú szakítóvizsgálat (ISO 
4136:2022) 
2013 helyett 
 
MSZ EN IEC 60953-0:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Gőzturbinák hőtechnikai megfelelőségvizsgálata. 0. rész: Különféle típusú és méretű turbi-
nák széles pontossági tartománya (IEC 60953-0:2022) 
 
MSZ EN IEC 61215-1-2:2021/A1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Földi alkalmazású napelem- (PV-) modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóvá-
hagyás. 1-2. rész: Vékony rétegű kadmium-tellurid- (CdTe-) alapú napelem- (PV-) modulok 
különleges vizsgálati követelményei (IEC 61215-1-2:2021/AMD1:2022) 
2021 módosítása 
 
MSZ EN IEC 61215-1-3:2021/A1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Földi alkalmazású napelem- (PV-) modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóvá-
hagyás. 1-3. rész: Vékony rétegű amorfszilícium-alapú napelem- (PV-) modulok különleges 
vizsgálati követelményei (IEC 61215-1-3:2021/AMD1:2022) 
2021 módosítása 
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MSZ EN IEC 61215-1-4:2021/A1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Földi alkalmazású napelem- (PV-) modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóvá-
hagyás. 1-4. rész: Vékony rétegű Cu(In,Ga)(S,Se)ˇ2^-alapú napelem- (PV-) modulok különle-
ges vizsgálati követelményei (IEC 61215-1-4:2021/AMD1:2022) 
2021 módosítása 
 
MSZ EN IEC 62108:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Koncentrátoros napelem- (CPV-) cellás modulok és egységek. A szerkezeti felépítés minősí-
tése és típusjóváhagyás (IEC 62108:2022) 
2017 helyett, de az még 2025. 07. 07.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 60730-2-14:2019/A1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-14. rész: Villamos 
működtetőszervek kiegészítő követelményei (IEC 60730-2-14:2017/AMD1:2019) 
2020 módosítása 
 
MSZ EN IEC 60309-1:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Csatlakozódugók, helyhez kötött vagy hordozható csatlakozóaljzatok és bemeneti készülék-
csatlakozók ipari célokra. 1. rész: Általános követelmények (IEC 60309-1:2021) 
2000, 2013 és 2007 helyett, de azok még 2025. 06. 17.-ig érvényesek. 
 
MSZ EN IEC 60309-2:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Csatlakozódugók, helyhez kötött vagy hordozható csatlakozóaljzatok és bemeneti készülék-
csatlakozók ipari célokra. 2. rész: Csapos és érintkezőhüvelyes csatlakozószerelvények csat-
lakoztatási méreteinek követelményei (IEC 60309-2:2021) 
2000, 2013 és 2007 helyett, de azok még 2025. 06. 17.-ig érvényesek. 
 
MSZ EN IEC 60309-4:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Csatlakozódugók, helyhez kötött vagy hordozható csatlakozóaljzatok és bemeneti készülék-
csatlakozók ipari célokra. 4. rész: Kapcsolós csatlakozóaljzatok, reteszeléssel vagy anélkül 
(IEC 60309-4:2021) 
2017 helyett, de az még 2025. 06. 17.-ig érvényes 
 
MSZ EN IEC 62196-6:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 
Csatlakozódugók, csatlakozóaljzatok, lengő jármű-csatlakozóaljzatok és bemeneti jármű-
csatlakozók. Villamos járművek vezetékes töltése. 6. rész: Villamos elválasztáson alapuló 
védelemmel rendelkező, egyenáramú villamos járművet tápláló berendezéshez való, egye-
náramú csapos és érintkezőhüvelyes jármű-csatlakozópárok csatlakoztatási méreteinek 
követelményei (IEC 62196-6:2022) 
 


