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SZABVÁNYOSÍTÁSI KÖZLEMÉNYEK
SZ/6/2007. (Sz. K. 6.) MSZT számú közlemény

A Magyar Szabványügyi Testület a nemzeti szabványosításról szóló, 1995. évi XXVIII. törvény 8. §
(1) bekezdés a), b) és c) pontjában foglaltak alapján:

1. Közzéteszi az 1. sz. jegyzékben felsorolt nemzeti szabványokat.
2. Közzéteszi a 2. sz. jegyzékben szerepl´́o nemzeti szabványok visszavonását.
3. Közzéteszi a 3. sz. jegyzékben szerepl´́o nemzeti szabványok helyesbítését.

A közzétett nemzeti szabványok és a visszavonás a közzététel napjától érvényesek.

Pónyai György s.k.,
a Magyar Szabványügyi Testület

ügyvezet´́o igazgatója

1. Nemzeti szabványok közzététele
1. sz. jegyzék az SZ/6/2007. (Sz. K. 6.) MSZT számú közleményhez

A szürke alapra nyomtatott szabványokat a Magyar Szabványügyi Testület címoldalas jóváhagyó
közleménnyel, a közzétételük napjától magyar nemzeti szabványokká nyilvánítja. Ezek a magyar nemzeti
szabványok angol nyelv´́uek és magyar címoldaluk van.

A szabványok megvásárolhatók vagy megrendelhet´́ok az MSZT Szabványboltban (Budapest IX., Üll´́oi
út 25., 1091, levélcím: Budapest 9., Pf. 24, 1450, telefon: 456-6893, telefax: 456-6884), illetve elektro-
nikus formában beszerezhet´́ok http://www.mszt.hu/webaruhaz címen.

01 Általános el´́oírások. Terminológia. Szab-
ványosítás. Dokumentáció

01.080.50
MSZ EN 81714-2:2007

Grafikai jelképek tervezése termékek
m´́uszaki dokumentációjához. 2. rész:
Grafikai jelképek számítógépen bemu-
tatható formában, beleértve a szak-
könyvtárak grafikai jelképeit és az
adatcseréjükre vonatkozó követelmé-
nyeket (IEC 81714-2:2006)
– Az MSZ EN 81714-2:2000 helyett,
amely azonban 2009. 10. 01-jéig még
érvényes –
(idt EN 81714-2:2007;
idt IEC 81714-2:2006)

03 Szolgáltatások. Vállalatszervezés, irányí-
tás és min´́oség. Adminisztráció. Szállítás.
Szociológia

03.240
MSZ CEN/TR 15369:2007

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás
min´́osége. Útmutató az EN 14534 „A

végpontok közötti átfutási id´́o mérése
tömegesen feladott küldeményekre”
szabvány alkalmazásához
(idt CEN/TR 15369:2006)

MSZ CEN/TR 15472:2007

Postai szolgáltatások. Csomagok átfu-
tási idejének mérése nyomon követ´́o
rendszer alkalmazásával
(idt CEN/TR 15472:2006)

11 Egészségügy

11.180.10

MSZ EN ISO 10535:2007

Emel´́oszerkezetek fogyatékkal él´́o sze-
mélyek áthelyezéséhez. Követelmé-
nyek és vizsgálati módszerek 
(ISO 10535:2006)
– Az MSZ EN ISO 10535:1999 
helyett –
(idt EN ISO 10535:2006;
idt ISO 10535:2006)
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11.180.15

MSZ EN 60118-4:2007

Elektroakusztika. Hallókészülékek.
4. rész: Indukciós hurokrendszerek
hallókészülékekhez. Mágneses térer´́os-
ség (IEC 60118-4:2006)
– Az MSZ EN 60118-4:2006 helyett,
amely azonban 2009. 11. 01-jéig még
érvényes –
(idt EN 60118-4:2006;
idt IEC 60118-4:2006)

13 Környezet. Egészségvédelem. Biztonság

13.220.20

MSZ EN 12094-13:2007

Beépített t´́uzoltó berendezések. Gázzal
oltó berendezések részegységei.
13. rész: Visszacsapó és torlószelepek
követelményei és vizsgálati módszerei
– Az MSZ EN 12094-13:2001 
helyett –
(idt EN 12094-13:2001;
idt EN 12094-13:2001/AC:2002)

17 Metrológia és méréstechnika. Fizikai je-
lenségek

17.140.50

MSZ EN 61672-3:2007

Elektroakusztika. Hangszintmér´́ok.
3. rész: Periodikus vizsgálatok 
(IEC 61672-3:2006)
(idt EN 61672-3:2006;
idt IEC 61672-3:2006)

17.220.20

MSZ EN 55016-1-2:2004/A2:2007

Rádiózavar- és rádiózavart´́urés-mér´́o
berendezések és módszerek el´́oírása.
1-2. rész: Rádiózavar- és rádiózavart´́u-
rés-mér´́o berendezések. Kiegészít´́o ké-
szülékek. Vezetett zavarok 
(CISPR 16-1-2:2003/A2:2006)
– Az MSZ EN 55016-1-2:2005 
módosítása –
(idt EN 55016-1-2:2004/A2:2006;
idt CISPR 16-1-2:2003/A2:2006)

MSZ EN 55016-1-3:2007

Rádiózavar- és rádiózavart´́urés-mér´́o
berendezések és módszerek el´́oírása.
1-3. rész: Rádiózavar- és rádiózavart´́u-
rés-mér´́o berendezések. Kiegészít´́o ké-
szülékek. Zavarteljesítmény 
(CISPR 16-1-3:2004)
– Az MSZ EN 55016-1-3:2005 he-
lyett, amely azonban 2009. 07. 01-jéig
még érvényes –
(idt EN 55016-1-3:2006;
idt CISPR 16-1-3:2004)

MSZ EN 55016-2-3:2007

Rádiózavar- és rádiózavart´́urés-mér´́o
berendezések és módszerek el´́oírása.
2-3. rész: A zavarok és a zavart´́urés
mérési módszerei. A sugárzott zavar
mérései (CISPR 16-2-3:2006)
– Az MSZ EN 55016-2-3:2005, 
az MSZ EN 55016-2-3:2004/A1:2005
és az MSZ EN 55016-2-3:2004/A2:2005
helyett, amelyek azonban 2009. 11. 01-
jéig még érvényesek –
(idt EN 55016-2-3:2006;
idt CISPR 16-2-3:2006)

17.220.99

MSZ EN 61340-3-2:2007

Elektrosztatika. 3-2. rész: Az elekt-
rosztatikus hatás szimulálási módsze-
rei. A gépmodell (MM) elektrosztati-
kus kisülésének vizsgálati hullámalak-
jai (IEC 61340-3-2:2006)
– Az MSZ EN 61340-3-2:2003 he-
lyett, amely azonban 2010. 02. 01-jéig
még érvényes –
(idt EN 61340-3-2:2007;
idt IEC 61340-3-2:2006)

23 Általános rendeltetés´́u hidraulikus és
pneumatikus rendszerek és egységeik

23.020.30

MSZ EN 13445-1:2002/A2:2007

Nem f´́utött nyomástartó edények.
1. rész: Általános követelmények
– Az MSZ EN 13445-1:2004 
módosítása –
(idt EN 13445-1:2002/A2:2006)
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MSZ EN 13445-3:2002/A11:2007
Nem f´́utött nyomástartó edények.
3. rész: Tervezés
– Az MSZ EN 13445-3:2002 
módosítása –
(idt EN 13445-3:2002/A11:2006)

MSZ EN 13445-4:2002/A2:2007

Nem f´́utött nyomástartó edények.
4. rész: Gyártás
– Az MSZ EN 13445-4:2005 
módosítása –
(idt EN 13445-4:2002/A2:2006)

MSZ EN 13445-5:2002/A4:2007
Nem f´́utött nyomástartó edények.
5. rész: Vizsgálatok
– Az MSZ EN 13445-5:2002 
módosítása –
(idt EN 13445-5:2002/A4:2006)

MSZ EN 13445-6:2002/A2:2007
Nem f´́utött nyomástartó edények.
6. rész: Gömbgrafitos öntöttvasból ki-
alakított nyomástartó edények és a
nyomással terhelt részek tervezési és
gyártási követelményei
– Az MSZ EN 13445-6:2002 
módosítása –
(idt EN 13445-6:2002/A2:2006)

25 Gyártástechnika

25.160.30

MSZ EN 60974-4:2007
Ívhegeszt´́o berendezések. 4. rész: M´́u-
ködés közbeni ellen´́orzés és vizsgálat
(IEC 60974-4:2006)
(idt EN 60974-4:2007;
idt IEC 60974-4:2006)

27 Energetika és h´́oátvitel

27.180

MSZ EN 61400-25-1:2007
Széler´́om´́uvek. 25-1. rész: Széler´́om´́u-
telepek felügyeletének és vezérlésének
kommunikációja. Az elvek és model-
lek átfogó leírása 
(IEC 61400-25-1:2006)
(idt EN 61400-25-1:2007;
idt IEC 61400-25-1:2006)

MSZ EN 61400-25-2:2007
Széler´́om´́uvek. 25-2. rész: Széler´́om´́u-
telepek felügyeletének és vezérlésének
kommunikációja. Információmodellek
(IEC 61400-25-2:2006)
(idt EN 61400-25-2:2007;
idt IEC 61400-25-2:2006)

MSZ EN 61400-25-3:2007
Széler´́om´́uvek. 25-3. rész: Széler´́om´́u-
telepek felügyeletének és vezérlésének
kommunikációja. Információcsere-
modellek (IEC 61400-25-3:2006)
(idt EN 61400-25-3:2007;
idt IEC 61400-25-3:2006)

MSZ EN 61400-25-5:2007
Széler´́om´́uvek. 25-5. rész: Széler´́om´́u-
telepek felügyeletének és vezérlésének
kommunikációja. Megfelel´́oségvizsgá-
lat (IEC 61400-25-5:2006)
(idt EN 61400-25-5:2007;
idt IEC 61400-25-5:2006)

29 Elektrotechnika

29.020
MSZ EN 60445:2007

Az ember-gép kapcsolat, a megjelölés
és az azonosítás alapvet´́o és biztonsági
elvei. A villamos gyártmánykapcsok és
a hozzájuk csatlakozó vezetékvégek
azonosítása 
(IEC 60445:2006, módosítva)
– Az MSZ EN 60445:2000 helyett,
amely azonban 2009. 05. 01-jéig még
érvényes –
(idt EN 60445:2007; 
eqv IEC 60445:2006)

MSZ EN 62308:2007
Berendezések megbízhatósága. Meg-
bízhatóságértékelési módszerek 
(IEC 62308:2006)
(idt EN 62308:2006;
idt IEC 62308:2006)

29.100.10
MSZ EN 62317-9/A1:2007

Ferritmagok. Méretek. 9. rész: Síkma-
gok (IEC 62317-9:2006/A1:2007)
– Az MSZ EN 62317-9:2007 
módosítása –
(idt EN 62317-9:2006/A1:2007;
idt IEC 62317-9:2006/A1:2007)
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29.120.50

MSZ EN 61643-11:2002/A11:2007
Kisfeszültség´́u túlfeszültség-levezet´́o
eszközök. 11. rész: Kisfeszültség´́u há-
lózatra csatlakozó túlfeszültség-leve-
zet´́o eszközök. Követelmények és vizs-
gálatok
– Az MSZ EN 61643-11:2002 
módosítása –
(idt EN 61643-11:2002/A11:2007)

29.180

MSZ EN 60938-1:1999/A1:2007
Állandó induktivitású tekercsek elekt-
romágneses zavarsz´́urésre. 1. rész:
Termékf´́ocsoport-el´́oírás 
(IEC 60938-1:1999/A1:2006)
– Az MSZ EN 60938-1:2000 
módosítása –
(idt EN 60938-1:1999/A1:2007;
idt IEC 60938-1:1999/A1:2006)

MSZ EN 60938-2:1999/A1:2007
Állandó induktivitású tekercsek elekt-
romágneses zavarsz´́urésre. 2. rész:
Termékcsoport-el´́oírás 
(IEC 60938-2:1999/A1:2006)
– Az MSZ EN 60938-2:2000 
módosítása –
(idt EN 60938-2:1999/A1:2007;
idt IEC 60938-2:1999/A1:2006)

29.220.10

MSZ EN 60086-1:2007
Primer elemek és telepek. 1. rész: Ál-
talános el´́oírások (IEC 60086-1:2006)
– Az MSZ EN 60086-1:1998, 
az MSZ EN 60086-1:1997/A1:1999, 
az MSZ EN 60086-1:1997/A2:1999 és
az MSZ EN 60086-1:2001 helyett –
(idt EN 60086-1:2007;
idt IEC 60086-1:2006)

MSZ EN 60086-2:2007
Primer elemek és telepek. 2. rész: Fizi-
kai és villamos el´́oírások 
(IEC 60086-2:2006)
– Az MSZ EN 60086-2:2001, 
az MSZ EN 60086-2:2001/A1:2002 és
az MSZ EN 60086-2:2001/A2:2004
helyett –
(idt EN 60086-2:2007;
idt IEC 60086-2:2006)

29.220.20
MSZ EN 50272-4:2007

Akkumulátorok és akkumulátortelepek
biztonsági el´́oírásai. 4. rész: Akkumu-
látorok hordozható készülékekben való
felhasználásra
(idt EN 50272-4:2007)

29.280
MSZ EN 50317:2002/A2:2007

Vasúti alkalmazások. Áramszed´́o
rendszerek. Az áramszed´́o és a fels´́ove-
zeték közötti dinamikus kölcsönhatás
méréseinek követelményei és érvénye-
sítése (validálása)
– Az MSZ EN 50317:2002 
módosítása –
(idt EN 50317:2002/A2:2007)

31 Elektronika

31.080.99

MSZ EN 60747-16-1:2002/A1:2007
Félvezet´́o eszközök. 16-1. rész: Mikro-
hullámú integrált áramkörök. Er´́osít´́ok
(IEC 60747-16-1:2001/A1:2006)
– Az MSZ EN 60747-16-1:2002 
módosítása –
(idt EN 60747-16-1:2002/A1:2007;
idt IEC 60747-16-1:2001/A1:2006)

31.190

MSZ EN 61163-1:2007
Megbízhatósági igénybevételes sz´́urés.
1. rész: Sorozatgyártású, javítható rész-
egységek (IEC 61163-1:2006)
(idt EN 61163-1:2006;
idt IEC 61163-1:2006)

33 Távközlés. Audio- és videotechnika

33.100.20

MSZ EN 61000-4-12:2007
Elektromágneses összeférhet´́oség (EMC).
4-12. rész: Vizsgálati és mérési mód-
szerek. Oszcilláló hullámcsomaggal
szembeni zavart´́urési vizsgálat 
(IEC 61000-4-12:2006)
– Az MSZ EN 61000-4-12:1997 és 
az MSZ EN 61000-4-12:1995/A1:2001
helyett –
(idt EN 61000-4-12:2006;
idt IEC 61000-4-12:2006)
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MSZ EN 61000-6-2:2007
Elektromágneses összeférhet´́oség
(EMC). 6-2. rész: Általános szab-
ványok. Az ipari környezet zavart´́urése
(IEC 61000-6-2:2005)
– Az MSZ EN 61000-6-2:2002 és
az MSZ EN 61000-6-2:2005 helyett,
amelyek azonban 2008. 06. 01-jéig
még érvényesek –
(idt EN 61000-6-2:2005;
idt IEC 61000-6-2:2005)

33.120.10

MSZ EN 50117-1:2002/A1:2007
Koaxiális kábelek. 1. rész: Termékf´́o-
csoport-el´́oírás
– Az MSZ EN 50117-1:2002 
módosítása –
(idt EN 50117-1:2002/A1:2006)

MSZ EN 62153-4-7:2007
Fémvezet´́oj´́u távközlési kábelek vizs-
gálati módszerei. 4-7. rész: Elektro-
mágneses összeférhet´́oség (EMC). A
transzfer impedancia és az árnyékolási
vagy csatolási csillapítás vizsgálati
módszere. „Cs´́o a cs´́oben” módszer
(IEC 62153-4-7:2006)
(idt EN 62153-4-7:2006;
idt IEC 62153-4-7:2006)

33.120.30

MSZ EN 61169-2:2007
Rádiófrekvenciás csatlakozók. 2. rész:
Termékcsoport-el´́oírás. 9,52 típusú rá-
diófrekvenciás koaxiális csatlakozók
(IEC 61169-2:2007)
– Az MSZ EN 61169-2:2002 helyett,
amely azonban 2010. 03. 01-jéig még
érvényes –
(idt EN 61169-2:2007;
idt IEC 61169-2:2007)

33.160.30

MSZ EN 61937-6:2007
Digitális hang. Az IEC 60958-nak
megfelel´́o illeszt´́oelemek (interfészek)
nemlineáris PCM-kódolású audio-bit-
folyamokhoz. 6. rész: Nemlineáris
PCM-bitfolyamok az MPEG-2 AAC
és az MPEG-4 AAC audioformátumok
szerint (IEC 61937-6:2006)

– Az MSZ EN 61937-6:2003 helyett –
(idt EN 61937-6:2006;
idt IEC 61937-6:2006)

33.180.20

MSZ EN 60874-1-1:2007

Fényvezet´́o szálak és kábelek csatlako-
zói. 1-1. rész: Termékel´́oírás-´́urlap
(IEC 60874-1-1:2006)
– Az MSZ EN 186001:2001, 
az MSZ EN 186002:2001, 
az MSZ EN 186003:2001, 
az MSZ EN 186004:2001, 
az MSZ EN 186005:2001 és 
az MSZ EN 186006-1:2001 helyett –
(idt EN 60874-1-1:2007;
idt IEC 60874-1-1:2006)

MSZ EN 61274-1-1:2007

Adapterek fényvezet´́o csatlakozókhoz.
1-1. rész: Termékel´́oírás-´́urlap 
(IEC 61274-1-1:2006)
– Az MSZ EN 61274-1-1:2001 
helyett –
(idt EN 61274-1-1:2006;
idt IEC 61274-1-1:2006)

MSZ EN 61300-2-16:2007

Fénytávközlési csatolóeszközök és
passzív alkatrészek. Alapvet´́o vizsgá-
lati és mérési eljárások. 2-16. rész:
Vizsgálatok. Penészedés 
(IEC 61300-2-16:2006)
– Az MSZ EN 61300-2-16:1998 
helyett –
(idt EN 61300-2-16:2006;
idt IEC 61300-2-16:2006)

MSZ EN 61300-2-37:2007

Fénytávközlési csatolóeszközök és
passzív alkatrészek. Alapvet´́o vizsgá-
lati és mérési eljárások. 2-37. rész:
Vizsgálatok. Száloptikai burkolatok
kábelhajlítás-állósága 
(IEC 61300-2-37:2006)
– Az MSZ EN 61300-2-37:1998 
helyett –
(idt EN 61300-2-37:2007;
idt IEC 61300-2-37:2006)
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MSZ EN 61300-2-38:2007

Fénytávközlési csatolóeszközök és
passzív alkatrészek. Alapvet´́o vizsgá-
lati és mérési eljárások. 2-38. rész:
Vizsgálatok. Túlnyomásos száloptikai
burkolatok tömítése 
(IEC 61300-2-38:2006)
– Az MSZ EN 61300-2-38:1998 
helyett –
(idt EN 61300-2-38:2006;
idt IEC 61300-2-38:2006)

MSZ EN 61300-3-14:2007

Fénytávközlési csatolóeszközök és
passzív alkatrészek. Alapvet´́o vizsgá-
lati és mérési eljárások. 3-14. rész:
Vizsgálatok és mérések. A változtatha-
tó csillapító beállítási pontossága és
annak megismételhet´́osége 
(IEC 61300-3-14:2006)
– Az MSZ EN 61300-3-14:1998 
helyett –
(idt EN 61300-3-14:2007;
idt IEC 61300-3-14:2006)

MSZ EN 61300-3-15:2007

Fénytávközlési csatolóeszközök és
passzív alkatrészek. Alapvet´́o vizsgá-
lati és mérési eljárások. 3-15. rész:
Vizsgálatok és mérések. A domborúra
polírozott csatlakozócsap (ferrule)
végfelületének excentricitása 
(IEC 61300-3-15:2006)
– Az MSZ EN 61300-3-15:1998 
helyett –
(idt EN 61300-3-15:2007;
idt IEC 61300-3-15:2006)

MSZ EN 61300-3-24:2007

Fénytávközlési csatolóeszközök és
passzív alkatrészek. Alapvet´́o vizsgá-
lati és mérési eljárások. 3-24. rész:
Vizsgálatok és mérések. Polarizáció´́or-
z´́o szálas fényvezet´́o csatlakozók beál-
lítási pontossága 
(IEC 61300-3-24:2006)
– Az MSZ EN 61300-3-24:2001 
helyett –
(idt EN 61300-3-24:2007;
idt IEC 61300-3-24:2006)

MSZ EN 61314-1-1:2007
Fényvezet´́o szétosztók. 1.1. rész: Ter-
mékel´́oírás-´́urlap 
(IEC 61314-1-1:2006)
(idt EN 61314-1-1:2006;
idt IEC 61314-1-1:2006)

MSZ EN 61753-101-2:2007
Fénytávközlési csatolóeszközök és
passzív alkatrészek m´́uködési követel-
ményei. 101-2. rész: C kategóriájú
szálkezel´́o rendszerek. Szabályozott
környezet (IEC 61753-101-2:2006)
(idt EN 61753-101-2:2006;
idt IEC 61753-101-2:2006)

MSZ EN 61755-2-2:2007
Fénytávközlési csatlakozók optikai in-
terfészei. 2-2. rész: Szögben csiszolt,
egymódusú, fizikailag érintkez´́o szálak
optikai interfésze 
(IEC 61755-2-2:2006)
(idt EN 61755-2-2:2006;
idt IEC 61755-2-2:2006)

33.180.30

MSZ EN 62343-1-3:2007
Dinamikus modulok. 1-3. rész: M´́ukö-
dési követelmények. Szabályozott kör-
nyezetben használt, farokszálas, dina-
mikus er´́osítéskiegyenlít´́o (C kategó-
ria) (IEC 62343-1-3:2006)
(idt EN 62343-1-3:2006;
idt IEC 62343-1-3:2006)

47 Hajóépítés és tengeri létesítmények

47.080

MSZ EN ISO 21487:2007
Kishajók. Állandó beépítés´́u benzin- és
dízel-üzemanyagtartályok 
(ISO 21487:2006)
(idt EN ISO 21487:2006;
idt ISO 21487:2006)

49 Repül´́ogépek és ´́urjárm´́uvek

49.025.05

MSZ EN 3969:2007
Repülés és ́úrhajózás. Acél FE-PL1507
(40CrMoV12). Leveg´́on olvasztott.
Megeresztett. a vagy D ≤ 350 mm
(idt EN 3969:2006)
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49.025.10

MSZ EN 2947:2007

Repülés és ´́urhajózás. Acél FE-
PA3004 (X10CrNi18-09). Leveg´́on ol-
vasztott. Nem h´́okezelt. Hidegen hú-
zott huzal. a vagy D ≤ 2,3 mm
(idt EN 2947:2006)

MSZ EN 3114-001:2007

Repülés és ´́urhajózás. Vizsgálati mód-
szer. (α + ß) titánötvözetb´́ol képléke-
nyen alakított termékek szövetszerke-
zete. 001. rész: Általános követelmé-
nyek
(idt EN 3114-001:2006)

MSZ EN 3476:2007

Repülés és ́úrhajózás. Acél FE-PL1501
(30CrMo12). Leveg´́on olvasztott. Ki-
lágyított. Kovácsolandó munkadarab. a
vagy D ≤ 300 mm
(idt EN 3476:2006)

MSZ EN 3491:2007

Repülés és ´́urhajózás. Acél FE-
PM3901 (X15CrNi17-3). Leveg´́on ol-
vasztott. Edzett és megeresztett. Ko-
vácsbugák. De ≤ 100 mm. 900 MPa ≤
Rm ≤ 1100 MPa
(idt EN 3491:2006)

MSZ EN 3507:2007

Repülés és ́úrhajózás. Acél FE-PL1501
(30CrMo12). Leveg´́on olvasztott.
Edzett és megeresztett. Kovácsbugák.
De ≤ 100 mm. 930 MPa ≤ Rm ≤
1080 MPa
(idt EN 3507:2006)

MSZ EN 3816:2007

Repülés és ´́urhajózás. Acél FE-
PA3601 (X6CrNiTi18-10). Leveg´́on
olvasztott. Kilágyított és hidegen hen-
gerelt. Lemez és szalag. a ≤ 3 mm.
Rm ≥ 800 MPa
(idt EN 3816:2006)

MSZ EN 3971:2007

Repülés és ́úrhajózás. Acél FE-PL1507
(40CrMoV12). Átömlesztett fogyóe-
lektród. Megeresztett. Kovácsolandó
munkadarab. a vagy D ≤ 350 mm
(idt EN 3971:2006)

MSZ EN 3972:2007
Repülés és ́úrhajózás. Acél FE-PL1507
(40CrMoV12). Átömlesztett fogyóe-
lektród. Edzett és megeresztett. Rudak
forgácsolásra. De ≤ 50 mm. 1250 MPa
≤ Rm ≤ 1400 MPa
(idt EN 3972:2006)

MSZ EN 3973:2007
Repülés és ´́urhajózás. Acél FE-
CM3801 (X5CrNiCuNb16-4). Homo-
genizált, szilárd oldattal kezelt és disz-
perziós edz´́odés´́u. Precíziós öntvény.
De ≤ 50 mm. Rm ≥ 1030 MPa
(idt EN 3973:2006)

49.025.15

MSZ EN 3668:2007
Repülés és ´́urhajózás. H´́oálló ötvözet
NI-PH2301 (NiCr21Fe18Mo9). Nem
h´́okezelt. Kovácsolandó munkadarab.
a vagy D ≤ 250 mm
(idt EN 3668:2006)

49.025.20

MSZ EN 3339:2007
Repülés és ´́urhajózás. Alumíniumötvö-
zet AL-P7010-T76. Süllyesztékes ko-
vácsdarab. a ≤ 200 mm
(idt EN 3339:2006)

MSZ EN 4003:2007
Repülés és ´́urhajózás. Alúmíniumötvö-
zet AL-P2219-T87. Lemez és szalag,
0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm
(idt EN 4003:2006)

49.025.30

MSZ EN 3114-003:2007
Repülés és ´́urhajózás. Vizsgálati mód-
szer. (α + ß) titánötvözetb´́ol képléke-
nyen alakított termékek szövetszerke-
zete. 003. rész: Lapok mikrostruktúrá-
ja
(idt EN 3114-003:2006)

MSZ EN 3114-004:2007
Repülés és ´́urhajózás. Vizsgálati mód-
szer. (α + ß) titánötvözetb´́ol képléke-
nyen alakított termékek szövetszerke-
zete. 004. rész: Szuperképlékeny alakí-
tásra való lemez mikrostruktúrája
(idt EN 3114-004:2006)
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MSZ EN 3976:2007
Repülés és ´́urhajózás. Titán és titánöt-
vözetek. Vizsgálati módszer. A hidro-
géntartalom meghatározásának kémiai
módszere
(idt EN 3976:2006)

49.025.99

MSZ EN 4108:2007
Repülés és ´́urhajózás. Nyitott, fogazott
csillagkulcstartozék bels´́o csatlakozó-
nyílással
(idt EN 4108:2006)

MSZ EN 4109:2007
Repülés és ́úrhajózás. Nyitott, fogazott,
hosszú csillagkulcs
(idt EN 4109:2006)

MSZ EN 4110:2007
Repülés és ´́urhajózás. Kett´́os, nyitott,
fogazott csillagkulcs
(idt EN 4110:2006)

MSZ EN 4354:2007
Repülés és ´́urhajózás. Hatlapú bels´́o
kulcsnyílású. Sokszögkulcs
(idt EN 4354:2006)

MSZ EN 4356:2007
Repülés és ´́urhajózás. Hatlapú bels´́o
kulcsnyílású. Rövid sokszögkulcs
(idt EN 4356:2006)

MSZ EN 4357:2007
Repülés és ´́urhajózás. Hatlapú bels´́o
kulcsnyílású. Kézi sokszögkulcs
(idt EN 4357:2006)

MSZ EN 4358:2007
Repülés és ´́urhajózás. Hatlapú bels´́o
kulcsnyílású. Hajlított sokszögkulcs
(idt EN 4358:2006)

MSZ EN 4359:2007
Repülés és ´́urhajózás. Hatlapú bels´́o
kulcsnyílású. Sokszögkulcs. M´́uszaki
jellemz´́ok
(idt EN 4359:2006)

MSZ EN 4382:2007
Repülés és ´́urhajózás. H´́oálló ötvözet
NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb). Szilárd
oldattal kezelt ötvözet. Varratmentes
csövek. Hidraulikai alkalmazásra. D ≤
50 mm, a ≤ 3 mm
(idt EN 4382:2006)

MSZ EN 4383:2007

Repülés és ´́urhajózás. H´́oálló ötvözet.
NI-CH2601 (NiCr19Fe19Nb5Mo3).
Nem h´́okezelt. Elegyanyag újraolvasz-
táshoz
(idt EN 4383:2006)

49.040

MSZ EN 4158:2007

Repülés és ´́urhajózás. Festékek és lak-
kok. A vezet´́oképes rétegek felületi vil-
lamos ellenállásának vizsgálati mód-
szere
(idt EN 4158:2006)

49.060

MSZ EN 3155-014:2007

Repülés és ´́urhajózás. Csatlakozókban
alkalmazott villamos érintkez´́ok.
014. rész: A típusú, lapított (crimp) kö-
tés´́u, villamos érintkez´́ocsapok, S-osz-
tály. Termékszabvány
(idt EN 3155-014:2006)

MSZ EN 3155-015:2007

Repülés és ´́urhajózás. Csatlakozókban
alkalmazott villamos érintkez´́ok.
015. rész: A típusú, lapított (crimp) kö-
tés´́u, villamos érintkez´́ohüvelyek, S-
osztály. Termékszabvány
(idt EN 3155-015:2006)

MSZ EN 3155-030:2007

Repülés és ´́urhajózás. Csatlakozókban
alkalmazott villamos érintkez´́ok.
030. rész: D típusú, 12-es méret´́u, lapí-
tott (crimp) kötés´́u, koaxiális, árnyé-
kolt, villamos érintkez´́ocsapok, R-osz-
tály. Termékszabvány
(idt EN 3155-030:2006)

MSZ EN 3155-031:2007

Repülés és ´́urhajózás. Csatlakozókban
alkalmazott villamos érintkez´́ok.
031. rész: D típusú, 12-es méret´́u, lapí-
tott (crimp) kötés´́u, koaxiális, árnyé-
kolt, villamos érintkez´́ohüvelyek, R-
osztály. Termékszabvány
(idt EN 3155-031:2006)
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MSZ EN 3155-035:2007
Repülés és ´́urhajózás. Csatlakozókban
alkalmazott villamos érintkez´́ok.
035. rész: D típusú, háromtengely´́u,
08-as méret´́u, lapított (crimp) kötés´́u,
villamos érintkez´́ohüvelyek, R-osztály.
Termékszabvány
(idt EN 3155-035:2006)

MSZ EN 3155-059:2007
Repülés és ´́urhajózás. Csatlakozókban
alkalmazott villamos érintkez´́ok.
059. rész: D típusú, 16-os méret´́u, for-
rasztható, koaxiális, villamos érintke-
z´́ohüvelyek, R-osztály. Termékszab-
vány
(idt EN 3155-059:2006)

MSZ EN 3645-003:2007
Repülés és ´́urhajózás. Hengeres, érin-
tésbiztos, három menetbekezdés´́u, vil-
lamos csatlakozók 175 °C vagy 200 °C
tartós üzemi h´́omérsékletre. 003. rész:
Dugaszolóaljzat négyszögletes szere-
l´́operemmel. Termékszabvány
(idt EN 3645-003:2006)

MSZ EN 3645-004:2007
Repülés és ´́urhajózás. Hengeres, érin-
tésbiztos, három menetbekezdés´́u, vil-
lamos csatlakozók 175 °C vagy 200 °C
tartós üzemi h´́omérsékletre. 004. rész:
Hermetikus zárású dugaszolóaljzat
négyszögletes szerel´́operemmel. Ter-
mékszabvány
(idt EN 3645-004:2006)

MSZ EN 3645-005:2007
Repülés és ´́urhajózás. Hengeres, érin-
tésbiztos, három menetbekezdés´́u, vil-
lamos csatlakozók 175 °C vagy 200 °C
tartós üzemi h´́omérsékletre. 005. rész:
Hermetikus zárású dugaszolóaljzat kör
alakú szerel´́operemmel, körbehegeszt-
ve. Termékszabvány
(idt EN 3645-005:2006)

MSZ EN 3645-006:2007
Repülés és ´́urhajózás. Hengeres, érin-
tésbiztos, három menetbekezdés´́u, vil-
lamos csatlakozók 175 °C vagy 200 °C
tartós üzemi h´́omérsékletre. 006. rész:
A dugaszolóaljzat véd´́osapkája. Ter-
mékszabvány
(idt EN 3645-006:2006)

MSZ EN 3645-009:2007

Repülés és ´́urhajózás. Hengeres, érin-
tésbiztos, három menetbekezdés´́u, vil-
lamos csatlakozók 175 °C vagy 200 °C
tartós üzemi h´́omérsékletre. 009. rész:
Dugaszolóaljzat kör alakú szerel´́ope-
remmel, ellenanyával. Termékszab-
vány
(idt EN 3645-009:2006)

MSZ EN 3645-010:2007

Repülés és ´́urhajózás. Hengeres, érin-
tésbiztos, három menetbekezdés´́u, vil-
lamos csatlakozók 175 °C vagy 200 °C
tartós üzemi h´́omérsékletre. 010. rész:
Hermetikus zárású dugaszolóaljzat kör
alakú szerel´́operemmel, ellenanyával.
Termékszabvány
(idt EN 3645-010:2006)

MSZ EN 3645-011:2007

Repülés és ´́urhajózás. Hengeres, érin-
tésbiztos, három menetbekezdés´́u, vil-
lamos csatlakozók 175 °C vagy 200 °C
tartós üzemi h´́omérsékletre. 011. rész:
Bontócsatlakozó földel´́oujjakkal. 1-es
típus. Termékszabvány
(idt EN 3645-011:2006)

MSZ EN 3645-012:2007

Repülés és ´́urhajózás. Hengeres, érin-
tésbiztos, három menetbekezdés´́u, vil-
lamos csatlakozók 175 °C vagy 200 °C
tartós üzemi h´́omérsékletre. 012. rész:
Bontócsatlakozó földel´́oujjakkal. 2-es
típus. Termékszabvány
(idt EN 3645-012:2006)

MSZ EN 3716-005:2007

Repülés és ´́urhajózás. Csatlakozó tria-
xiális illeszt´́oegységgel, egyirányú di-
gitális adatátvitelhez. 005. rész: Lapí-
tott (crimp) kötés´́u dugaszolóaljzat.
Termékszabvány
(idt EN 3716-005:2006)

MSZ EN 3716-006:2007

Repülés és ´́urhajózás. Csatlakozó tria-
xiális illeszt´́oegységgel, egyirányú di-
gitális adatátvitelhez. 006. rész: Lapí-
tott (crimp) kötés´́u csatlakozódugó.
Termékszabvány
(idt EN 3716-006:2006)
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MSZ EN 4049-001:2007
Repülés és ´́urhajózás. H´́oelem-hosz-
szabbítókábel. Üzemi h´́omérséklet
-65 °C-tól 260 °C-ig. 001. rész: M´́u-
szaki el´́oírások
(idt EN 4049-001:2006)

MSZ EN 4049-003:2007
Repülés és ´́urhajózás. H´́oelem-hosz-
szabbítókábel. Üzemi h´́omérséklet
-65 °C-tól 260 °C-ig. 003. rész: Egye-
r´́u, nikkel-króm/nikkel-alumínium. Ter-
mékszabvány
(idt EN 4049-003:2006)

MSZ EN 4049-004:2007
Repülés és ´́urhajózás. H´́oelem-hosz-
szabbítókábel. Üzemi h´́omérséklet
-65 °C-tól 260 °C-ig. 004. rész: Két-
er´́u, nikkel-króm/nikkel-alumínium ár-
nyékolt és köpenyes kábel. Termék-
szabvány
(idt EN 4049-004:2006)

MSZ EN 4057-100:2007
Repülés és ´́urhajózás. Vezetékkötegek
kábelrögzít´́oi. Vizsgálati módszerek.
100. rész: Általános el´́oírások
(idt EN 4057-100:2006)

MSZ EN 4057-302:2007
Repülés és ´́urhajózás. Vezetékkötegek
kábelrögzít´́oi. Vizsgálati módszerek.
302. rész: Lángállóság
(idt EN 4057-302:2006)

MSZ EN 4057-304:2007
Repülés és ´́urhajózás. Vezetékkötegek
kábelrögzít´́oi. Vizsgálati módszerek.
304. rész: A rögzítési szilárdság a leg-
nagyobb üzemi h´́omérsékleten
(idt EN 4057-304:2006)

MSZ EN 4057-306:2007
Repülés és ´́urhajózás. Vezetékkötegek
kábelrögzít´́oi. Vizsgálati módszerek.
306. rész: H´́oöregítési vizsgálat
(idt EN 4057-306:2006)

MSZ EN 4057-307:2007
Repülés és ´́urhajózás. Vezetékkötegek
kábelrögzít´́oi. Vizsgálati módszerek.
307. rész: UV-sugárzással szembeni
ellenálló képesség
(idt EN 4057-307:2006)

MSZ EN 4057-401:2007

Repülés és ´́urhajózás. Vezetékkötegek
kábelrögzít´́oi. Vizsgálati módszerek.
401. rész: Rögzítési szilárdság
(idt EN 4057-401:2006)

MSZ EN 4057-402:2007

Repülés és ´́urhajózás. Vezetékkötegek
kábelrögzít´́oi. Vizsgálati módszerek.
402. rész: Életciklus
(idt EN 4057-402:2006)

MSZ EN 4057-404:2007

Repülés és ´́urhajózás. Vezetékkötegek
kábelrögzít´́oi. Vizsgálati módszerek.
404. rész: Szerelés alacsony h´́omér-
sékleten
(idt EN 4057-404:2006)

MSZ EN 4057-406:2007

Repülés és ´́urhajózás. Vezetékkötegek
kábelrögzít´́oi. Vizsgálati módszerek.
406. rész: A rögzítés kioldóereje
(idt EN 4057-406:2006)

MSZ EN 4530-005:2007

Repülés és ´́urhajózás. A csatlakozóele-
mekhez alkalmazott tömít´́ohüvelyek.
005. rész: 3 mm-t´́ol 4,1 mm-ig terjed´́o
küls´́o átmér´́oj´́u kábelek tömít´́ohüve-
lyei. Termékszabvány
(idt EN 4530-005:2006)

MSZ EN 4530-006:2007

Repülés és ´́urhajózás. A csatlakozóele-
mekhez alkalmazott tömít´́ohüvelyek.
006. rész: 4,68 mm-t´́ol 5,05 mm-ig ter-
jed´́o küls´́o átmér´́oj´́u kábelek tömít´́ohü-
velyei. Termékszabvány
(idt EN 4530-006:2006)

65 Mez´́ogazdaság

65.020.20

MSZ 7145:2007

A szántóföldi, kertészeti és faiskolai
növényfajok vet´́omagvai
– Az MSZ 7145:1999 helyett –
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81 Üveg- és kerámiaipar

81.060.30

MSZ EN 725-3:2007

Nagy teljesítmény´́u m´́uszaki kerámiák.
Kerámiaporok vizsgálati módszerei.
3. rész: A nem oxidporok oxigéntartal-
mának meghatározása viv´́ogázos ma-
gas h´́omérséklet´́u extrakcióval
– Az MSZ EN 725-3:1998 helyett –
(idt EN 725-3:2007)

MSZ EN 725-5:2007

Nagy teljesítmény´́u m´́uszaki kerámiák.
Kerámiaporok vizsgálati módszerei.
5. rész: A szemcseméret-eloszlás meg-
határozása
– Az MSZ EN 725-5:1998 helyett –
(idt EN 725-5:2007)

93 Mélyépítés

93.080.20
MSZ EN 12271:2007

Felületi bevonat. Követelmények
– Az MSZ EN 12271-3:2003 helyett –
(idt EN 12271:2006)

97 Háztartási és kereskedelmi berendezé-
sek. Szórakozás. Sport

97.100.40
MSZ EN 15034:2007

F´́ut´́okazánok. Olajtüzelés´́u kondenzá-
ciós f´́ut´́okazánok
(idt EN 15034:2006)

MSZ EN 15035:2007
F´́ut´́okazánok. Legfeljebb 70 kW-os,
zárt égéster´́u olajtüzelés´́u egység kü-
lönleges követelményei
(idt EN 15035:2006)

2. Nemzeti szabványok visszavonása
2. sz. jegyzék az SZ/6/2007. (Sz. K. 6.) MSZT számú közleményhez

29 Elektrotechnika

29.060.10

MSZ 149-1:1983

Er´́osáramú vezetéksodronyok. Általá-
nos m´́uszaki követelmények és vizsgá-
latok

MSZ 149-2:1983

Er´́osáramú vezetéksodronyok. Alumí-
nium vezetéksodrony

MSZ 149-3:1983
Er´́osáramú vezetéksodronyok. Ötvö-
zött alumínium vezetéksodrony

MSZ 149-4:1983
Er´́osáramú vezetéksodronyok. Acél-
er´́osítés´́u alumínium vezetéksodrony

MSZ 149-5:1983
Er´́osáramú vezetéksodronyok. Acél-
er´́osítés´́u ötvözött alumínium vezeték-
sodrony

Felvilágosítást ad: Palotai Géza, telefon: 456-6868

3. Nemzeti szabványok helyesbítése
3. sz. jegyzék az SZ/6/2007. (Sz. K. 6.) MSZT számú közleményhez

Magyar nyelv´́u nemzeti szabványok

– Az MSZ EN 12697-10:2003 Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 10. rész:
Tömöríthet´́oség (93.080.20) cím´́u szabvány helyesbítése a következ´́o:

A címben és végig a szabványban a „compactability”-t „compactibility”-re kell cserélni.
Az 5.2.1. szakasz a „Zsirátor a prEN 12697-31 szerint.” szövegét a „Zsirátor az EN 12697-31 szerint.”
szöveggel kell kicserélni.
A 6.1.1. szakaszban a „... prEN 12697-30 szerinti Marshall-próbatestet készítünk, amelyet eltér´́o ütész-
számokkal tömörítünk.” el´́oírást a „... prEN 12697-30 szerint három Marshall-próbatestet készítünk
és tömörítünk mindegyik tömörítési ütésszámhoz.” el´́oírással kell kicserélni.
A helyesbítés forrása: EN 12697-10:2001/AC:2007.
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– Az MSZ EN 12697-11:2006 Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 11. rész: A
bitumen tapadóképességének meghatározása k´́oanyaghalmazon (93.080.20) cím´́u szabvány helyesbí-
tése a következ´́o:

A 8.9. szakasz szövegét a következ´́ore kell módosítani:

A 8.2. és a 8.3. szakasz szerinti m´́uveleteket végezzük el újra 18 óra  15 perc kiegészít´́o palackforgatási
id´́ovel (a teljes forgatási id´́o 24 óra). Ennek letelte után állítsuk le a forgatást és ismételjük meg a
8.5–8.8. szakaszban leírtakat. 

A helyesbítés forrása: EN 12697-11:2005/AC:2007.

– Az MSZ EN ISO 6320:2000 Állati és növényi zsírok és olajok. A törésmutató meghatározása
(ISO 6320:2000) (67.200.10) cím´́u szabvány helyesbítése a következ´́o:

8. oldal

Az A mellékletet a következ´́o új szöveggel kell helyettesíteni. Az ismételhet´́oség variációs koefficiense
és a reprodukálhatóság variációs koefficiense változott meg.

A melléklet
(el´́oírás)

Körvizsgálati eredmények

Kilenc laboratórium részvételével Németországban nemzeti körvizsgálatot szerveztek öt mintával. Az
ISO 5725-1-nek és az ISO 5725-2-nek megfelel´́oen végzett statisztikai értékeléssel kapott precizitási
adatok az A1. táblázatban láthatók.

A1. táblázat: Körvizsgálati eredmények

Minta

Repce-
magolaj

Napra-
forgó-
mag-
olaj

Módosí-
tott len-
magolaj

Módosí-
tott rici-
nuszolaj

Ricinus-
olaj

A részt vev´́o laboratóriumok száma 9 9 9 9 9

A részt vev´́o laboratóriumok száma a kies´́ok
nélkül

9 9 9 9 9

Egyedi vizsgálati eredmények száma a
körvizsgálatban

45 45 45 45 45

Átlagérték 1,47324 1,47512 1,48233 1,48391 1,47930

Az ismételhet´́oség szórása, sr
Az ismételhet´́oség variációs koefficiense, %
Az ismételhet´́oség határértéke, r(=sr×2,8)

0,00006
0,004
0,00017

0,00006
0,004
0,00017

0,00006
0,004
0,00017

0,00005
0,003
0,00015

0,00005
0,003
0,00013

A reprodukálhatóság szórása, sR
A reprodukálhatóság variációs koefficiense, %
A reprodukálhatóság határértéke, R(=sR×2,8)

0,00027
0,018
0,00075

0,00030
0,020
0,00084

0,00033
0,022
0,00094

0,00040
0,027
0,00112

0,00035
0,024
0,00098

A helyesbítés forrása: EN ISO 6320:2000/AC:2006
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A szabvány hivatkozási 
száma, címe, szakjelzete A hiba helye Nyomtatva Helyesen

MSZ ISO/IEC 17799:2006
Informatika.
Biztonságtechnika. 
Az információbiztonság
irányítási gyakorlatának
kézikönyve
(35.040)

1. oldal, a korábbi
szabványra való
utalás helye 

Az MSZ ISO/IEC
17779:2002 helyett

Az MSZ ISO/IEC
17799:2002 helyett

23. oldal, 0.6.d) pont (lásd a 12.1.
szakaszt) 

(lásd a 12.2.
szakaszt)

49. oldal
8.2.2. szakasz, 5. sor

– Bevezetési útmutató

Angol nyelv´́u nemzeti szabványok

A helyesbített nemzeti szabvány
A helyesbítés jelzete

hivatkozási száma címe

MSZ EN 548:2004 Rugalmas padlóburkoló anyagok. A mintázatlan
és a mintázott linóleum el´́oírásai

EN 548:2004/AC:2007

MSZ EN 1857:2003 Égéstermék-elvezet´́o berendezések.
Épít´́oelemek. Beton béléscsövek

EN 1857:2003/AC:2007

A helyesbítések beszerezhet´́ok az MSZT Szabványboltjában

A Magyar Szabványügyi Testület 2007. június 1-jével kiadta az

MSZ EN ISO/IEC 17021:2007

Megfelel ´́oségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását
végz´́o testületekre vonatkozó követelmények 

(ISO/IEC 17021:2006)

cím´́u magyar nemzeti szabvány magyar nyelv´́u változatát.

A szabvány megrendelhet´́o és megvásárolható az

MSZT Szabványboltban
1091 Budapest, Üll´́oi út 25.
✉ 1450 Budapest 9., Pf. 24

Tel.: 456-6892
Fax: 456-6884

A magyar nemzeti szabványok digitális változatban is megrendelhet´́ok az MSZT honlapján keresztül a
www.mszt.hu/→„Webáruház” vagy a „Megrendelés hagyományos módon” címszavakra kattintva.
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Hirdetmény
a korábban idegen nyelven bevezetett szabványok 

magyar nyelv´́u változatának megjelenésér´́ol

Az európai és/vagy nemzetközi szabványokat korábban jóváhagyó közleménnyel bevezet´́o, angol nyelv´́u
magyar nemzeti szabványok közül a következ´́oknek megjelent a magyar nyelv´́u változata:

MSZ EN 81-80:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének
biztonsági el´́oírásai. Meglév´́o felvonók.
80. rész: Meglév´́o személy- és személy-te-
her felvonók biztonsági szintje emelésének
követelményei (91.140.90)

MSZ EN 12920:2006

Hulladékok jellemzése. Eljárásmód a hulla-
dékok el´́oírt körülmények közötti kioldha-
tósági viselkedésének meghatározására 
– Az MSZ ENV 12920:2000 helyett – 
(13.030.01)

MSZ EN 13384-1:2002/A1:2006

Égéstermék-elvezet´́o berendezések. H´́o- és
áramlástechnikai méretezési eljárások.
1. rész: Égéstermék-elvezet´́o berendezések
egy tüzel´́oberendezéshez 
– Az MSZ EN 13384-1:2004 módosítása –
(91.060.40)

MSZ EN 50364:2002

A 0 Hz – 10 GHz frekvenciatartományban
m´́uköd´́o berendezésekb´́ol származó elektro-
mágneses terek által okozott, emberre ható

expozíció korlátozása az elektronikus áru-
cikk-ellen´́orz´́o (EAS), a rádiófrekvenciás
azonosító (RFID) és hasonló alkalmazások
esetén (13.280; 33.100.01)

MSZ EN 50370-1:2005

Elektromágneses összeférhet´́oség (EMC).
Szerszámgépek termékcsaládszabványa.
1. rész: Zavarkibocsátás 
(25.080.01; 33.100.10)

MSZ EN ISO 21187:2006

Tej. A bakteriológiai min´́oség kvantitatív
meghatározása. Útmutató a rutin- és a mér-
tékadó módszer eredményei közötti átszá-
mítási tényez´́o megállapításához és igazolá-
sához (ISO 21187:2004) 
(07.100.30; 67.100.01)

MSZ EN ISO/IEC 17021:2007

Megfelel´́oségértékelés. Irányítási rend-
szerek auditját és tanúsítását végz´́o testüle-
tekre vonatkozó követelmények 
(ISO/IEC 17021:2006) 
– Az MSZ EN 45012:2000 helyett – 
(03.120.20)

Szabványok notifikációs adatbázisa az MSZT honlapján
Az európai szabványügyi szervezetekt´́ol érkez´́o notifikációs adatokat folyamatosan frissít-
jük. Az angol nyelv´́u adatbázis a Magyar Szabványügyi Testület honlapján - www.mszt.hu
- a „Jegyzékek” cím´́u fejezetben érhet´́o el.

A notifikációkkal kapcsolatos véleményeket és javaslatokat
az alábbi címre lehet eljuttatni:

CEN-témák esetében – Szabó József
telefon: 456-6846   telefax: 456-6841   e-mail: j.szabo@mszt.hu 

CENELEC-témák esetében – Szabó Zoltán
telefon: 456-6845   telefax: 456-6841   e-mail: z.szabo@mszt.hu 
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CEN-szabványkiadványok
AECMA/ELEC

EN 2349-409:2007

Aerospace series. Requirements and test
procedures for relays and contactors. Part 409:
Ozone resistance

EN 2349-410:2007

Aerospace series. Requirements and test
procedures for relays and contactors. Part 410:
Mould

EN 2349-411:2007

Aerospace series. Requirements and test
procedures for relays and contactors. Part 411:
Temperature change

EN 2349-412:2007

Aerospace series. Requirements and test
procedures for relays and contactors.

EN 2349-413:2007

Aerospace series. Requirements and test
procedures for relays and contactors. Part 413:
Vibration, sinusoidal and random

EN 2349-414:2007

Aerospace series. Requirements and test
procedures for relays and contactor.- Part 414:
Mechanical shock

EN 2349-415:2007

Aerospace series. Requirements and test
procedures for relays and contactors. Part 415:
Acceleration

EN 2349-601:2007

Aerospace series. Requirements and test
procedures for relays and contactors. Part 601:
Compass safety distance

EN 3155-029:2007

Aerospace series. Electrical contacts used in
elements of connection. Part 029: Contacts,
electrical, coaxial, shielded, size 16, female,
type D, crimp, class R. Product standard

EN 3155-039:2007

Aerospace series. Electrical contacts used in
elements of connection. Part 039: Contacts,
electrical, coaxial, size 16, female, type D,
solder, class R. Product standard

Új európai szabványkiadványok

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkból, ezen belül az európai szabványügyi szervezetekben (CEN,
CENELEC, ETSI) való teljes jogú tagságunkból adódó kötelezettségünk az európai szabványok beve-
zetése magyar nemzeti szabványokként az európai szabványügyi szervezetek által megadott bevezetési
határid´́on belül.

Az európai szabványügyi szervezetek szabályai szerint az európai szabványok nemzeti szabványként
való bevezetése kötelez´́o, nemzeti nyelven való bevezetésük azonban nem.

A bevezetési határid´́ok betartása érdekében, a magyar nyelv´́u bevezetéshez szükséges pénzügyi fedezet
és id´́o hiánya miatt, hasonlóan az Európai Unió országai szabványosító szervezeteinek gyakorlatához,
Magyarországon is az ún. jóváhagyó közleményes módszert kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy az
MSZT az európai szabványt jóváhagyó közleménnyel nyilvánítja magyar nemzeti szabvánnyá, és az
európai szabvány angol nyelv´́u változata a magyar nemzeti szabvány. Ezek a szabványok az MSZT-ben
megvásárolhatók.

Az MSZT köszönettel vesz bárkit´́ol minden olyan javaslatot, amelyben megnevezik azokat a szab-
ványokat, amelyek magyar nyelv´́u változatának elkészítését szükségesnek tartják, és megjelölik az
elkészítésükhöz szükséges pénzügyi forrásokat. 

Amint igény és anyagi fedezet lesz, az MSZT a szabványok magyar nyelv´́u változatát kiadja.

Az európai szabványok magyar nyelv´́u címüket a bevezetésükkor kapják meg.
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EN 3155-040:2007

Aerospace series. Electrical contacts used in
elements of connection. Part 040: Contacts,
electrical, coaxial, size 12, male, type D,
solder, class R. Product standard

EN 3155-041:2007

Aerospace series. Electrical contacts used in
elements of connection. Part 041: Contacts,
electrical, coaxial, size 12, female, type D,
solder, class R. Product standard

EN 3155-044:2007

Aerospace series. Electrical contacts used in
elements of connection .Part 044: Contacts,
electrical, male 044, type A, double crim-
ping, class T. Product standard

EN 3155-046:2007

Aerospace series. Electrical contacts used in
elements of connection. Part 046: Contacts,
electrical, male, type A, double crimping,
class S. Product standard

EN 3155-047:2007

Aerospace series. Electrical contacts used in
elements of connection. Part 047: Contacts,
electrical, female, type A, double crimping,
class S. Product standard

EN 3155-052:2007

Aerospace series. Electrical contacts used in
elements of connection. Part 052: Contacts,
electrical, male 052, type A, crimp, class S.
Product standard

EN 3155-053:2007

Aerospace series. Electrical contacts used in
elements of connection. Part 053: Contacts,
electrical, female 053, type A, crimp, class
S. Product standard

EN 3645-013:2007

Aerospace series. Connectors, electrical,
circular, scoop-proof, triple start threaded
coupling, operating temperature 175 °C or
200 °C continuous. Part 013: Dummy re-
ceptacle. Product standard

AECMA/MECH

EN 3912:2007

Aerospace series. Bolts, pan head, six lobe
recess, relieved shank, long thread, in heat
resisting steel FE-PA2601 (FEPA92HT,
A286), silver plated. Classification: 1 100 MPa
(at ambient temperature) / 650 °C

EN 3913:2007

Aerospace series. Insert, thin wall, self-loc-
king, short, in heat resisting nickel base al-
loy NI-PH2601 (Ni-P100HT, Inconel 718),
silver plated on internal thread, for salvage
of components

AECMA/STAN

EN 4165-001:2007

Aerospace series. Connectors, electrical,
rectangular, modular. Operating temperatu-
re 175 °C continuous. Part 001: Technical
specification

EN 4165-002:2007

Aerospace series. Connectors, electrical,
rectangular, modular. Operating temperatu-
re 175 °C continuous. Part 002: Specificati-
on of performance and contact arrange-
ments

EN 4165-004:2007

Aerospace series. Connectors, electrical,
rectangular, modular. Operating temperatu-
re 175 °C continuous. Part 004: Stackable
mounting receptacle 2 and 4 modules, series
2. Product standard

EN 4165-005:2007

Aerospace series. Connectors, electrical,
rectangular, modular. Operating temperatu-
re 175 °C continuous. Part 005: Stackable
mounting receptacle 2 and 4 modules, series
3. Product standard

EN 4165-006:2007

Aerospace series. Connectors, electrical,
rectangular, modular. Operating temperatu-
re 175 °C continuous. Part 006: Plug for 2
and 4 modules, series 2. Product standard
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EN 4165-007:2007

Aerospace series. Connectors, electrical,
rectangular, modular. Operating temperatu-
re 175 °C continuous. Part 007: Plug for 2
and 4 modules, series 3. Product standard

EN 4165-008:2007

Aerospace series. Connectors, electrical,
rectangular, modular. Operating temperatu-
re 175 °C continuous. Part 008: Rack and
panel plug for 2 and 4 modules, series 2.
Product standard

EN 4165-009:2007

Aerospace series. Connectors, electrical,
rectangular, modular. Operating temperatu-
re 175 °C continuous. Part 009: Rack and
panel plug for 2 and 4 modules, series 3.
Product standard

EN 4165-010:2007

Aerospace series. Connectors, electrical,
rectangular, modular. Operating temperatu-
re 175 °C continuous. Part 010: Rack and
panel rear mounted plug for 2 and 4 modu-
les, series 2. Product standard

EN 4165-011:2007

Aerospace series. Connectors, electrical,
rectangular, modular. Operating temperatu-
re 175 °C continuous. Part 011: Flange mo-
unting receptacle 2 and 4 modules, series 2.
Product standard

EN 4165-018:2007

Aerospace series. Connectors, electrical,
rectangular, modular. Operating temperatu-
re 175 °C continuous. Part 018: Protective
cover for receptacle 2 and 4 modules, series
2 and series 3. Product standard

EN 4165-020:2007

Aerospace series. Connectors, electrical,
rectangular, modular. Operating temperatu-
re 175 °C continuous. Part 020: Coupling
system keyway for receptacle. Product stan-
dard

EN 4165-021:2007

Aerospace series. Connectors, electrical,
rectangular, modular. Operating temperatu-
re 175 °C continuous. Part 021: Coupling
system keyway for plug. Product standard

EN 4165-023:2007

Aerospace series. Connectors, electrical,
rectangular, modular. Operating temperatu-
re 175 °C continuous. Part 023: Tooling for
assembly of receptacle coding component.
Product standard

CEN/TC 19

EN 15195:2007

Liquid petroleum products. Determination
of ignition delay and derived cetane number
(DCN) of middle distillate fuels by combus-
tion in a constant volume chamber

EN 15553:2007

Petroleum products and related materials.
Determination ofhydrocarbon types. Fluo-
rescent indicator adsorption method

CEN/TC 33

EN 13119:2007

Curtain walling. Terminology

CEN/TC 46

EN 1:1998/A1:2007

Flued oil stoves with vaporizing burners

CEN/TC 53

EN 74-3:2007

Couplers, spigot pins and baseplates for use
in falsework and scaffolds. Part 3: Plain ba-
se plates and spigot pins. Requirements and
test procedures

CEN/TR 15563:2007

Temporary works equipment. Recommen-
dations for achieving health and safety

CEN/TC 54

EN 13445-3:2002/A2:2007

Unfired pressure vessels. Part 3: Design

EN 13445-3:2002/A3:2007

Unfired pressure vessels. Part 3: Design

CEN/TR 13445-9:2007

Unfired pressure vessels. Part 9: Confor-
mance of the EN 13445 series to ISO 16528
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CEN/TC 89

EN 15026:2007

Hygrothermal performance of building
components and building elements. Assess-
ment of moisture transfer by numerical si-
mulation

CEN/TC 92

EN 14154-1:2005+A1:2007

Water meters. Part 1: General requirements

EN 14154-2:2005+A1:2007

Water meters. Part 2: Installation and con-
ditions of use

EN 14154-3:2005+A1:2007

Water meters. Part 3: Test methods and
equipment

CEN/TC 104

EN 13577:2007

Water meters. Part 3: Test methods and
equipment

CEN/TC 106

EN 203-2-10:2007

Gas heated catering equipment. Part 2-10:
Specific requirements. Chargrills

CEN/TC 114

EN 1088:1995/A1:2007

Safety of machinery. Interlocking devices
associated with guards. Principles for de-
sign and selection

CEN/TC 132

EN 485-2:2007

Aluminium and aluminium alloys. Sheet,
strip and plate. Part 2: Mechanical properti-
es

CEN/TC 134

EN 548:2004/AC:2007

Resilient floor coverings. Specification for
plain and decorative linoleum

EN 1963:2007

Textile floor coverings. Tests using the Lis-
son Tretrad Machine

CEN/TS 14159:2007

Textile floor coverings. Requirements for
tolerances on (linear) dimensions of rugs,
runners, carpet tiles and wall-to-wall carpet
and for tolerances on pattern repeat

CEN/TC 136

EN 12572-1:2007

Artificial climbing structures. Part 1: Safety
requirements and test methods for ACS
with protection points

CEN/TC 139

EN ISO 16773-1:2007

Paints and varnishes. Electrochemical im-
pedance spectroscopy (EIS) on high-impe-
dance coated specimens. Part 1: Terms and
definitions (ISO 16773-1:2007)

EN ISO 16773-2:2007

Paints and varnishes. Electrochemical im-
pedance spectroscopy (EIS) on high-impe-
dance coated specimens. Part 2: Collection
of data (ISO 16773-2:2007)

EN ISO 21227-3:2007

Paints and varnishes. Evaluation of defects
on coated surfaces using optical imaging.
Part 3: Evaluation of delamination and cor-
rosion around a scribe (ISO 21227-3:2007)

CEN/TC 140

EN ISO 15189:2007

Medical laboratories. Particular require-
ments for quality and competence 
(ISO 15189:2007)

CEN/TC 142

EN 1870-1:2007

Safety of woodworking machines. Circular
sawing machines. Part 1: Circular saw ben-
ches (with and without sliding table), di-
mension saws and building site saws

CEN/TC 144

EN ISO 11681-1:2004/A1:2007

Machinery for forestry. Portable chain-saw
safety requirements and testing. Part 1: Cha-
in-saws for forest service. Amendment 1:
Balance (ISO 11681-1:2004/Amd 1:2007)
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CEN/TC 156

EN 13779:2007

Ventilation for non-residential buildings.
Performance requirements for ventilation
and room-conditioning systems

EN 15240:2007

Ventilation for buildings. Energy perfor-
mance of buildings. Guidelines for inspec-
tion of air-conditioning systems

CEN/TC 163

EN 14528:2007

Bidets. Functional requirements and test
methods

CEN/TC 166

EN 1457:1999/A1:2002/AC:2007

Chimneys. Clay/Ceramic Flue Liners. Re-
quirements and test methods

EN 1857:2003/AC:2007

Chimneys. Components. Concrete flue li-
ners

CEN/TC 173

EN 581-3:2007

Outdoor furniture. Seating and tables for
camping, domestic and contract use. Part 3:
Mechanical safety requirements and test
methods for tables

CEN/TC 177

EN 1739:2007

Determination of shear strength for in-plane
forces of joints between prefabricated com-
ponents of autoclaved aerated concrete or
lightweight aggregate concrete with open
structure

EN 15361:2007

Determination of the influence of the corro-
sion protection coating on the anchorage ca-
pacity of the transverse anchorage bars in
prefabricated reinforced components of au-
toclaved aerated concrete

CEN/TC 185

EN 15048-1:2007

Non-preloaded structural bolting assembli-
es. Part 1: General requirements

EN 15048-2:2007

Non-preloaded structural bolting assembli-
es. Part 2: Suitability test

EN ISO 8748:2007

Spring-type straight pins. Coiled, heavy
duty (ISO 8748:2007)

EN ISO 8750:2007

Spring-type straight pins. Coiled, standard
duty (ISO 8750:2007)

EN ISO 8751:2007

Spring-type straight pins. Coiled, light duty
(ISO 8751:2007)

CEN/TC 192

EN 694:2001+A1:2007

Fire-fighting hoses. Semi-rigid hoses for fi-
xed systems

EN 1947:2002+A1:2007

Fire-fighting hoses. Semi-rigid delivery ho-
ses and hose assemblies for pumps and ve-
hicles

EN 14540:2004+A1:2007

Fire-fighting hoses. Non-percolating layflat
hoses for fixed systems

CEN/TC 193

EN 13999-2:2007

Adhesives. Short term method for measu-
ring the emission properties of low-solvent
or solvent-free adhesives after application.
Part 2: Determination of volatile organic
compounds

EN 13999-3:2007

Adhesives. Short term method for measu-
ring the emission properties of low-solvent
or solvent-free adhesives after application.
Part 3: Determination of volatile aldehydes

EN 13999-4:2007

Adhesives. Short term method for measu-
ring the emission properties of low-solvent
or solvent-free adhesives after application.
Part 4: Determination of volatile diisocya-
nates
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CEN/TC 194

EN 15284:2007

Materials and articles in contact with food
stuffs. Test method for the resistance to
microwave heating of ceramic, glass, glass-
ceramic or plastics cookware

CEN/TC 204

EN 15424:2007

Sterilization of medical devices. Low tem-
perature steam and formaldehyde. Require-
ments for development, validation and rou-
tine control of a sterilization process for me-
dical devices

CEN/TC 205

EN ISO 8536-4:2007

Infusion equipment for medical use. Part 4:
Infusion sets for single use, gravity feed
(ISO 8536-4:2007)

CEN/TC 206

EN ISO 10993-6:2007

Biological evaluation of medical devices.
Part 6: Tests for local effects after implan-
tation (ISO 10993-6:2007)

CEN/TC 207

EN 747-1:2007

Furniture. Bunk beds and high beds for do-
mestic use. Part 1: Safety, strength and du-
rability requirements

EN 747-2:2007

Furniture. Bunk beds and high beds for do-
mestic use. Part 2: Test methods

EN 14703:2007

Furniture. Links for non-domestic seating
linked together in a row. Strength require-
ments and test methods

EN 15373:2007

Furniture. Strength, durability and safety.
Requirements for non-domestic seating

CEN/TC 215

EN 13544-1:2007

Respiratory therapy equipment. Part 1: Ne-
bulizing systems and their components

EN ISO 7396-1:2007

Medical gas pipeline systems. Part 1: Pipe-
line systems for compressed medical gases
and vacuum (ISO 7396-1:2007)

EN ISO 7396-2:2007

Medical gas pipeline systems. Part 2: Ana-
esthetic gas scavenging disposal systems
(ISO 7396-2:2007)

CEN/TC 217

EN 15301-2:2007

Surfaces for sports areas. Part 2: Determi-
nation of shear strength by dynamic top
layer testing of unbound mineral surfaces in
the laboratory

CEN/TC 224

CEN/TS 15480-1:2007

Identification card systems. European Citi-
zen Card. Part 1: Physical, electrical and
transport protocol characteristics

CEN/TS 15480-2:2007

Identification card systems. European Citi-
zen Card. Part 2: Logical data structures and
card services

CEN/TC 226

EN 1317-5:2007

Road restraint systems. Part 5: Product re-
quirements and evaluation of conformity for
vehicle restraint systems

CEN/TC 227

EN 12697-31:2007

Bituminous mixtures. Test methods for hot
mix asphalt. Part 31: Specimen preparation
by gyratory compactor

CEN/TC 229

EN 14843:2007

Precast concrete products. Stairs

EN 14991:2007

Precast concrete products. Foundation ele-
ments

EN 14992:2007

Precast concrete products. Wall elements
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CEN/TC 230

EN 1483:2007

Water quality. Determination of mercury.
Method using atomic absorption spectro-
metry

CEN/TC 250

EN 1993-1-7:2007

Eurocode 3. Design of steel structures.
Part 1-7: Plated structures subject to out of
plane loading

EN 1993-6:2007

Eurocode 3. Design of steel structures.
Part 6: Crane supporting structures

CEN/TC 256

EN 15153-2:2007

Railway applications. External visible and
audible warning devices for high speed tra-
ins. Part 2: Warning horns

CEN/TC 260

EN 13368-2:2007

Fertilizers. Determination of chelating
agents in fertilizers by chromatography.
Part 2: Determination of Fe chelated by o,o-
EDDHA and o,o-EDDHMA by ion pair
chromatography

CEN/TS 15560:2007

Fertilizers. Determination of total nitrogen
in calcium cyanamide nitrate free

CEN/TS 15561:2007

Fertilizers. Determination of total nitrogen
in calcium cyanamide containing nitrates

CEN/TS 15562:2007

Fertilizers. Determination of cyanamide nit-
rogen

CEN/TC 262

EN 12487:2007

Corrosion protection of metals. Rinsed and
non-rinsed chromate conversion coatings
on aluminium and aluminium alloys

CEN/TC 296

EN 14116:2007

Tanks for transport of dangerous goods. Di-
gital interface for the product recognition
device

EN 15208:2007

Tanks for transport of dangerous goods. Se-
aled parcel delivery systems. Working prin-
ciples and interface specifications

CEN/TC 302

EN ISO 22160:2007

Milk and milk-based drinks. Determination
of alkaline phosphatase activity. Enzymatic
photo-activated system (EPAS) method
(ISO 22160:2007)

CEN/TC 308

CEN/TR 15463:2007

Characterization of sludges. Physical con-
sistency. Thixotropic behaviour and piling
behaviour

CEN/TC 332

EN ISO 835:2007

Laboratory glassware. Graduated pipettes
(ISO 835:2007)

CEN/TC 336

EN 15323:2007

Bitumen and bituminous binders. Accelera-
ted long-term ageing/conditioning by the
rotating cylinder method (RCAT)

CEN/WS 027

CWA 15693:2007

Saving lifetimes of Energy Efficiency Im-
provement Measures in bottom-up calcula-
tions

ECISS/TC 2

EN 10247:2007

Micrographic examination of the non-me-
tallic inclusion content of steels using stan-
dard pictures
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ECISS/TC 27

EN 10336:2007

Continuously hot-dip coated and electroly-
tically coated strip and sheet of multiphase
steels for cold forming. Technical delivery
conditions

ECISS/TC 29

EN 10255:2004+A1:2007

Non-Alloy steel tubes suitable for welding
and threading. Technical delivery conditi-
ons

CENELEC-szabványkiadványok
Megjegyzés: Az IEC-szabványokat átvev´́o európai szabványok esetében a jegyzék általában a nemzetközi
szabványt kidolgozó IEC m´́uszaki bizottságot adja meg.

IEC/TC 2

EN 60034-9:2005/A1:2007

Rotating electrical machines. Part 9: Noise
limits (IEC 60034-9:2003/A1:2007)

IEC/TC 3

EN 81714-2:2007

Design of graphical symbols for use in the
technical documentation of products. Part 2:
Specification for graphical symbols in a
computer sensible form, including graphical
symbols for a reference library, and requi-
rements for their interchange 
(IEC 81714-2:2006)

IEC/TC 10

EN 61181:2007

Mineral oil-filled electrical equipment.
Application of dissolved gas analysis
(DGA) to factory tests on electrical equip-
ment (IEC 61181:2007)

IEC/TC 13

EN 62056-46:2002/A1:2007

Electricity metering. Data exchange for me-
ter reading, tariff and load control. Part 46:
Data link layer using HDLC protocol 
(IEC 62056-46:2002/A1:2006)

EN 62056-53:2007

Electricity metering. Data exchange for me-
ter reading, tariff and load control. Part 53:
COSEM application layer 
(IEC 62056-53:2006)

CLC/TC 14

EN 50464-1:2007

Three-phase oil-immersed distribution
transformers 50 Hz, from 50 kVA to 2 500 kVA
with highest voltage for equipment not ex-
ceeding 36 kV. Part 1: General require-
ments

EN 50464-2-1:2007

Three-phase oil-immersed distribution
transformers 50 Hz, from 50 kVA to 2 500 kVA
with highest voltage for equipment not ex-
ceeding 36 kV. Part 2-1: Distribution trans-
formers with cable boxes on the high-volta-
ge and/or low-voltage side. General requi-
rements

EN 50464-2-2:2007

Three-phase oil-immersed distribution
transformers 50 Hz, from 50 kVA to 2 500 kVA
with highest voltage for equipment not ex-
ceeding 36 kV. Part 2-2: Distribution trans-
formers with cable boxes on the high-volta-
ge and/or low-voltage side. Cable boxes
type 1 for use on distribution transformers
meeting the requirements of EN 50464-2-1

EN 50464-2-3:2007

Three-phase oil-immersed distribution
transformers 50 Hz, from 50 kVA to 2 500 kVA
with highest voltage for equipment not ex-
ceeding 36 kV. Part 2-3: Distribution trans-
formers with cable boxes on the high-volta-
ge and/or low-voltage side. Cable boxes
type 2 for use on distribution transformers
meeting the requirements of EN 50464-2-1
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EN 50464-3:2007

Three-phase oil-immersed distribution
transformers 50 Hz, from 50 kVA to 2 500 kVA
with highest voltage for equipment not ex-
ceeding 36 kV. Part 3: Determination of the
power rating of a transformer loaded with
non-sinusoidal currents

EN 50464-4:2007

Three-phase oil-immersed distribution
transformers 50 Hz, from 50 kVA to 2 500 kVA
with highest voltage for equipment not ex-
ceeding 36 kV. Part 4: Requirements and
tests concerning pressurised corrugated
tanks

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

Low-voltage switchgear and controlgear.
Part 6-2: Multiple function equipment.
Control and protective switching devices
(or equipment) (CPS) 
(IEC 60947-6-2:2002/A1:2007)

IEC/TC 15

EN 60684-3-246:2007

Flexible insulating sleeving. Part 3: Specifi-
cations for individual types of sleeving.
Sheet 246: Heat-shrinkable polyolefin slee-
ving, dual wall, not flame retarded 
(IEC 60684-3-246:2007)

EN 60684-3-248:2007

Flexible insulating sleeving. Part 3: Specifi-
cations for individual types of sleeving.
Sheet 248: General purpose, heat-shrinkab-
le, dual wall polyolefin sleeving, flame re-
tarded, shrink ratios 2:1, 3:1, 4:1 
(IEC 60684-3-248:2007)

CLC/TC 20

HD 603 S1:1994/A3:2007

Distribution cables of rated voltage
0,6/1 kV

IEC/TC 23

EN 60309-1:1999/A1:2007

Plugs, socket-outlets and couplers for in-
dustrial purposes. Part 1: General require-
ments 
(IEC 60309-1:1999/A1:2005, modified)

EN 60309-2:1999/A1:2007

Plugs, socket-outlets and couplers for in-
dustrial purposes. Part 2: Dimensional inter-
changeability requirements for pin and con-
tact-tube accessories 
(IEC 60309-2:1999/A1:2005, modified)

IEC/TC 25

EN 60027-1:2006/A2:2007

Letter symbols to be used in electrical tech-
nology. Part 1: General 
(IEC 60027-1:1995/A2:2005)

EN 60027-2:2007

Letter symbols to be used in electrical tech-
nology. Part 2: Telecommunications and
electronics (IEC 60027-2:2005)

IEC/TC 31

EN 60079-26:2007

Explosive atmospheres. Part 26: Equipment
with equipment protection level (EPL) Ga 
(IEC 60079-26:2006)

EN 60079-28:2007

Explosive atmospheres. Part 28: Protection
of equipment and transmission systems
using optical radiation 
(IEC 60079-28:2006)

EN 60079-30-1:2007

Explosive atmospheres. Part 30-1: Electri-
cal resistance trace heating. General and tes-
ting requirements (IEC 60079-30-1:2007)

EN 62086-2:2007

Explosive atmospheres. Part 30-2: Electri-
cal resistance trace heating. Application gu-
ide for design, installation and maintenance
(IEC 60079-30-2:2007)

IEC/TC 33

EN 61071:2007

Capacitors for power electronics 
(IEC 61071:2007)
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IEC/TC 34

EN 60061-1:1993/A38:2007

Lamp caps and holders together with gau-
ges for the control of interchangeability and
safety. Part 1: Lamp caps 
(IEC 60061-1:1969/A38:2006)

EN 60061-2:1993/A35:2007

Lamp caps and holders together with gau-
ges for the control of interchangeability and
safety. Part 2: Lampholders 
(IEC 60061-2:1969/A35:2006)

CLC/TC 46X

EN 50289-1-16:2007

Communication cables. Specifications for
test methods. Part 1-16: Electromagnetic
performance. Coupling attenuation of cable
assemblies (Field conditions)

IEC/TC 46

EN 61169-2:2007

Radio-frequency connectors. Part 2: Sectio-
nal specification. Radio frequency coaxial
connectors of type 9,52 
(IEC 61169-2:2007)

EN 61169-8:2007

Radio-frequency connectors. Part 8: Sectio-
nal specification. RF coaxial connectors
with inner diameter of outer conductor
6,5 mm (0,256 in) with bayonet lock. Cha-
racteristic impedance 50 ohms (type BNC)
(IEC 61169-8:2007)

EN 61169-16:2007

Radio-frequency connectors. Part 16: Secti-
onal specification. RF coaxial connectors
with inner diameter of outer conductor
7 mm (0,276 in) with screw coupling. Cha-
racteristic impedance 50 ohms (75 ohms)
(type N) (IEC 61169-16:2006)

EN 61169-37:2007

Radio-frequency connectors. Part 37: Secti-
onal specification for STWX8 R.F connec-
tors (IEC 61169-37:2007)

IEC/TC 49

EN 60444-9:2007

Measurement of quartz crystal unit parame-
ters. Part 9: Measurement of spurious reso-
nances of piezoelectric crystal units 
(IEC 60444-9:2007)

IEC/TC 56

EN 61025:2007

Fault tree analysis (FTA) (IEC 61025:2006)

EN 62347:2007

Guidance on system dependability specifi-
cations (IEC 62347:2006)

CLC/TC 61

EN 60745-2-3:2007

Hand-held motor-operated electric tools.
Safety. Part 2-3: Particular requirements for
grinders, polishers and disk-type sanders
(IEC 60745-2-3:2006, modified)

EN 60745-2-5:2007

Hand-held motor-operated electric tools.
Safety. Part 2-5: Particular requirements for
circular saws (IEC 60745-2-5:2006, modi-
fied)

EN 60745-2-8:2003/A11:2007

Hand-held motor-operated electric tools.
Safety. Part 2-8: Particular requirements for
shears and nibblers

EN 60745-2-14:2003/A1

Hand-held motor-operated electric tools.
Safety. Part 2-14: Particular requirements
for planers 
(IEC 60745-2-14:2003/A1:2006, modified)

EN 60745-2-14:2003/A11:2007

Hand-held motor-operated electric tools.
Safety. Part 2-14: Particular requirements
for planers

EN 60745-2-17:2003/A11:2007

Hand-held motor-operated electric tools.
Safety. Part 2-17: Particular requirements
for routers and trimmers
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IEC/TC 62

EN 60601-2-2:2007

Medical electrical equipment. Part 2-2: Par-
ticular requirements for the safety of high
frequency surgical equipment 
(IEC 60601-2-2:2006)

EN 60601-2-13:2006/A1:2007

Medical electrical equipment. Part 2-13:
Particular requirements for the safety and
essential performance of anaesthetic
systems (IEC 60601-2-13:2003/A1:2006)

IEC/TC 64

HD 60364-7-705:2007

Low-voltage electrical installations. Part 7-705:
Requirements for special installations or lo-
cations. Agricultural and horticultural pre-
mises (IEC 60364-7-705:2006, modified)

IEC/TC 65

EN 62337:2007

Commissioning of electrical, instrumentati-
on and control systems in the process in-
dustry. Specific phases and milestones 
(IEC 62337:2006)

EN 62339-1:2007

Modular component interfaces for surface-
mount fluid distribution components. Part 1:
Elastomeric seals (IEC 62339-1:2006)

EN 62381:2007

Automation systems in the process industry.
Factory acceptance test (FAT), site accep-
tance test (SAT) and site integration test
(SIT) (IEC 62381:2006)

EN 62382:2007

Electrical and instrumentation loop check
(IEC 62382:2006)

CLC/TC 72

EN 60730-1:2000/A16:2007

Automatic electrical controls for household
and similar use. Part 1: General require-
ments

CLC/TC 76

CLC/TR 50493:2007

National wordings of laser warning labels

IEC/TC 77

EN 61000-4-18:2007

Electromagnetic compatibility (EMC).
Part 4-18: Testing and measurement techni-
ques. Damped oscillatory wave immunity
test (IEC 61000-4-18:2006)

IEC/TC 78

EN 61482-1-2:2007

Live working. Protective clothing against
the thermal hazards of an electric arc.
Part 1-2: Test methods. Method 2: Determi-
nation of arc protection class of material and
clothing by using a constrained and directed
arc (box test) (IEC 61482-1-2:2007)

IEC/TC 80

EN 62320-1:2007

Maritime navigation and radiocommunica-
tion equipment and systems. Automatic
Identification Systems (AIS). Part 1: AIS
Base Stations. Minimum operational and
performance requirements, methods of tes-
ting and required test results 
(IEC 62320-1:2007)

IEC/TC 85

EN 61557-1:2007

Electrical safety in low voltage distribution
systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c..
Equipment for testing, measuring or moni-
toring of protective measures. Part 1: Gene-
ral requirements (IEC 61557-1:2007)

EN 61557-2:2007

Electrical safety in low voltage distribution
systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c..
Equipment for testing, measuring or moni-
toring of protective measures. Part 2: Insu-
lation resistance (IEC 61557-2:2007)
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EN 61557-3:2007

Electrical safety in low voltage distribution
systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c..
Equipment for testing, measuring or moni-
toring of protective measures. Part 3: Loop
impedance (IEC 61557-3:2007)

EN 61557-4:2007

Electrical safety in low voltage distribution
systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c..
Equipment for testing, measuring or moni-
toring of protective measures. Part 4: Resis-
tance of earth connection and equipotential
bonding (IEC 61557-4:2007)

EN 61557-5:2007

Electrical safety in low voltage distribution
systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c..
Equipment for testing, measuring or moni-
toring of protective measures. Part 5: Resis-
tance to earth (IEC 61557-5:2007)

EN 61557-7:2007

Electrical safety in low voltage distribution
systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c..
Equipment for testing, measuring or moni-
toring of protective measures. Part 7: Phase
sequence (IEC 61557-7:2007)

IEC/TC 86

EN 60794-4-10:2007

Optical fibre cables. Part 4-10: Aerial opti-
cal cables along electrical power lines. Fa-
mily specification for OPGW (Optical Gro-
und Wires) (IEC 60794-4-10:2006)

EN 60794-5:2007

Optical fibre cables. Part 5: Sectional speci-
fication. Microduct cabling for installation
by blowing (IEC 60794-5:2006)

IEC/TC 87

EN 61161:2007

Ultrasonics. Power measurement. Radiation
force balances and performance require-
ments (IEC 61161:2006)

IEC/TC 96

EN 61558-2-1:2007

Safety of power transformers, power supp-
lies, reactors and similar product. Part 2-1:
Particular requirements and tests for separa-
ting transformers and power supplies incor-
porating separating transformers for general
applications (IEC 61558-2-1:2007)

EN 61558-2-2:2007

Safety of power transformers, power supp-
lies, reactors and similar products. Part 2-2:
Particular requirements and tests for control
transformers and power supplies incorpora-
ting control transformers 
(IEC 61558-2-2:2007)

IEC/TC 103

EN 62272-2:2007

Digital radio mondiale (DRM). Part 2: Di-
gital radio in the bands below 30 MHz. Met-
hods of measurement for DRM transmitters
(IEC 62272-2:2007)

EN 62273-1:2007

Methods of measurement for radio trans-
mitters. Part 1: Performance characteristics
of terrestrial digital television transmitters
(IEC 62273-1:2007)

IEC/TC 104

EN 60068-2-1:2007

Environmental testing. Part 2-1: Tests. Test
A: Cold (IEC 60068-2-1:2007)

IEC/TC 105

EN 62282-2:2004/A1:2007

Fuel cell technologies. Part 2: Fuel cell mo-
dules (IEC 62282-2:2004/A1:2007)

CLC/TC 205

EN 50090-2-2:1996/A2:2007

Home and Building Electronic Systems
(HBES). Part 2-2: System overview. Gene-
ral technical requirements
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CEN-szabványtervezetek

CEN/TC 88

EN 14707:2005/prA1:2007

Thermal insulating products for building
equipment and industrial installations. De-
termination of maximum service temperatu-
re for preformed pipe insulation
Dea: 2007. 09. 26.

CEN/TC 104

prEN 934-5:2007

Admixtures for concrete, mortar and grout.
Part 5: Admixtures for sprayed concrete.
Definitions, requirements, conformity, mar-
king and labelling
Dea: 2007. 07. 12.

CEN/TC 113

prEN 13771-2:2007

Compressors and condensing units for ref-
rigeration. Performance testing and test
methods. Part 2: Condensing units
Dea: 2007. 07. 12.

prEN 14511-1:2007

Air conditioners, liquid chilling packages
and heat pumps with electrically driven
compressors for space heating and cooling.
Part 1: Terms and definitions
Dea: 2007. 09. 12.

prEN 14511-2:2007

Air conditioners, liquid chilling packages
and heat pumps with electrically driven
compressors for space heating and cooling.
Part 2: Test conditions
Dea: 2007. 09. 12.

prEN 14511-3:2007

Air conditioners, liquid chilling packages
and heat pumps with electrically driven
compressors for space heating and cooling.
Part 3: Test methods
Dea: 2007. 09. 12.

prEN 14511-4:2007

Air conditioners, liquid chilling packages
and heat pumps with electrically driven
compressors for space heating and cooling.
Part 4: Requirements
Dea: 2007. 09. 12.

CEN/TC 124

EN 14081-4:2005/prA2:2007

Timber structures. Strength graded structu-
ral timber with rectangular cross section.
Part 4: Machine grading. Grading machine
settings for machine controlled systems
Dea: 2007. 07. 12.

Új európai szabványtervezetek

Európai Unió-beli, ezen belül az európai szabványügyi szervezetekbeli (CEN, CENELEC, ETSI) tag-
ságunkból adódó kötelezettségünk egyrészt az európai szabványok bevezetése nemzeti szabványként,
továbbá az ezekkel ellentétes nemzeti szabványok visszavonása, másrészt az európai szabványok kiadá-
sát megel´́oz´́oen a tervezetük véleményezése.

A következ´́okben felsorolt szabványtervezeteket a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) – a felszó-
lalási határid´́ovel (dea) – megkapta véleményezésre.

Az MSZT köszönettel vesz bárkit´́ol az európai szabványtervezetekre vonatkozó minden olyan javaslatot
és véleményt, amely a tervezett európai szabványok tartalmát illet´́oen segíti a magyar nemzeti érdekek
érvényesítését.

CEN-szabványtervezetek:

MSZT Szabványosítási Titkárság
Tel.: 456-6846, fax: 456-6841, 
e-mail: j.szabo@mszt.hu

CENELEC- és ETSI-szabványtervezetek:

MSZT Szabványosítási Titkárság
Tel.: 456-6845, fax: 456-6841, 
e-mail: z.szabo@mszt.hu 

A javaslatokat és véleményeket ugyanezekre a címekre kérjük.
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CEN/TC 164

EN 15219:2006/prA1:2007

Water conditioning equipment inside buil-
dings. Nitrate removal devices. Require-
ments for performance, safety and testing
Dea: 2007. 09. 19.

CEN/TC 172

prCEN/TR 15645-1:2007

Paper and board intended to come into con-
tact with foodstuffs. Calibration of the off-
flavour test. Part 1: Odour
Dea: 2007. 07. 12.

prCEN/TR 15645-2:2007

Paper and board intended to come into con-
tact with foodstuffs. Calibration of the off
flavour test. Part 2: Fatty food
Dea: 2007. 07. 12.

prCEN/TR 15645-3:2007

Paper and board intended to come into con-
tact with foodstuffs. Calibration of the off-
flavour test. Part 3: Dry food
Dea: 2007. 07. 12.

CEN/TC 181

EN 449:2002/prA1:2007

Specification for dedicated liquefied petro-
leum gas appliances. Domestic flueless spa-
ce heaters (including diffusive catalytic
combustion heaters)
Dea: 2007. 07. 26.

CEN/TC 184

prEN 1007-6:2007

Advanced technical ceramics. Ceramic
composites. Methods of test for reinforce-
ments. Part 6: Determination of tensile pro-
perties of filaments at high temperature
Dea: 2007. 09. 12.

prEN 14186:2007

Advanced technical ceramics. Mechanical
properties of ceramic composites at room
temperature. Determination of elastic pro-
perties by an ultrasonic technique
Dea: 2007. 09. 12.

prCEN/TS 15658:2007
Advanced technical ceramics. Mechanical
properties of ceramic fibres at high tempe-
rature under non-reactive environment. De-
termination of creep behaviour by the hot
end method
Dea: 2007. 07. 19.

CEN/TC 194

prCEN/TS 12983-3:2007
Cookware. Domestic cookware for use on
top of a stove, cooker or hob. Part 3: Cook-
ware for use on induction heating sources
Dea: 2007. 07. 12.

CEN/TC 231

EN 14253:2003/prA1:2007
Mechanical vibration. Measurement and
calculation of occupational exposure to
whole-body vibration with reference to he-
alth. Practical guidance
Dea: 2007. 09. 19.

CEN/TC 248

prEN 14682:2007
Safety of children’s clothing. Cords and
drawstrings on children’s clothing. Specifi-
cations
Dea: 2007. 09. 19.

CEN/TC 262

EN 14864:2005/prA1:2007
Vitreous and porcelain enamels. Enamel co-
atings applied to steel for writing surfaces.
Specification
Dea: 2007. 07. 12.

ECISS/TC 22

prEN 10028-1:2007
Flat products made of steels for pressure
purposes. Part 1: General requirements
Dea: 2007. 09. 19.

prEN 10272:2007
Stainless steel bars for pressure purposes
Dea: 2007. 07. 19.

prEN 10273:2007
Hot rolled weldable steel bars for pressure
purposes with specified elevated temperatu-
re properties
Dea: 2007. 09. 19.
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CENELEC-szabványtervezetek

IEC/TC 9

prEN 60850:2007

Railway applications. Supply voltages of
traction systems (IEC 60850:2007)
Dea: 2007. 09. 21.

CLC/TC 20

prEN 61138:2007/prAA:2007

Cables for portable earthing and short-cir-
cuiting equipment
Dea: 2007. 09. 29.

prEN 62230:2007

Electric cables. Spark-test method 
(IEC 62230:2006)
Dea: 2007. 09. 29.

CLC/TC 23B

EN 50428:2005/prA1:2007

Switches for household and similar fixed
electrical installations. Collateral standard.
Switches and related accessories for use in
home and building electronic systems
(HBES)
Dea: 2007. 09. 23.

CLC/TC 23E
EN 61009-1:2004/prAA:2007

Residual current operated circuit-breakers
with integral overcurrent protection for ho-
usehold and similar uses (RCBO’s). Part 1:
General rules
Dea: 2007. 09. 21.

CLC/TC 46X
prEN 50290-4-2:2007

Communication cables. Part 4-2: General
considerations for the use of cables. Guide
to use
Dea: 2007. 09. 14.

CLC/TC 79
prEN 50131-2-4:2007

Alarm systems. Intrusion and hold-up
systems. Part 2-4: Requirements for combi-
ned passive infrared and microwave detec-
tors
Dea: 2007. 09. 14.

CLC/prTR 50456:2007
Guidelines to achieving compliance with
EC directives for alarm systems
Dea: 2007. 07. 13.

ETSI-szabványtervezetek
SES HARM

ETSI EN 301 459 V1.4.0 (2007-04)

Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Harmonized EN for Satellite Interactive
Terminals (SIT) and Satellite User Termi-
nals (SUT) transmitting towards satellites in
geostationary orbit in the 29,5 GHz to
30,0 GHz frequency bands covering essen-
tial requirements under article 3.2 of the
R&TTE Directive 
Dea: 2007. 06. 08.

TM 4

ETSI EN 302 217-1 V1.2.1 (2007-02)

Fixed Radio Systems; Characteristics and
requirements for point-to-point equipment
and antennas; Part 1: Overview and system-
independent common characteristics 
Dea: 2007. 06. 15.

ETSI EN 302 217-2-1 V1.2.1 (2007-02)

Fixed Radio Systems; Characteristics and
requirements for point-to-point equipment
and antennas; Part 2-1: System-dependent
requirements for digital systems operating
in frequency bands where frequency co-or-
dination is applied 
Dea: 2007. 06. 15.

ERM TG30

ETSI EN 302 510-1 V1.1.1 (2007-04)

Electromagnetic compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM); Radio equipment
in the frequency range 30 MHz to 37,5 MHz
for Ultra Low Power Active Medical
Membrane Implants and Accessories; Part 1:
Technical characteristics and test methods
Dea: 2007. 06. 15.
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ETSI EN 302 510-2 V1.1.1 (2007-04)
Electromagnetic compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM); Radio equipment
in the frequency range 30 MHz to 37,5 MHz
for Ultra Low Power Active Medical
Membrane Implants and Accessories;
Part 2: Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive 
Dea: 2007. 06. 15.

ETSI EN 301 839-1 V1.2.1 (2007-04)
Electromagnetic compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM); Short Range De-
vices (SRD); Ultra Low Power Active Me-
dical Implants (ULP-AMI) and Peripherals
(ULP-AMI-P) operating in the frequency
range 402 MHz to 405 MHz; Part 1: Tech-
nical characteristics and test methods
Dea: 2007. 06. 29.

ETSI EN 301 839-2 V1.2.1 (2007-04)
Electromagnetic compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM); Short Range De-
vices (SRD); Ultra Low Power Active Me-
dical Implants (ULP-AMI) and Peripherals
(ULP-AMI-P) operating in the frequency
range 402 MHz to 405 MHz; Part 2: Har-
monized EN covering essential require-
ments of article 3.2 of the R&TTE Directive
Dea: 2007. 06. 29.

TETRA 3

ETSI EN 300 392-12-21 V1.3.0 (2007-02)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice
plus Data (V+D); Part 12: Supplementary
services stage 3; Sub-part 21: Ambience
Listening (AL)
Dea: 2007. 06. 22.

ERM TGDMR

ETSI EN 301 166-1 V1.2.1 (2007-04)
Electromagnetic compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM); Land Mobile Ser-
vice; Radio equipment for analogue and/or
digital communication (speech and/or data)
and operating on narrow band channels and
having an antenna connector; Part 1: Tech-
nical characteristics and methods of measu-
rement
Dea: 2007. 06. 22.

ETSI EN 301 166-2 V1.2.1 (2007-04)

Electromagnetic compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM); Land Mobile Ser-
vice; Radio equipment for analogue and/or
digital communication (speech and/or data)
and operating on narrow band channels and
having an antenna connector; Part 2: Har-
monized EN covering essential require-
ments of article 3.2 of the R&TTE Directive
Dea: 2007. 06. 22.

ETSI EN 300 113-1 V1.6.1 (2007-04)

Electromagnetic compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM); Land mobile ser-
vice; Radio equipment intended for the
transmission of data (and/or speech) using
constant or non-constant envelope modula-
tion and having an antenna connector;
Part 1: Technical characteristics and met-
hods of measurement
Dea: 2007. 06. 29.

ETSI EN 300 113-2 V1.4.1 (2007-04)

Electromagnetic compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM); Land mobile ser-
vice; Radio equipment intended for the
transmission of data (and/or speech) using
constant or non-constant envelope modula-
tion and having an antenna connector;
Part 2: Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive
Dea: 2007. 06. 29.

BRAN

ETSI EN 301 893 V1.4.1 (2007-02)

Broadband Radio Access Networks
(BRAN); 5 GHz high performance RLAN;
Harmonized EN covering essential require-
ments of article 3.2 of the R&TTE Directive
Dea: 2007. 06. 29.

ERM EMC

ETSI EN 301 489-1 V1.7.1 (2007-04)

Electromagnetic compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic
Compatibility (EMC) standard for radio
equipment and services; Part 1: Common
technical requirements
Dea: 2007. 06. 29.
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ERM TG25
ETSI EN 302 454-1 V1.1.1 (2007-04)

Electromagnetic compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM); Meteorological
Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in
the 1 668,4 MHz to 1 690 MHz frequency
range; Part 1: Technical characteristics and
test methods
Dea: 2007. 06. 29.

ETSI EN 302 454-2 V1.1.1 (2007-04)
Electromagnetic compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM); Meteorological
Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in
the 1 668,4 MHz to 1 690 MHz frequency
range; Part 2: Harmonized EN covering es-
sential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive
Dea: 2007. 06. 29.

Tájékoztató a Szabványügyi Közlöny elektronikus (online)
változatának bevezetésér´́ol 

Tájékoztató a Szabványügyi Közlöny
elektronikus (online) változatának

el´́ofizetési módjáról és áráról

Amint azt a Szabványügyi Közlöny 2007. 3.
(márciusi) számában és az el´́oz´́oekben is jeleztük,
lapunk online változata csak a 2007. 6. (júniusi)
számig olvasható ingyenes szolgáltatásként az
MSZT honlapján, a lap következ´́o számai azon-
ban csak az el´́ofizet´́ok számára lesznek hozzáfér-
het´́ok.

Az online változatra már 2007. május 1-jét´́ol
fogadjuk a megrendeléseket, amelyeket az MSZT
honlapjáról letölthet´́o megrendel´́olap kitöltésével
faxon vagy e-mailen, illetve online módon juttat-
hatják el az MSZT-hez. 

A megrendel´́olapot szintén 2007. május 1-jét´́ol
találhatják meg az MSZT honlapján:
www.mszt.hu

Az online változat árai áfával
Egy szám ára:   1 160 Ft
El´́ofizetési díj negyedévre:   3 480 Ft

fél évre:   6 960 Ft
egy évre:  13 920 Ft

A negyedévre el´́ofizet´́o olvasóink 8% kedvez-
ményt, a fél évre el´́ofizet´́o olvasóink 10% kedvez-
ményt, az egy évre el´́ofizet´́o olvasóink 15% ked-
vezményt kapnak a megadott árból, így most 

a negyedéves el´́ofizetés ára áfával  3 240 Ft
a féléves el´́ofizetés ára áfával   6 240 Ft
az egyéves el´́ofizetés ára áfával  11 880 Ft

Egyéb tudnivalók 
a Szabványügyi Közlöny 

online változatáról

A Szabványügyi Közlöny online változatára vo-
natkozó megrendelés beérkezése után az el´́ofizet´́o
megkapja a számlát az el´́ofizet´́oi díjról. Az el´́ofi-
zet´́oi díj beérkezése után az el´́ofizet´́o által meg-
adott e-mail címre megküldjük a hozzáféréshez
szükséges jelszót.

Az el´́ofizet´́ok az online változatot saját hasz-
nálatukra kinyomtathatják és az archív számokat
3 hónapra visszamen´́oleg megtekinthetik.

Tudnivalók 
a Szabványügyi Közlöny 
nyomtatott változatáról

A Szabványügyi Közlöny nyomtatott változatá-
nak ára 2007. július 1-jét´́ol 2007. december 31-
éig:

Egy szám ára:  1 700 Ft + áfa
El´́ofizetési díj negyedévre:  5 100 Ft + áfa

fél évre: 10 200 Ft + áfa
A Szabványügyi Közlöny nyomtatott változa-

tára el´́ofizetni a 2007-es év végéig a Magyar Posta
Rt. Hírlap Üzletágánál lehet: 

1008 Budapest, Orczy tér 1. 
(e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu; 
fax: 303-3440).
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Tájékoztató a Szabványjegyzék elektronikus (online)
változatának el´́ofizetési módjáról, áráról és

használatának módjáról

Amint azt a Szabványügyi Közlöny 2006. de-
cemberi számában jeleztük, az online Szab-
ványjegyzék (Magyar Nemzeti Szabványok
Jegyzéke) ingyenes olvashatósága 2007. év fo-
lyamán megsz´́unik. 

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, 
hogy az online Szabványjegyzék 

2007. július 1-jét´́ol 
csak az el´́ofizet´́ok számára 

lesz hozzáférhet´́o.

A szolgáltatás el´́ofizetéséhez szükséges in-
formációk és a megrendel´́olap az MSZT honlap-
ján (www.mszt.hu) megtalálható. 

Az online Szabványjegyzék adataihoz perc-
alapú díjszámítás alapján lehet hozzáférni.

A szolgáltatás díjszabása

1 perc = 20 Ft + 20% áfa
a 21. perct´́ol = 10 Ft/perc + 20% áfa

Id´́otartam Ár (nettó)

 1 perc  20 Ft

10 perc 200 Ft

15 perc 300 Ft

20 perc 400 Ft

25 perc 450 Ft

30 perc 500 Ft

35 perc 550 Ft

40 perc 600 Ft

45 perc 650 Ft

50 perc 700 Ft

55 perc 750 Ft

60 perc 800 Ft

Az el´́ofizetés módja

Az online Szabványjegyzékre úgy lehet el´́ofi-
zetni, hogy az ügyfél (el´́ofizet´́o) a honlapunkon
lév´́o megrendel´́olapot kitölti és elküldi az
MSZT-nek  online formában. Ezzel az ügyfél

jelzi, hogy igénybe kívánja venni ezt a szolgál-
tatást és megjelöli azt az összeget, amelyet szük-
ségesnek és elégségesnek tart a szolgáltatás
igénybevételéhez. A legkisebb összeg 1500 Ft +
áfa. A megrendelés beérkezése után az MSZT
megküldi a számlát az ügyfélnek az általa meg-
adott összegr´́ol. A számla kiegyenlítésekor az
ügyfél megkapja az online Szabványjegyzékhez
a hozzáférési jelszavát. A felhasználói nevet az
ügyfél maga választhatja meg (ez legfeljebb 12
karakter hosszúságú lehet). 

A használat módja

Az ügyfél az általa választott összeget (saját ke-
ret) annyi id´́o alatt és úgy használja fel, ahogy
jónak látja. Amíg az ügyfél saját kerete tart,
olvashatja a jegyzéket.

Amikor az ügyfél a felhasználói nevével és
jelszavával bejelentkezik, ezt a rendszer regiszt-
rálja, és az eltöltött id´́onek megfelel´́o díjat le-
vonja az ügyfél keretéb´́ol. Az ügyfél a Szab-
ványjegyzék használata során folyamatosan lát-
ja az eltelt (felhasznált) id´́ot, amelyet egy, a
Szabványjegyzék felületén jól láthatóan elhe-
lyezett számláló (óra) mutat. Ha a bejelentke-
zéskor az ügyfél saját kerete 20 percnél rövi-
debb használatot tesz lehet´́ové, akkor err´́ol jel-
zést kap, és pontosan látja, hogy mennyi ideig
veheti még igénybe a szolgáltatást. Ezután ter-
mészetesen újabb összeg(ek) befizetésével a
Szabványjegyzék olvashatósága tetsz´́oleges ide-
ig meghosszabbítható.

Egyéb tudnivalók

Az MSZDATA szolgáltatásunkat ügyfeleink
változatlanul  igénybe vehetik, azaz a Magyar
Nemzeti Szabványok bibliográfiai adatbázisa
havonkénti és negyedévenkénti frissítéssel meg-
rendelhet´́o CD-ROM-on. A megrendeléshez
szükséges információk az MSZT honlapján a
www.mszt.hu  „Vásárlás” címszóra kattintva el-
érhet´́ok.
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1. Min´́oségirányítási rendszer tanúsítása
1. sz. jegyzék a T/6/2007. (Sz. K. 6.) MSZT számú közleményhez

A cég neve
Az irányítási rendszer A tanúsítási 

okirat száma
modellszabványa alkalmazási területe

S.C. ALPIN 57 LUX
S.R.L.

MSZ EN ISO 9001:2001 Jégkrém és süt´́oipari termékek
gyártása és eladása.

503/1150

AUTÓKOMPLEX
Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 OPEL és CHEVROLET (DAE-
WOO) típusú gépjárm´́uvek érté-
kesítése, javítása; gépjárm´́uvek
el´́ozetes m´́uszaki fenntartói vizs-
gálata, környezetvédelmi felül-
vizsgálata és eredetiségvizsgálat,
bérautó-szolgáltatás.
Kizárás:
Tervezés és fejlesztés (7.3.)

503/0280(3)

S.C. CIDOR SERV 
S.R.L.

MSZ EN ISO 9001:2001 Kenyér, friss tésztafélék gyártása.
Kizárás:
A vev´́o tulajdona (7.5.4.)

503/1146

Danubius 
Nyelvi Intézet Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 Nyelvoktatás,  nyelvvizsgáztatás.
Kizárás:
A megfigyel´́o és mér´́oeszközök
kezelése (7.6.)

503/0624(2)

DOMINÓ TRANS 
Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 Belföldi és nemzetközi árufuva-
rozás.
Kizárás:
Tervezés és fejlesztés (7.3.)
Az el´́oállítás és szolgáltatásnyúj-
tás folyamatainak érvényesítése
(validálása) (7.5.2.)

503/0670(2)

TANÚSÍTÁSI KÖZLEMÉNYEK
T/6/2007. (Sz. K. 6.) MSZT számú közlemény

A Magyar Szabványügyi Testület a nemzeti szabványosításról szóló, 1995. évi XXVIII. törvény 8. §
(1) bekezdés k), illetve l) pontjában foglaltak alapján:

1. Közzéteszi az 1. sz. jegyzékben szerepl´́o cégek min´́oségirányítási rendszerének MSZT általi tanú-
sítását.

2. Közzéteszi a 2. sz. jegyzékben szerepl´́o cégek környezetközpontú irányítási rendszerének MSZT
általi tanúsítását.

3. Közzéteszi a 3. sz. jegyzékben szerepl´́o cégek élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerének MSZT
általi tanúsítását.

Pónyai György s.k.,
a Magyar Szabványügyi Testület

ügyvezet´́o igazgatója
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A cég neve
Az irányítási rendszer A tanúsítási 

okirat száma
modellszabványa alkalmazási területe

ENTAS Kft. MSZ EN ISO 9001:2001 Bankjegy- és okmányvizsgáló,
valamint emissziós eszközök ter-
vezése, gyártása, értékesítése,
üzembe helyezése és szervizelése.
Kizárás:
Az el´́oállítás és szolgáltatásnyúj-
tás folyamatainak érvényesítése
(validálása) (7.5.2.)

503/0420(2)

FÉMFORG 
Fémmegmunkáló 
Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 Forgácsolt fém alkatrészek gyár-
tása.
Kizárás:
Tervezés és fejlesztés (7.3.)
Az el´́oállítás és szolgáltatásnyúj-
tás folyamatainak érvényesítése
(validálása) (7.5.2.)

503/0356(2)

S.C. FERMETAL 
PROD S.R.L.

MSZ EN ISO 9001:2001 Fémmegmunkálás és fémszerke-
zetgyártás.
Kizárás:
Tervezés és fejlesztés (7.3.)

503/1147

Ferrit-G Gyártó és 
Kereskedelmi Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 Ferritmagok és vaspor magok ter-
vezése, gyártása és értékesítése.
Kizárás:
Az el´́oállítás és szolgáltatásnyúj-
tás folyamatainak érvényesítése
(validálása) (7.5.2.)

503/0255(2)-1

Flash’4 
Számítástechnikai 
Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 Integrált számítástechnikai rend-
szerek tervezése, szállítása, tele-
pítése és üzemeltetése.
Kizárás:
Az el´́oállítás és szolgáltatásnyúj-
tás folyamatainak érvényesítése
(validálása) (7.5.2.)

503/0708(2)

GEOPROTECT 
Környezetvédelmi, 
Épít´́oipari és 
Szolgáltató Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 Környezetvédelmi kármentesíté-
si, fúrási, feltárási, építési-kivite-
lezési, tartálytisztítási, vizsgálati,
javítási, bontási tevékenységek.
Kizárás:
Tervezés és fejlesztés (7.3.)

503/0669(2)
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A cég neve
Az irányítási rendszer A tanúsítási 

okirat száma
modellszabványa alkalmazási területe

H ´́OSZER-TRADE 
Épít´́oipari 
Kerekedelmi és 
Szolgáltató Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 Épít´́oipari f´́ovállalkozás és kivite-
lezés.
Kizárás:
Az el´́oállítás és szolgáltatásnyúj-
tás folyamatainak érvényesítése
(validálása) (7.5.2.)

503/0629(2)

Infoplan 
Mérnökiroda Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 M´́uszaki tervezési tevékenység
mérnöki szolgáltatásokkal.

503/0121(3)

Jávorszky Ödön 
Városi Kórház

MSZ EN ISO 9001:2001 Fekv´́o- és járóbeteg-szakellátás,
foglalkozás-egészségügyi alapel-
látás.
Kizárás:
Tervezés és fejlesztés (7.3.)

503/0424(2)

Magyar Villamos 
M´́uvek Zrt.

MSZ EN ISO 9001:2001 Stratégiai és üzleti tervezés,
összehangolt irányítás és kontrol-
ling, üzletfejlesztés, a villamos
energia kereskedelmének és fej-
lesztésének vállalatcsoport-szint´́u
koordinálása.
Kizárás:
Tervezés és fejlesztés (7.3.)
A megfigyel´́o- és mér´́oeszközök
kezelése (7.6.)

503/0170(3)

MERIAN Orosháza 
Finom Szárnyas 
Különlegességek 
Zrt.

MSZ EN ISO 9001:2001 Alapanyagok beszerzése; húské-
szítmények, konzervtermékek
el´́oállítása és forgalmazása; keze-
lés, tárolás, csomagolás, állapot-
meg´́orzés, kiszállítás.

503/0175(3)

Országos 
Katasztrófavédelmi 
F´́oigazgatóság

MSZ EN ISO 9001:2001 T´́uzvédelmi, polgári védelmi és
katasztrófavédelmi feladatok ellá-
tása.
Kizárás:
Az el´́oállítás és szolgáltatásnyúj-
tás folyamatainak érvényesítése
(validálása) (7.5.2.)

503/0976(1)

PROLAN 
Elektronikai Gyár 
Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 Információs berendezések, vala-
mint máshová nem sorolt villa-
mos termékek gyártása, szerelése,
értékesítése.
Kizárás:
Tervezés és fejlesztés (7.3.)
Az el´́oállítás és szolgáltatásnyúj-
tás folyamatainak érvényesítése
(validálása) (7.5.2.)

503/0281(3)
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A cég neve
Az irányítási rendszer A tanúsítási 

okirat száma
modellszabványa alkalmazási területe

SALGÓ-SÍK 
Salgótarjáni 
Síküvegfeldolgozó 
Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 H´́o- és hangszigetel´́o, valamint
mattírozott üvegek, továbbá m´́u-
anyag és alumínium nyílászárók
gyártása.
Kizárás:
Tervezés és fejlesztés (7.3.)
Az el´́oállítás és szolgáltatásnyúj-
tás folyamatainak érvényesítése
(validálása) (7.5.2.)

503/1135

TRADE-VILL 
Épít´́oipari 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 Épít´́oipari létesítmények kivitele-
zése.
Kizárás:
Tervezés és fejlesztés (7.3.)
Az el´́oállítás és szolgáltatásnyúj-
tás folyamatainak érvényesítése
(validálása) (7.5.2.)

503/0873(2)

S.C. VICOPLAST
S.R.L.

MSZ EN ISO 9001:2001 Termopán üveggel ellátott, PVC-
idomokból készült ajtók, ablakok
gyártása és forgalmazása.

503/1118

Villany 2000 
Épít´́oipari 
Villanyszerel´́o Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 Épít´́oipari villanyszerelés.
Kizárás:
Tervezés és fejlesztés (7.3.)
Az el´́oállítás és szolgáltatásnyúj-
tás folyamatainak érvényesítése
(validálása) (7.5.2.)

503/0388(2)

Vlad Flore Persoanã 
Fizicã

MSZ EN ISO 9001:2001 Desztillált szeszes italok gyártása
gyümölcsb´́ol, saját kazánnal.
Kizárás:
Az el´́oállítás és szolgáltatásnyúj-
tás folyamatainak érvényesítése
(validálása) (7.5.2.)

503/1148

ZSG-Hungária 
Fogyasztásmér´́otech-
nikai és Szerviz 
Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 A lejárt hitelesítés´́u villamos fo-
gyasztásmér´́ok és mellékkészülé-
keik felújítása, javítása és szükség
szerinti átalakítása (korszer´́usíté-
se); a fogyasztásmér´́ok cseréje;
villamos mér´́om´́uszerek kalibrá-
lása; ezeknek a mér´́oeszközöknek
a beszabályozása és OMH-hitele-
sítés
Kizárás:
Tervezés és fejlesztés (7.3.)
Az el´́oállítás és szolgáltatásnyúj-
tás folyamatainak érvényesítése
(validálása) (7.5.2.)

503/0511(2)
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2. Környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása
2. sz. jegyzék a T/6/2007. (Sz. K. 6.) MSZT számú közleményhez

A cég neve
Az irányítási rendszer

A tanúsítási 
okirat száma

modellszabványa alkalmazási területe

GEOPROTECT 
Környezetvédelmi, 
Épít´́oipari és 
Szolgáltató Kft.

MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetvédelmi kármentesíté-
si, fúrási, feltárási, építési-kivite-
lezési, tartálytisztítási, vizsgálati,
javítási, bontási tevékenységek.

KIR/37(2)

INFOPLAN 
Mérnökiroda Kft.

MSZ EN ISO 14001:2005 M´́uszaki tervezési tevékenység
m´́uszaki szolgáltatásokkal.

KIR/085(1)

Magyar Villamos 
M´́uvek Rt.

MSZ EN ISO 14001:2005 Stratégiai és üzleti tervezés,
összehangolt irányítás és kontrol-
ling, üzletfejlesztés, a villamos
energia kereskedelmének és fej-
lesztésének vállalatcsoport-szint´́u
koordinálása.

KIR/039(2)

PROLAN 
Elektronikai Gyár 
Kft.

MSZ EN ISO 14001:2005 Információs berendezések, vala-
mint máshová nem sorolt villa-
mos termékek gyártása, szerelése,
értékesítése.

KIR/021(2)

3. Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer tanúsítása 
3. sz. jegyzék a T/6/2007. (Sz. K. 6.) MSZT számú közleményhez

A cég neve
Az irányítási rendszer 

A tanúsítási 
okirat száma

modellszabványa alkalmazási területe

S.C. ALPIN 57 LUX
S.R.L.

MSZ EN ISO 22000:2005 Jégkrém gyártása és eladása, fa-
gyasztott és tartós süt´́oipari ter-
mékek, valamint fagyasztott pék-
áru gyártása és eladása.

ÉBIR/007
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NEMZETKÖZI SZABVÁNYKIADVÁNYOK

ISO-szabványkiadványok
A jegyzék az ISO „Standards distribution newsletter” cím´́u 2007/7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és
15. heti hirdetménye alapján készült, és az ISO által kiadott, 2007. február 12-e és 2007. április
15-e között megjelent új nemzetközi szabványkiadványokat tartalmazza az ISO m´́uszaki bizott-
ságok (TC-k) sorrendjében. A szabványok angol és francia nyelven jelennek meg, az angol nyelv´́u
példányok az MSZT Szabványinformációs Központjában (Budapest, IX., Üll´́oi út 25.) hozzáfér-
het´́ok, tanulmányozhatók, másolatuk megrendelhet´́o. Ugyanitt megtekinthet´́ok a nemzetközi szab-
ványok érvényes jegyzékei is.

A szabványok magyar nyelv´́u címfordításai nem hivatalos fordítások, csak tájékoztatásul közöljük
azokat. A nemzetközi szabványok a bevezetésükkor kapják meg a hivatalos magyar nyelv´́u címü-
ket.

TC 4 Gördül´́ocsapágyak

ISO 281:2007

Gördül´́ocsapágyak. Dinamikus teherbírás és élet-
tartam

TC 6 Papír, karton és cellulóz

ISO 3037:2007

Hullámpapír lemez. Az élnyomó szilárdság meg-
határozása (viaszmentesél-módszer)

ISO 12625-7:2007

Tissue-papír és tissue-termékek. 7. rész: Az opti-
kai tulajdonságok meghatározása

TC 17 Acél

ISO 4996:2007

Nagy folyáshatárú, szerkezeti min´́oség´́u, melegen
hengerelt acéllapok

ISO 4997:2007

Hidegen hengerelt, szerkezeti min´́oség´́u, szénacél
lapok

TC 22 Közúti járm´́uvek

ISO 8820-5:2007

Közúti járm´́uvek. Biztosítóbetétek. 5. rész: Bizto-
sítóbetétek tengelyirányú végz´́odéssel (lemezes
biztosítóbetétek). SF 30-as és SF 51-es típusok,
valamint vizsgálati szerelvények

ISO 8820-6:2007

Közúti járm´́uvek. Biztosítóbetétek. 6. rész:
Egyorsós biztosítóbetétek

ISO 15500-20:2007

Közúti járm´́uvek. S´́urített földgáz (CNG) üzem-
anyag-rendszereinek összetev´́oi. 20. rész: Rögzí-
tett üzemanyag-keringetési hálózat rozsdamentes
acéltól eltér´́o anyagból 

ISO 16673:2007

Közúti járm´́uvek. Szállítási információs és vezér-
l´́o rendszerek ergonómiai szempontjai. Okklúziós
módszer a járm´́uvön belüli rendszerek használa-
tához tartozó vizuális igények értékeléséhez

ISO 21308-3:2007

Közúti járm´́uvek. Termékadatok cseréje az alváz-
és a karosszériagyártók között (BEP). 3. rész: Ál-
talános, nagyszámú és adminisztratív cserepara-
méterek

TC 23 Mez´́ogazdasági és erdészeti traktorok
és gépek

ISO 11681-1:2004/Amd 1.2007

Erdészeti gépek. Hordozható láncf´́urészek bizton-
sági követelményei és vizsgálatai. 1. rész: Lánc-
f´́urészek erdészeti munkákhoz. 1. módosítás:
Egyensúly

ISO 11783-11:2007

Mez´́ogazdasági és erdészeti traktorok és gépek.
Sorozat-ellen´́orzés és kommunikációs adatháló-
zat. 11. rész: Mobil adatelemek jegyzéke

ISO 22522:2007

Termésvéd´́o berendezések. Fa- és bokortermése-
ken a permetezéseloszlás helyszíni mérése
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ISO 23206:2005/Cor 1:2007

Mez´́ogazdasági kerekes traktorok és tartozékok.
Homlokrakodók. Járm´́utartozékok

TC 24 Szita, szitálás és egyéb szemcseméret-
meghatározási módszerek

ISO 15901-1:2005/Cor:2007

Tömör anyagok pórusméret-eloszlása és porozitá-
sa higanyos porozitásmér´́ovel és gázadszorpció-
val meghatározva. 1. rész: Higanyos porozitás-
mérés

TC 28 Ásványolajtermékek és ken´́oanyagok

ISO 8943:2007

H´́utött, könny´́u szénhidrogén-folyadékok. Minta-
vétel a cseppfolyósított földgázból. Folyamatos és
megszakításos módszerek

TC 29 Kisszerszámok

ISO 1711-1:2007

Csavarok és anyák szerel´́oszerszámai. M´́uszaki
el´́oírások. 1. rész: Kézi villás- és dugókulcsok

ISO 2351-1:2007

Csavarok és anyák szerel´́oszerszámai. Gépi csa-
varhúzóbetétek. 1. rész: Csavarhúzóbetétek hor-
nyolt fej´́u csavarokhoz

ISO 2725-1:2007

Csavarok és anyák szerel´́oszerszámai. Szögletes,
tokos csatlakozás. 1. rész: Kézi dugókulcsok

ISO 2725-2:2007

Csavarok és anyák szerel´́oszerszámai. Szögletes,
tokos csatlakozás. 2. rész: Gépi dugókulcsok
(„ütés”)

ISO/TS 13399-5:2007

Vágószerszámok adatainak megjelenítése és cse-
réje. 5. rész: Alkatrészek referenciaszótára

TC 30 Térfogatáram-mérés zárt csatorná-
ban

ISO 2186:2007

Folyadékáramlás zárt csatornákban. Csatlakozá-
sok a nyomásjel els´́odleges és másodlagos elemek
közötti továbbításához

TC 33 T´́uzálló anyagok

ISO 21587-1:2007

Alumínium-szilikát t´́uzálló termékek vegyi elem-
zése (alternatíva a röntgensugaras fluoreszcenciás
módszerhez). 1. rész: Készülékek, reagensek, ol-
dás és gravimetriás szilícium-dioxid

ISO 21587-2:2007

Alumínium-szilikát t´́uzálló termékek vegyi elem-
zése (alternatíva a röntgensugaras fluoreszcenciás
módszerhez). 2. rész: Nedves vegyi elemzés

ISO 21587-3:2007

Alumínium-szilikát t´́uzálló termékek vegyi elem-
zése (alternatíva a röntgensugaras fluoreszcenciás
módszerhez). 3. rész: Induktív csatolású plazma-
gerjesztés´́u és atomabszorpciós spektrometriás
módszer

TC 34 Mez´́ogazdasági élelmezési termékek

ISO 663:2007

Állati és növényi eredet´́u zsírok és olajok. Az
oldhatatlan szennyez´́oanyag-tartalom meghatáro-
zása

ISO 11868:2007

H´́okezelt tej. A laktóztartalom meghatározása.
Nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiás
módszer

ISO 15301:2001/Cor 1:2007

Állati és növényi eredet´́u zsírok és olajok. Az
üledék meghatározása nyerszsírokban és nyers-
olajokban. Centrifugás módszer

ISO/TS 22003:2007

Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek. Az
élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek audit-
ját és tanúsítását végz´́o testületekre vonatkozó kö-
vetelmények

ISO 22160:2007

Tej és tejalapú italok. Az alkalikus foszfatáz ak-
tivitásának meghatározása. Fényérzékeny enzi-
mes rendszerek (EPAS) alkalmazása

TC 35 Festékek és lakkok

ISO 10601:2007

Csillámos vas-oxid-pigmentek festékekhez. El´́oí-
rások és vizsgálati módszerek
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ISO 16773-1:2007

Festékek és lakkok. Elektrokémiai impedanciás
spektroszkópia (EIS) alkalmazása nagy impedan-
ciájú bevonatos mintadarabokon. 1. rész: Szakki-
fejezések és meghatározásuk

ISO 16773-2:2007

Festékek és lakkok. Elektrokémiai impedancia-
spektroszkópia (EIS) alkalmazása nagy impedan-
ciájú bevonatos mintadarabokon. 2. rész: Adat-
gy´́ujtés

ISO 17872:2007

Festékek és lakkok. Irányelvek a rajzjelek beve-
zetéséhez a korrózióvizsgálatokban használt fém-
panelek bevonatain

ISO 21227-3:2007

Festékek és lakkok. Felületbevonatok hibáinak ér-
tékelése optikai képalkotással. 3. rész: A rétegle-
válás és a korrózió értékelése a karcolások körül

TC 37 Terminológia, valamint egyéb nyelvi
és tartalmi források

ISO/TR 22134:2007

Gyakorlati irányelvek a szociológiai módszertan-
hoz

TC 38 Textíliák

ISO 105-C12:2004/Cor 1:2007

Textíliák. Színtartósági vizsgálatok. C12. rész:
Ipari mosással szembeni színtartóság

ISO 105-J05:2007

Textíliák. Színtartósági vizsgálatok. J05. rész:
Módszer egy mintadarab világításváltozás hatásá-
ra bekövetkez´́o színváltozékonyságának m´́usze-
res értékelésére (CMCCON02)

ISO 3759:2007

Textíliák. Kelmeminták és ruhadarabok el´́okészí-
tése, megjelölése és mérése a méretváltozás meg-
határozásához

ISO 9073-18:2007

Textíliák. Nemsz´́ott kelmék vizsgálati módszerei.
18. rész: Nemsz´́ott kelmék szakítószilárdságának
és nyúlásának meghatározása grab-féle szakító-
vizsgálattal

ISO 18692:2007

Sodrott kötelek tengerparti állomások rögzítésé-
hez. Poliészter

ISO 23733:2007

Textíliák. Zseniliafonalak. Vizsgálati módszerek
a lineáris s´́ur´́uség meghatározására

TC 39 Szerszámgépek

ISO 10791-10:2007

Megmunkálóközpontok vizsgálati feltételei.
10. rész: A h´́o hatására bekövetkez´́o vetemedés
értékelése

TC 43 Akusztika

ISO 1996-2:2007

Akusztika. A környezeti zaj meghatározása, mé-
rése és értékelése. 2. rész: A környezeti zajszintek
meghatározása

TC 44 Hegesztés és rokon eljárások

ISO/TR 3834-6:2007

Fémes anyagok ömleszt´́ohegesztésének min´́oségi
követelményei. 6. rész: Irányelvek az ISO 3834
bevezetéséhez

ISO 18594:2007

Pont-, dudor- és varrat-ellenálláshegesztések. Az
átmeneti ellenállás meghatározási módszere alu-
míniumon és acélon

ISO 23279:2007

Hegesztések roncsolásmentes vizsgálata. Ultra-
hangos vizsgálat. A jelölések jellemzése a hegesz-
téseken

TC 48 Laboratóriumi berendezések

ISO 835:2007

Laboratóriumi üvegeszközök. Osztott pipetták

TC 54 Illóolajok

ISO 212:2007

Illóolajok. Mintavétel

TC 58 Gázpalackok

ISO 18172-1:2007

Gázpalackok. Újratölthet´́o, hegesztett, rozsda-
mentes acélpalackok. 1. rész: 6 MPa és ez alatti
vizsgálati nyomás
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ISO 18172-2:2007

Gázpalackok. Újratölthet´́o, hegesztett, rozsda-
mentes acélpalackok. 2. rész: 6 MPa-nál nagyobb
vizsgálati nyomás

TC 61 M´́uanyagok

ISO 844:2007

Merev m´́uanyaghabok. A préselési tulajdonságok
meghatározása

ISO 15033:2007

M´́uanyagok. A kaprolaktám és ciklikus, valamint
lineáris oligomerjeinek meghatározása HPLC-vel

ISO 17194:2007

Szerkezeti ragasztóanyagok. A tulajdonságok
szabványadatbázisa

ISO 18872:2007

M´́uanyagok. A húzási tulajdonságok meghatáro-
zása nagy alakváltozási sebességen

TC 67 K´́oolaj- és földgázipari anyagok és
berendezések

ISO 3183:2007

K´́oolaj- és földgázipar. Acélcsövek cs´́ovezetékes
szállítási rendszerekhez

ISO 10441:2007

K´́oolaj-, petrolkémiai és földgázipar. Rugalmas
tengelykapcsolók a mechanikai teljesítmény átvi-
telére. Speciális célú alkalmazások

ISO 16812:2007

K´́oolaj-, petrolkémiai és földgázipar. Cs´́oköteges
h´́ocserél´́ok

TC 68 Banki és pénzügyi szolgáltatások

ISO 13616-1:2007

Pénzügyi szolgáltatások. Nemzetközi bankszám-
laszámok (IBAN). 1. rész: Az IBAN szerkezeti
felépítése

ISO 13616-2:2007

Pénzügyi szolgáltatások. Nemzetközi bankszám-
laszámok (IBAN). 2. rész: A regisztrációs ható-
ság szerepe és feladatköre

ISO 20022-2:2007

Pénzügyi szolgáltatások. Univerzális pénzpiaci
üzenetséma. 2. rész: A regisztrációs hatóság sze-
repe és feladatköre

TC 70 Bels´́o égés´́u motorok

ISO/TS 23556:2007

Dízelmotorok koromeltávolító eszközeinek telje-
sítményvizsgálata ken´́oolajokban. Kezdeti sz´́urési
hatékonyság

TC 71 Beton, vasbeton és el´́ofeszített beton

ISO 22965-1:2007

Beton. 1. rész: Útmutató és meghatározási mód-
szerek specifikációs szimbólumokhoz

ISO 22965-2:2007

Beton. 2. rész: Az összetev´́o anyagok, a beton-
gyártás és a beton megfelel´́oségének el´́oírásai

TC 76 Transzfúziós, infúziós és injekciós be-
rendezések orvosi és gyógyászati cé-
lokra

ISO 8536-4:2007

Infúziós berendezések gyógyászati célokra.
4. rész: Egyszer használatos, gravitációs adagolá-
sú infúziós készletek

ISO 8536-12:2007

Infúziós berendezések gyógyászati célokra.
12. rész: Ellen´́orz´́o szelepek

ISO 22413:2007

Anyagátviteli berendezések gyógyszerkészítmé-
nyekhez. Követelmények és vizsgálati módszerek

TC 83 Sport és túrafelszerelés

ISO 8364:2007

Alpesi sí és síkötések. A kötések szerelési terüle-
tei. Követelmények és vizsgálati módszerek

TC 85 Atomenergia

ISO 9005:2007

Atomenergia. Urán-dioxid-por és szinterelt szem-
csék. Az oxigén/urán atomszámarányának meg-
határozása amperometriás módszerrel

ISO 21482:2007

Ionizációra és sugárzásra figyelmeztet´́o feliratok.
Kiegészít´́o jelképek

TC 86 H´́utés

ISO 15502:2005/Cor 1:2007

Háztartási h´́ut´́okészülékek. Jellemz´́ok és vizsgála-
ti módszerek
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TC 89 Farostlemezek

ISO 12465:2007

Farostlemezek. El´́oírások

TC 92 Épít´́oanyagok, alkotóelemek és épü-
letszerkezetek t´́uzállósági vizsgálata

ISO/TR 16312-2:2007

Irányelvek a fizikai t´́uzmodellek érvényességének
értékeléséhez a füst- és/vagy égési gázok toxici-
tási adatainak t´́uzkockázati és kockázatértékelési
szempontból való megkapásához. 2. rész: Egyedi
fizikai t´́uzmodellek értékelése

ISO/TS 19700:2007

Az ellen´́orzött egyenérték´́uségi arány módszere a
füst- és/vagy égési gázok veszélyes összetev´́oinek
meghatározására

TC 94 Személyvédelem. Véd´́oruházat és vé-
d´́oeszközök

ISO 11393-6:2007

Kézi láncf´́urészeket kezel´́ok véd´́oruházata.
6. rész: A fels´́otestet véd´́o ruházat vizsgálati mód-
szerei és teljesítménykövetelményei

TC 96 Daruk

ISO 10972-4:2007

Daruk. A gépezet követelményei. 4. rész: Der-
rick-daruk

ISO 12480-4:2007

Daruk. Biztonságos használat. 4. rész: Derrick-
daruk

TC 113 Hidrometria

ISO/TR 9824:2007

Hidrometria. A szabad felületi áramlás mérése
zárt csatornákban

TC 119 Porkohászat

ISO 2740:2007

Porkohászati gyártmányok a keményfémek kivé-
telével. Szakító-próbatestek

TC 121 Érzéstelenít´́o és lélegeztet´́o készülé-
kek és berendezések

ISO 7396-1:2007

Cs´́ovezetékrendszerek orvosi gázokhoz. 1. rész:
Cs´́ovezetékrendszerek s´́urített orvosi gázokhoz és
vákuumhoz

TC 130 Nyomdatechnika

ISO 12639:2004/Amd 1:2007

Nyomdatechnika. Digitális adatcsere el´́onyomta-
táshoz. Jelzés képformátuma képmegjelenítési
technikához (TIFF/IT). 1. módosítás: JBIG2-
Amd2 tömörítés használata TIFF/IT-ben

ISO 12643-1:2007

Nyomdatechnika. Nyomdatechnikai berendezé-
sek és rendszerek biztonsági követelményei.
1. rész: Általános követelmények

ISO 12643-2:2007

Nyomdatechnika. Nyomdatechnikai berendezé-
sek és rendszerek biztonsági követelményei.
2. rész: Nyomtatógépek és rendszerek

TC 131 Hidraulikus és pneumatikus energia-
átviteli rendszerek

ISO 4409:2007

Hidraulikus energiaátvitel. Pozitív kiszorítású szi-
vattyúk, motorok és integrált átvitel. Vizsgálati
módszerek és az alapvet´́o állandósult állapoti tel-
jesítmény bemutatása

TC 138 Folyadékszállításra szolgáló m´́u-
anyag csövek, cs´́oidomok és szerelvé-
nyek

ISO 8085-3:2001/Cor 1:2007

Polietilén cs´́oidomok gáznem´́u üzemanyagot szál-
lító polietiléncsövekhez. Metrikus sorozat. El´́oírá-
sok. 3. rész: Elektrofúziós cs´́oidomok

ISO 13950:2007

M´́uanyag csövek és cs´́oidomok. Elektrofúziós kö-
tések automata felismer´́o rendszerei

ISO 17455:2005/Cor 1:2007

M´́uanyag cs´́ovezetékrendszerek. Többréteg´́u csö-
vek. Zárócsövek oxigénátereszt´́o képességének
meghatározása

TC 146 Leveg´́omin´́oség

ISO/TR 17737:2007

Munkahelyi leveg´́o. Irányelvek az analitikai mód-
szerek kiválasztásához a leveg´́oben lév´́o izocianát
mintavételéhez és elemzéséhez
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TC 147 Vízmin´́oség

ISO 17858:2007

Vízmin´́oség. A dioxin típusú poliklórozott bifeni-
lek meghatározása. Gázkromatográfiás/tömeg-
spektrometriás módszer

TC 159 Ergonómia

ISO 9241-400:2007

Humán rendszerek kölcsönhatásának ergonómiá-
ja. 400. rész: Alapelvek és követelmények a fizi-
kai bemeneti eszközökhöz

ISO 11228-2:2007

Ergonómia. Kézi anyagmozgatás. 2. rész: Tolás
és húzás

ISO 11228-3:2007

Ergonómia. Kézi anyagmozgatás. 3. rész: Kis ter-
helések kezelése nagy frekvencián

ISO 15536-2:2007

Ergonómia. Számítógépes próbababák és ember
alakú próbatestek. 2. rész: A funkciók igazolása
és a méretek érvényesítése a számítógépes próba-
babák rendszereihez

TC 171 Dokumentumok kezelése

ISO/TS 12029:2007

Elektronikus képalkotás. A formatervezés opti-
malizálása elektronikus képkezelés esetén

ISO 19005-1:2005/Cor 1:2007

Dokumentumok kezelése. Elektronikus doku-
mentumok fájlformátumai hosszú távú meg´́orzés-
re. 1. rész: A PDF 1.4 használata (PDF/A-1)

ISO 24537:2007

Mikrográfia. 16 mm-es és 35 mm-es mikrofil-
mekhez használt tekercsek méretei

TC 172 Optika és optikai m´́uszerek

ISO 10934-2:2007

Optika és optikai m´́uszerek. Mikroszkópok szótá-
ra. 2. rész: Korszer´́u módszerek az optikai mik-
roszkópiához

ISO 11553-2:2007

Gépek biztonsága. Lézeres megmunkáló gépek.
2. rész: Kézi lézeres megmunkáló eszközök biz-
tonsági követelményei

TC 173 Segédeszközök fogyatékkal él´́ok szá-
mára

ISO 9999:2007

Segédeszközök fogyatékkal él´́ok számára. Osztá-
lyozás és módszertan

TC 176 Min´́oségirányítás és min´́oségbiztosí-
tás

ISO 10014:2006/Cor 1:2007

Min´́oségirányítás. Irányelvek a pénzügyi és gaz-
dasági haszon realizálásához

TC 184 Ipari automatizálási rendszerek és in-
tegráció 

ISO 15745-1:2003/Amd 1:2007

Ipari automatizálási rendszerek és integráció.
Nyílt rendszerek alkalmazási integrációs kerete.
1. rész: Általános referencialeírás

TC 194 Orvosi eszközök biológiai értékelése

ISO 10993-6:2007

Orvosi eszközök biológiai értékelése. 6. rész: Lo-
kális hatások vizsgálata implantáció után

TC 197 Hidrogénenergiai technológiák

ISO 16110-1:2007

Tüzel´́oanyag-feldolgozó technológiával m´́uköd´́o
hidrogéngenerátorok. 1. rész: Biztonság

TC 198 Egészségvédelmi termékek sterilizá-
lása

ISO 11140-3:2007

Gyógyászati termékek sterilizálása. Kémiai indi-
kátorok. 3. rész: 2-es osztályú indikátorrendsze-
rek Bowie és Dick típusú g´́ozpenetrációs vizsgá-
latokban való használathoz

ISO 11140-4:2007

Gyógyászati termékek sterilizálása. Kémiai indi-
kátorok. 4. rész: 2-es osztályú, a g´́ozpenetráció
kimutatására a Bowie és Dick típusú vizsgálatok
helyett választható indikátorok

ISO 11140-5:2007

Gyógyászati termékek sterilizálása. Kémiai indi-
kátorok. 5. rész: 2-es osztályú indikátorok Bowie
és Dick típusú leveg´́oelszívásos vizsgálatokhoz
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TC 204 Intelligens szállítási rendszerek

ISO 17687:2007

Szállítási információ és ellen´́orz´́o rendszerek
(TICS). A géppark általános irányítása és a keres-
kedelmi szállítás m´́uködtetése. Adatszótár és üze-
netkészletek az elektronikus azonosításhoz és a
veszélyes anyagok/termékek szállításának figye-
lemmel kíséréséhez

ISO/TR 24098:2007

Intelligens szállítási rendszerek. A rendszer archi-
tektúrája, taxonómiája és módszertana. Eljárások
ITS-rendszer-architektúrát használó ITS-telepíté-
si tervek kidolgozásához

TC 205 Épületkörnyezeti tervezés

ISO 16484-5:2007

Épületautomatizálási és vezérl´́o rendszerek.
5. rész: Adatkommunikációs protokoll

TC 206 Finomkerámiák

ISO 24235:2007

Finomkerámiák (korszer´́u kerámiák, korszer´́u
m´́uszaki kerámiák). Kerámiaporok szemcsemé-
ret-eloszlásának meghatározása lézerdiffrakciós
módszerrel

TC 210 Min´́oségirányítás és a vonatkozó álta-
lános szempontos orvosi készülékekre

ISO 14971:2007

Orvostechnikai eszközök. A kockázatkezelés al-
kalmazása orvostechnikai eszközökhöz

ISO 15223-1:2007

Orvostechnikai eszközök. Orvosi készülékek
címkéin, címkézésein használt jelképek és a meg-
adandó információ. 1. rész: Általános követelmé-
nyek

TC 221 Geoszintetikus anyagok

ISO/TS 19708:2007

Geoszintetikus anyagok. Eljárások az érintkez´́o
betonburkolatok által okozott károsodás henger-
léses tömörít´́oberendezéses módszerrel való mo-
dellezéséhez

TC 226 Kohóalumínium gyártásának anya-
gai

ISO 21687:2007

Az alumínium gyártásában használt széntartalmú
anyagok. A s´́ur´́uség meghatározása gázpiknomé-
terrel (térfogatos), analízisgázként héliumot hasz-
nálva. Szilárd anyagok

ISO 18515:2007

Az alumínium gyártásában használt széntartalmú
anyagok. Katódblokkok és beégetett anódok. A
nyomószilárdság meghatározása

TC 228 Turizmus és kapcsolódó szolgáltatá-
sok

ISO 24802-1:2007

Kedvtelési célú búvárkodáshoz kapcsolódó szol-
gáltatások. A minimális biztonsági követelmé-
nyek könny´́ubúvár-oktatók képzéséhez. 1. rész:
1. szint

ISO 24802-2:2007

Kedvtelési célú búvárkodáshoz kapcsolódó szol-
gáltatások. A minimális biztonsági követelmé-
nyek könny´́ubúvár-oktatók képzéséhez. 2. rész:
2. szint

JTC 1 Információtechnika

ISO/IEC 7816-13:2007

Azonosító kártyák. Integrált áramköri kártyák.
13. rész: Alkalmazásirányítási parancsok többal-
kalmazásos környezetekben

ISO/IEC 8652:1995/Amd 1:2007

Információtechnika. Programnyelvek. Ada

ISO/IEC 8825-2:2002/Amd 2:2007

Információtechnika. ASN. 1 kódolási szabályok:
Pakolt kódolású szabályok (PER) el´́oírásai.
2. rész: 2. módosítás: Id´́otípusú támogatás

ISO/IEC 9075-1:2003/Cor 2:2007

Információtechnika. Adatbázisnyelvek. SQL.
1. rész: Keret (SQL/keret)

ISO/IEC 9075-2:2003/Cor 2:2007

Információtechnika. Adatbázisnyelvek. SQL.
2. rész: Alapok (SQL/Alapok)

ISO/IEC 9075-4:2003/Cor 2:2007

Információtechnika. Adatbázisnyelvek. SQL.
4. rész: Állandó tárolású modulok (SQL/PSM)
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ISO/IEC 9075-10:2003/Cor 2:2007

Információtechnika. Adatbázisnyelvek. SQL.
10. rész: Tárgynyelvi összekötések (SQL/OLB)

ISO/IEC 9075-11:2003/Cor 2:2007

Információtechnika. Adatbázisnyelvek. SQL.
11. rész: Információs és definíciós sémák
(SQL/Schemata)

ISO/IEC 9075-14:2006/Cor 1:2007

Információtechnika. Adatbázisnyelvek. SQL.
14. rész: XML-vonatkozású el´́oírások (SQL/XML)

ISO/IEC 9594-6:2001/Cor 1:2007

Információtechnika. Nyílt rendszerek összekap-
csolása. Tartalomjegyzék: Választott attribútum-
típusok. 6. rész

ISO/IEC 10373-6:2001/Amd 1:2007

Azonosító kártyák. Vizsgálati módszerek. 6. rész:
Szomszédos kártyák. 1. módosítás: Protokollvizs-
gálati módszerek szomszédos kártyákhoz

ISO/IEC TR 11580:2007

Információtechnika. Keretek a felhasználói inter-
fész objektumai, m´́uködése és attribútumai leírá-
sához

ISO/IEC 13249-1:2007

Információtechnika. Adatbázisnyelvek. SQL-
multimédia és alkalmazási csomagok. 1. rész: Ke-
ret

ISO/IEC 13250-3:2007

Információtechnika. Tárgyleképezések. 3. rész:
XML-szintaxis

ISO/IEC 13818-4:2004/Cor 1:2007

Információtechnika. Mozgóképek és kapcsolódó
hanginformáció általános kódolása. 4. rész: Meg-
felel´́oségvizsgálat

ISO/IEC 14496-3:2005/Amd 1:2007

Információtechnika. Audiovizuális objektumok
kódolása. 3. rész: Hang. 1. módosítás: Kis késés´́u
AAC-profil

ISO/IEC 14496-4:2004/Cor 2:2007

Információtechnika. Audiovizuális objektumok
kódolása. 4. rész: Megfelel´́oségvizsgálatok

ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 10:2007

Információtechnika. Audiovizuális objektumok
kódolása. 5. rész: Referenciaszoftver. 10. módo-
sítás: SSC, DST, ALS és SLS referenciaszoftver

ISO/IEC 14496-12:2005/Amd 1:2007

Információtechnika. Audiovizuális objektumok
kódolása. 12. rész: ISO-alapú médiafájl-formá-
tum. 1. módosítás: Id´́ozített metaadatok, nem
négyzetes pixelek és korszer´́u mintacsoportok tá-
mogatása

ISO/IEC 14496-22:2007

Információtechnika. Audiovizuális objektumok
kódolása. 22. rész: Nyílt fontformátum

ISO/IEC 14543-3-6:2007

Információtechnika. Otthoni elektronikai rend-
szerek (HES) architektúrája. 3-6. rész: Média és
médiafügg´́o szintek. 1-es osztályú HES-en alapu-
ló hálózatok, sodrott érpárok

ISO/IEC 14776-351:2007

Információtechnika. Kis számítógéprendszerek
3-interfészei (SCSI3). 351. rész: Médiacserél´́o
parancsok (SCSI-3 SMC)

ISO/IEC 14776-413:2007

Információtechnika. Kis számítógéprendszerek
interfészei (SCSI). 413. rész: SCSI 3 architektú-
ramodell (SAM-3)

ISO/IEC 15444-8:2007

Információtechnika. JPEG 2000 képkódolási
rendszer. 8. rész: Biztonsági JPEG 2000

ISO/IEC 15444-12:2005/Amd 1:2007

Információtechnika. JPEG 2000 képkódolási
rendszer. 12. rész: ISO-alapú médiafájl-formá-
tum. 1. módosítás: Id´́ozített metaadatok, nem
négyzetes pixelek és korszer´́u mintacsoportok tá-
mogatása

ISO/IEC 19763-3:2007

Információtechnika. Metamodellkeretek kölcsö-
nös m´́uköd´́oképességhez (MFI). 3. rész: Ontoló-
giai regisztráció metamodellje
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ISO/IEC 19794-9:2007

Információtechnika. Biometriai adatok cserefor-
mátuma. 9. rész: Az érhálózat képi adatai

ISO/IEC 19799:2007

Információtechnika. Mérési módszerek a fényesség
egyenletességének mérésére nyomtatott lapokon

ISO/IEC 24744:2007

Szoftvertechnikák. Metamodell módszertanok ki-
fejlesztéséhez

ISO/IEC 26907:2007

Információtechnika. Távközlés és információcse-
re rendszerek között. Nagy sebesség´́u, ultraszéles
sávú PHY és MAC szabvány

ISO/IEC 27006:2007

Információtechnika. Biztonságtechnikák. Infor-
mációbiztonsági irányítási rendszerek auditját és
tanúsítását végz´́o testületekre vonatkozó követel-
mények

IEC-szabványkiadványok
A jegyzék az IEC „Just published” cím´́u, 5/2007 és 6/2007 számú hirdetménye alapján készült, és
az IEC által kiadott, 2007. március 16-a és 2007. április 12-e között megjelent új szab-
ványkiadványokat tartalmazza. A szabványok angol és francia nyelven jelennek meg, az angol
nyelv´́u példányok az MSZT Szabványinformációs Központjában (Budapest IX., Üll´́oi út 25.)
hozzáférhet´́ok, tanulmányozhatók, másolatuk megrendelhet´́o. Ugyanitt megtekinthet´́ok a nemzet-
közi szabványok érvényes jegyzékei is.

A szabványok címfordításai nem hivatalos fordítások, csak tájékoztatásul közöljük azokat. A
nemzetközi szabványok a bevezetésükkor kapják meg a hivatalos magyar nyelv´́u címüket.

IEC 60034-14:2007

Villamos forgógépek. 14. rész: Egyes, legalább
56 mm tengelymagasságú forgógépek mechanikai
rezgése. A rezgéser´́osség mérése, kiértékelése és
határértékei

IEC 60079-5:2007

Villamos gyártmányok robbanásveszélyes gázkö-
zegekben. 5. rész: Gyártmányvédelem q típusú
portöltéssel

IEC 60086-1:2007

Primer elemek és telepek. 1. rész: Általános el´́oí-
rások

IEC 60255-27-Cor 1:2007

Mér´́orelék és védelmi készülékek. 27. rész: Ter-
mékbiztonsági követelmények

IEC 60335-2-21:2007

Háztartási és hasonló jelleg´́u villamos készülékek.
Biztonság. 2-21. rész: Tárolórendszer´́u vízmele-
gít´́ok egyedi el´́oírásai

IEC 60335-2-24:2007

Háztartási és hasonló jelleg´́u villamos készülékek.
Biztonság. 2-24. rész: H´́ut´́okészülékek, fagylalt-
és jégkészít´́ok egyedi el´́oírásai

IEC 60335-2-53:2007

Háztartási és hasonló jelleg´́u villamos készülékek.
Biztonság. 2-53. rész: Szaunák f´́ut´́oberendezései-
nek követelményei

IEC 60335-2-54:2007

Háztartási és hasonló jelleg´́u villamos készülékek.
Biztonság. 2-54. rész: Folyadékot vagy g´́ozt al-
kalmazó, háztartási felülettisztító készülékek kö-
vetelményei

IEC 60335-2-68:2007

Háztartási és hasonló jelleg´́u villamos készülékek.
Biztonság. 2-68. rész: Ipari és kereskedelmi fel-
használású folyadékporlasztó és folyadék-vissza-
szívó készülékek követelményei

IEC 60335-2-81:2007

Háztartási és hasonló jelleg´́u villamos készülékek.
Biztonság. 2-81. rész: Lábmelegít´́ok és melegít´́o
lábsz´́onyegek követelményei

IEC 60335-2-89:2007

Háztartási és hasonló jelleg´́u villamos készülékek.
Biztonság. 2-89. rész: Beépített vagy távoli h´́ut´́o-
kondenzátor-egységgel vagy h´́ut´́okompresszorral
ellátott kereskedelmi h´́ut´́okészülékek egyedi kö-
vetelményei
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IEC 60371-3-8-Amd 1:2007

Csillámalapú szigetel´́oanyagok el´́oírásai. 3. rész:
Egyedi anyagok el´́oírásai. 8. lap: Csillámpapír
szalagok, lángálló biztonsági kábelekhez

IEC 60371-3-9-Amd 1:2007

Csillámalapú szigetel´́oanyagok el´́oírásai. 3. rész:
Egyedi anyagok el´́oírásai. 9. lap: Önt´́omikanit

IEC 60404-8-6-Amd 1:2007

Mágneses anyagok. 8-6. rész: Egyedi anyagok el´́o-
írásai. Lágymágneses fémes anyagok

IEC 60599-Amd 1:2007

Ásványolajjal impregnált üzemel´́o villamos be-
rendezések. Irányelvek az oldott és a szabad gá-
zok vizsgálatának kiértékeléséhez

IEC 60601-1-2:2007

Gyógyászati villamos készülékek. 1-2. rész: Álta-
lános biztonsági követelmények. Kiegészít´́o szab-
vány: Elektromágneses összeférhet´́oség. Követel-
mények és vizsgálatok

IEC 60603-7-2:2007

Csatlakozók elektronikus berendezésekhez.
7-2. rész: 8 sarkú, árnyékolatlan, legfeljebb
100 MHz frekvenciájú, adatátviteli, helyhez kö-
tött és függ´́ocsatlakozók termékel´́oírása

IEC 60603-7-5:2007

Csatlakozók elektronikus berendezésekhez.
7-5. rész: 8 sarkú, árnyékolt, legfeljebb 250 MHz
frekvenciájú, adatátviteli, helyhez kötött és függ´́o-
csatlakozók termékel´́oírása

IEC 60645-3:2007

Elektroakusztika. Audiometrikus berendezések.
3 rész: Rövid idej´́u vizsgálójelek

IEC 60679-1:2007

Ellen´́orzött min´́oség´́u kvarcoszcillátorok. 1. rész:
Termékf´́ocsoport-el´́oírás

IEC 60730-1:2007

Automatikus villamos szabályozó- és vezérl´́oké-
szülékek háztartási és hasonló jelleg´́u alkalmazás-
ra. 1. rész: Általános követelmények

IEC 60787:2007

Alkalmazási útmutató a transzformátor-áramkö-
rök nagyfeszültség´́u áramkorlátozó biztosí-
tóbetéteinek kiválasztásához

IEC 60825-1:2007

Lézergyártmányok sugárbiztonsági el´́oírásai.
1. rész: Készülékosztályozás és követelmények

IEC 60904-2:2007

Fotóvillamos eszközök. 2. rész: Referencia-nape-
lemek követelményei

IEC 60934:2007

Megszakítók berendezésekhez (CBE-megszakí-
tók)

IEC 60947-6-2:2007

Kisfeszültség´́u kapcsoló- és vezérl´́okészülékek.
6-2. rész: Többfunkciós berendezések. Vezérl´́o és
védelmi kapcsolókészülékek (vagy berendezések)
(CPS-ek)

IEC 61051-1:2007

Feszültségfügg´́o ellenállások elektronikus beren-
dezésekben való használatra. 1. rész: Termékf´́o-
csoport-el´́oírás

IEC 61162-1:2007

Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezé-
sek, rendszerek. Digitális interfészek. 1. rész: Egy
adatforrás, több adatfeldolgozó

IEC 61196-1-1:2007

Koaxális távközlési kábelek. 1-1. rész: Koaxális
kábelek teljesítményének jóváhagyása

IEC 61196-5:2007

Koaxális távközlési kábelek. 5. rész: Termékf´́o-
csoport-el´́oírások CATV f´́ovonali és elosztókábe-
lekhez

IEC 61196-5-1:2007

Koaxális távközlési kábelek. 5-1. rész: Terméke-
l´́oírás-´́urlap CATV f´́ovonali és elosztókábelekhez

IEC 61196-1-203:2007

Koaxális távközlési kábelek. 1-203. rész: Kör-
nyezetállósági vizsgálati módszerek. Kábelek víz-
áteresztésének vizsgálata

IEC 61290-7-1:2007

Optikai száler´́osít´́ok. Alapvet´́o el´́oírások.
7-1. rész: A sávon kívüli beiktatási csillapítások
vizsgálati módszerei. Sz´́ur´́ovel ellátott optikai tel-
jesítménymér´́o
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IEC 61291-2:2007

Optikai száler´́osít´́ok. 2. rész: Digitális alkalma-
zás. Minták a jellemz´́ok el´́oírásaira

IEC 61375-1:2007

Villamos vasúti berendezések. Vonatbuszok.
1. rész: Vasúti kommunikációs hálózat

IEC 61375-2:2007

Villamos vasúti berendezések. Vonatbuszok.
2. rész: Vasúti kommunikációs hálózat megfele-
l´́oségvizsgálata

IEC 61400-1:2007

Széler´́om´́uvek. 1. rész: Kialakítási követelmé-
nyek

IEC 61587-1:2007

Elektronikus berendezések vázszerkezete. Vizs-
gálatok az IEC 60917 és IEC 60297 szab-
ványokhoz. 1. rész: Szekrények, vázak, rekeszek
és fiókok klímaállósági vizsgálatai, mechanikai
vizsgálatai és biztonsági megfontolásai

IEC 61753-083-2:2007

Fénytávközlési csatolóeszközök és passzív alkat-
részek m´́uködési követelményei. 083-2. rész:
Nem csatlakoztatott, C kategóriájú, egymódusú,
fénytávközlési, C-sávos/L-sávos WDM eszkö-
zök. Ellen´́orzött környezet

IEC 61753-084-2:2007

Fénytávközlési csatolóeszközök és passzív alkat-
részek m´́uködési követelményei. 084-2. rész:
Nem csatlakoztatott, C kategóriájú, egymódusú,
980/1550 nm WWDM eszközök. Ellen´́orzött kör-
nyezet

IEC 62036:2007

Ásványolaj-alapú szigetel´́oolajok. Pásztázó diffe-
renciálkalometrián (DSC) alapuló oxidációs sta-
bilitási vizsgálatok

IEC 62282-2:2007

Tüzel´́oanyag-cellás technológiák. 2. rész: Tüzel´́o-
anyag-cellás modulok

IEC 62317-9:2007

Ferritmagok. Méretek. 9. rész: Síkmagok

IEC 62374:2007

Félvezet´́o eszközök. Id´́ofügg´́o dielektromos átüté-
si vizsgálat (TDDB) dielektromos kapufóliákhoz

IEC 62422:2007

Szilárd szigetel´́oanyagok környezeti jellemz´́oi

IEC 62448:2007

Multimédiás rendszerek és berendezések. Multi-
médiás e-kiadványok és e-könyvek. Általános
formátum e-kiadványokhoz

IEC 62456:2007

Elektrokémai referenciarendszer különböz´́o oldó-
szeres közegekben való használatra. Dekametile-
zett ferricínium/ferrocén redoxpár
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HÍREK – TÁJÉKOZTATÓK
Megjelent az ISO/TS 22003

Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek. 
Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek auditját és 
tanúsítását végz´́o testületekre vonatkozó követelmények 

m´́uszaki el´́oírás
Az új m´́uszaki el´́oírás a 22000-es sorozat harma-
dik tagja. A sorozat eddigi, magyar nyelven is
megjelent tagjai:
1. ISO 22000 Élelmiszer-biztonsági irányítási

rendszerek. Az élelmiszerláncban részt vev´́o
szervezetekre vonatkozó követelmények

2. ISO/TS 22004 Élelmiszer-biztonsági irányítá-
si rendszerek. Útmutató az ISO 22000:2005
alkalmazásához

Az ISO 22000 sikere
A szabványt a 2005. szeptemberi megjelenését´́ol
számítva fél éven belül több, mint 50 országban
vezették be nemzeti szabványként. 2005 végéig
az ISO nem hivatalos felmérése szerint már 34
országban indították el a bevezetését, azaz kezd-
ték meg a fordítását, a képzéseket, a tanúsításokat
vagy éppen a sikeres tanúsítás után az okirat ki-
adására vártak. Mivel az ISO és a CEN együttm´́u-
ködése keretében készült, európai szabványként
is megjelent. A CEN/CENELEC bels´́o szabályza-
ta értelmében minden tagországnak a megjelenés
után 6 hónappal kötelez´́oen be kellett vezetnie, és
a vele ellentmondásban lév´́o nemzeti szab-
ványokat vissza kellett vonnia. A szabvány alkal-
mazásához az ISO/TS 22004 m´́uszaki el´́oírás
nyújt segítséget.

2007. márciusi adatok szerint a világon az ISO
22000 szerint tanúsított cégek száma 350 felett
volt. A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) a
Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált
szervezet az MSZ EN ISO 22000:2005 szabvány
szerinti tanúsítások végzésére. Ennek alapján az
MSZT Magyarországon és Romániában már több
szervezetet tanúsított.

Az ISO 22000 integrálja az Élelmiszerkönyv
Bizottság által kidolgozott HACCP1-rendszer
alapelveit és alkalmazásának lépéseit, és össz-
hangban van az ISO 9001-gyel is. Kombinálja a
HACCP-tervet az el´́ofeltételi (prerekvizit) progra-
mokkal az auditálható követelmények révén. Az
élelmiszerlánc minden résztvev´́oje számára alkal-
mazható, a mez´́ogazdasági termel´́okt´́ol az élelmi-
szergyártókon át a vendéglátásban dolgozókig,
beleértve a velük kapcsolatban álló berendezések
és egyéb kapcsolódó anyagok gyártóit és forgal-
mazóit is.

A felhasználói körb´́ol nagyon kedvez´́o vissza-
jelzések érkeztek. Ezek szerint az élelmiszeriparra
jól alkalmazható irányítási módszereket javasol.
El´́onye, hogy a különböz´́o biztonsági és/vagy mi-
n´́oségi útmutatókban megjelen´́o, a sokszor duplán
vagy ellenmondásosan megfogalmazott követel-
ményeket egy jól követhet´́o min´́oségirányítási és
biztonsági irányítási rendszerbe foglalja. Egyesek
még a társadalomra gyakorolt el´́onyös hatását is
megemlítették, utalva arra, hogy az így tanúsított
cégeknek segít a munkahelyek megtartásában,
mivel növeli a vásárlók bizalmát.

Az ISO/TS 22003 és az ÉBIR-tanúsítás iránti
bizalom er´́osítése
A 2007. 02. 15-én kiadott ISO/TS 22003 m´́uszaki
el´́oírás célja, hogy 

● megadja az ISO 22000-es szerinti élelmiszer-
biztonsági irányítási rendszer (ÉBIR) tanúsítá-
si szabályait,

● biztosítsa a vvev´́ok számára szükséges infor-
mációkat és bizalmat azáltal, hogy a beszállí-
tók tanúsításának módját szabályozza.

1  HACCP: Veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok rendszere
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Az el´́oírást nemcsak a tanúsító testületek, ha-
nem az ÉBIR értékelésében érintett bármely tes-
tület (pl. akkreditálók, jogszabályalkotók stb.) is
alkalmazhatja.

Az ISO/TS 22003 felépítése
A dokumentum fejezetei és mellékletei a követ-
kez´́ok:
1. Alkalmazási terület
2. Rendelkez´́o hivatkozások
3. Szakkifejezések és meghatározásuk (az

ISO/IEC 17000, az ISO/IEC 17021 és az
ISO 22000 szerint)

4. Alapelvek (az ISO/IEC 17021 szerinti pártat-
lanság, felkészültség, felel´́osség, nyíltság, bi-
zalmas ügykezelés, reagálás a panaszokra)

5. Általános követelmények (az ISO/IEC 17021
szerint, kiemelve a pártatlanság kezelését)

6. Szervezeti követelmények (az ISO/IEC 17021
szerint)

7. Er´́oforrás-követelmények (a vezet´́oség és a
személyzet felkészültsége az ISO/IEC 17021
szerint, a tanúsítási tevékenységben részt vev´́o
személyzet, az auditorok és a szakért´́ok iskolai
végzettsége, kompetenciája, gyakorlata, mi-
n´́osítése, képzése külön kiemelve)

8. Az információkkal kapcsolatos követelmé-
nyek (az ISO/IEC 17021 szerint)

9. A folyamattal kapcsolatos követelmények
(2 szakaszos audit lefolytatása, a 2. szakasz az
ISO/IEC 17021 szerint)

10. Követelmények a tanúsító testületek irányítási
rendszerével kapcsolatban (az ISO/IEC 17021
szerint vagy az ISO 9001 követelményei sze-
rint, vagy általános irányításirendszer-köve-
telmények választása)

A melléklet (el´́oírás): Élelmiszerlánc-kategóriák
B melléklet (tájékoztatás): Az auditid´́o meghatá-
rozása 

A fejezetek számozása megegyezik az
ISO/IEC 17021 szabványéval. Ezt a szabványt az
ISO megfelel´́oségértékelési bizottsága az
ISO/CASCO dolgozta ki, és azokat az általános
el´́oírásokat tartalmazza, amelyeket a min´́oségirá-
nyítási, a környezetközpontú, az információbiz-
tonsági stb. és természetesen az élelmiszer-biz-
tonsági irányítási rendszer tanúsítása során is al-
kalmazni kell. A két dokumentumot együtt kell
alkalmazni, mert az ISO/TS 22003 nagyon sok

helyen, a szöveg ismétlése nélkül utal az
ISO/IEC 17021-re. A fenti tartalomjegyzékben
csak a fejezetcímeket soroltuk fel. Jó hír a magyar
szabványalkalmazók számára, hogy az MSZ EN
ISO/IEC 17021 szabványt az MSZT 2007 júniu-
sában magyar nyelven is kiadja, továbbá az
ISO/TS 22003 magyar nyelv´́u bevezetése is fo-
lyamatban van.

Az ISO/TS 22003 auditorokra vonatkozó kö-
vetelményei
A tanúsítás alapelvei változatlanok az
ISO/IEC 17021-hez képest, de külön említést ér-
demel, hogy nagy veszélyt jelent a pártatlanságra,
ha az auditor 2 éven belül veszélyelemzési tanács-
adást, ÉBIR-tanácsadást vagy irányításirendszer-
tanácsadást nyújtott a tanúsítást kér´́o szervezet-
nek.

Az ISO/TS 22003 nagyon részletesen felsorol-
ja az auditorokra, a szakterületi szakért´́okre to-
vábbá a tanúsítást végz´́o testület személyzetére
vonatkozó követelményeket. Az el´́oírások kitér-
nek az iskolai végzettségre (középiskolai vagy
magasabb), a felkészültségre, az élelmiszer-biz-
tonsági és az auditorképzésre, a munkatapaszta-
latra. A legrészletesebben az auditorral szemben
támasztott követelményeket dolgozták ki. Ezek
röviden a következ´́ok:
1. Iskolai végzettség: középfokú végzettség, va-

lamint ezenfelül szerzett általános mikrobio-
lógiai és kémiai szakismeretek, és szakterületi
gyakorlat az A mellékletben felsorolt, megfe-
lel´́o élelmiszerlánc-kategóriák vonatkozásá-
ban.

2. Élelmiszer-biztonsági képzés: részesüljön az
érdekelt felek által elismert képzésben a
HACCP-alapelvekr´́ol, a veszélyértékelésr´́ol
és a veszélyelemzésr´́ol, továbbá az élelmiszer-
biztonság irányítási alapelveir´́ol, beleértve az
el´́ofeltételi (prerekvizit) programokat is.

3. Auditori képzés: részesüljön sikeres képzés-
ben az ISO 19011 szabvány szerinti audit-el´́o-
írásokról, továbbá a vonatkozó ÉBIR-szab-
ványról.

4. Munkatapasztalat: a kezdeti min´́osítéskor le-
gyen legalább öt év teljes munkaid´́oben szer-
zett gyakorlata az élelmiszerlánchoz kapcso-
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lódó iparágban, amelyb´́ol két évig min´́oség-
biztosítással vagy élelmiszer-biztonsággal
foglalkozott. Ez az id´́o egy évvel csökkenthet´́o
a megfelel´́o iskolai végzettség megléte esetén.

5. Auditgyakorlat: a kezdeti min´́osítéskor legyen
az utolsó 3 éven belül szerzett, legalább 12 au-
ditnapot felölel´́o ÉBIR-auditgyakorlata, ame-
lyet min´́osített vezet´́o auditor felügyelete alatt
legalább 4 szervezetnél végeztek el. Ha már
egy kategóriára (élelmiszerlánc) min´́osített
auditor, akkor ez az id´́o rövidebb lehet.

6. Felkészültség: az ISO 19011 szerinti legyen.
Bizonyított tudása és jártassága legyen az au-
dit alapelvei, eljárásai és módszerei, az irányí-
tási rendszerek és a hivatkozott dokumentu-
mok, a szervezeteknél el´́oforduló helyzetek, a
vonatkozó törvények, szabályzatok és a szak-
területtel kapcsolatos egyéb követelmények
területén. Külön kiemelik az auditornak azon
bizonyítandó képességét, hogy tudását és
szakismeretét alkalmazni tudja a felsorolt,
élelmiszer-biztonsággal összefügg´́o 11 terüle-
ten. Az ilyen területek közé tartoznak a
HACCP érvényes alapelvei, az adott kategó-
riára vonatkozó el´́ofeltételi (prerekvizit) prog-
ramok, az élelmiszer-biztonsági veszélyek
azonosítása és értékelése stb.

Az ISO/TS 22003 auditra vonatkozó követel-
ményei
Az auditorok kiválasztását, az auditok megterve-
zését az ISO 19011:2003 szabvány követelmé-
nyei szerint kell végezni. Az ÉBIR tanúsítási au-
ditját két szakaszban kell végrehajtani.

Az audit 1. szakasza
Az 1. szakasz célja annak megállapítása, hogy a
szervezet mennyire készült fel az auditra. Hogyan
azonosította az élelmiszer-biztonsági veszélyeket,
és hogyan kezeli azokat, milyen HACCP-tervet és
el´́ofeltételi (prerekvizit) programokat dolgozott
ki, milyen elvek és célok mentén.

Az 1. szakasznak a helyszínen kell megtörtén-
nie. Az els´́o és a második szakasz közötti id´́o
legfeljebb 6 hónap lehet. Ellenkez´́o esetben meg
kell ismételni az 1. szakaszt.

A szervezet felkészültségének elbírálásához a
következ´́oket kell átvizsgálni:
a) a szervezet azonosította-e a számára szüksé-

ges el´́ofeltételi (prerekvizit) programokat;

b) az ÉBIR tartalmazza-e a megfelel´́o folyama-
tokat és módszereket a szervezetben el´́ofor-
duló élelmiszer-biztonsági veszélyek azonosí-
tásához és felméréséhez, továbbá a szabályozó
intézkedések (azok kombinációjának) kivá-
lasztásához és osztályozásához;

c) a szervezetre (adott ágazatra) vonatkozó jog-
szabályok helyben hozzáférhet´́ok-e;

d) az ÉBIR-t úgy tervezték-e, hogy alkalmas le-
gyen a szervezet élelmiszer-biztonsági politi-
kájának megvalósítására;

e) az ÉBIR bevezetési üteme indokolja-e a 2.
szakaszra való áttérést;

f) a validálási, igazolási és a fejlesztési progra-
mok megfelelnek-e az ÉBIR modellszabvá-
nya követelményeinek;

g) az ÉBIR dokumentumai rendelkezésre állnak-
e, és az egyéb el´́okészületek megtörténtek-e,
hogy err´́ol értesíteni lehessen a bels´́o és a küls´́o
érdekelt feleket;

h) a további dokumentumokat és/vagy a szüksé-
ges egyéb ismereteket át kell-e vizsgálni.

Az audit 2. szakaszát az ISO/IEC 17021 szabvány
követelményei szerint kell elvégezni.

Élelmiszerlánc-kategóriák
Az A melléklet a m´́uszaki el´́oírás szerves részét
képezi. Felsorolja az egyes élelmiszerlánc-kate-
góriákat a mez´́ogazdaságtól (növénytermesztés,
állattenyésztés) kezdve a takarmány-el´́oállításon,
az élelmiszer-feldolgozáson, a vendéglátáson át,
a kereskedelemig, raktározásig, csomagolásig,
beleértve az adalékanyag- és tisztítószergyártást,
berendezésgyártást is.

Az auditorok felkészültségét ezeknek a kate-
góriáknak megfelel´́oen kell min´́osíteni.

Az auditid´́o kiszámítása 
A számítást a B melléklet mutatja be. A minimális
auditid´́o az 1. és 2. szakaszra fordított id´́ot jelenti,
és nem tartalmazza az audit el´́okészítésével és az
auditjelentés megírásával eltöltött id´́ot. A felügye-
leti audit ideje 1/3-a, az okirat-megújítási audit
ideje 2/3-a legyen az els´́o tanúsítási auditra fordí-
tott id´́onek, de mindkett´́onek minimálisan leg-
alább fél napig kell tartania.

Ha nincs a szervezetnél megfelel´́o, már tanú-
sított irányítási rendszer, ez további id´́oráfordítást
eredményez. Bizonyos kategóriákban több telep-
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helyes mintavételre is szükség lehet, amely növeli
az auditra fordítandó id´́ot. Egyéb szempontokat is
szükséges figyelembe venni, pl. a kritikus szabá-
lyozási pontok és az el´́ofeltételi (prerekvizit)
programok számát, van-e bels´́o laboratóriumi
vizsgálat.

Egy telephelyre vonatkozóan az els´́o tanúsítás-
hoz szükséges auditid´́o meghatározására egy kép-
letet ad meg ez a m´́uszaki el´́oírás.

Az ISO/TS 22003 egységes, összehangolt el´́oí-
rás
A dokumentumot az ISO/TC 34 m´́uszaki bizott-
ság – amelynek titkárságát korábban az MSZT
látta el – és az ISO/CASCO közös munkacsoport-
ja dolgozta ki. Megalkotásakor figyelembe vették
a megfelel´́oségértékelés legújabb szabványait is.
M´́uszaki el´́oírásként való megjelentetését az indo-
kolta, hogy minél el´́obb szükség volt egy egysé-
ges elveket tartalmazó dokumentumra az ÉBIR
tanúsításához.

A cikkben hivatkozott szabványok magyar nyel-
v´́u megfelel´́oi:
● MSZ EN ISO 9001:2001 Min´́oségirányítási

rendszerek. Követelmények (ISO 9001:2000)

● MSZ EN ISO/IEC 17000:2005 Megfelel´́oség-
értékelés. Szakkifejezések és általános elvek 2

(ISO/IEC 17000:2004)
● MSZ EN ISO/IEC 17021:2007 Megfelel´́osé-

gértékelés. Irányítási rendszerek auditját és ta-
núsítását végz´́o testületekre vonatkozó követel-
mények (ISO/IEC 17021:2006)

● MSZ EN ISO 19011:2003 Útmutató min´́oség-
irányítási és/vagy környezetközpontú irányítá-
si rendszerek auditjához (ISO 19011:2002) 

● MSZ EN ISO 22000:2005, Élelmiszer-bizton-
sági irányítási rendszerek. Az élelmiszerlánc-
ban részt vev´́o szervezetekre vonatkozó köve-
telmények (ISO 22000:2005)

● MSZ ISO/TS 22004:2005, Élelmiszer-bizton-
sági irányítási rendszerek. Útmutató az
ISO 22000:2005 alkalmazásához
A szabványok megvásárolhatók a Magyar

Szabványügyi Testület szabványboltjában, 1091
Budapest, Üll´́oi u. 25. vagy postai úton megren-
delhet´́ok.

Czimer Gáborné, 
a CASCO MNB titkára

Szalai Lívia, 
az MSZT Tanúsítási Titkársága 

f´́oosztályvezet´́oje

Személyzettanúsítási közlemény
A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) Vizsgaközpont az MSZ EN ISO/IEC 17024
szerinti személyzettanúsítási rendszert m´́uködtet, szakembereket tanúsít és regisztrál. A
vonatkozó eljárási utasítások és vizsgaszabályzatok, valamint a tanúsított személyek név-
jegyzéke az MSZT Vizsgaközpont titkárságán ügyfélfogadási id´́oben megtekinthet´́ok.

A személyzettanúsítás területei: EOQ min´́oségirányítási rendszermenedzser, EOQ min´́o-
ségügyi auditor, EOQ környezeti rendszermenedzser, EOQ környezeti auditor, MIR-KIR
bels´́o auditor, min´́oségügyi megbízott, élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek bels´́o
auditora, MEBIR-auditor, információbiztonsági megbízott, játszótéri eszközök ügyintéz´́oje,
szabványügyintéz´́o.

Felvilágosítást ad: dr. Bíró Béla f´́oosztályvezet´́o
Tel.: 456-6818; Fax: 456-6823

Magyar Szabványügyi Testület Vizsgaközpont
1091 Budapest, Üll´́oi út 25., www.mszt.hu

2  A magyar nyelv´́u változat kiadása el´́okészítés alatt.
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KÉPZÉSEK
Min´́oség
● Min´́oségügyi megbízott
● Min´́oségirányítási rendszermenedzser*
● Min´́oségügyi auditor*
● Min´́oségügyi bels´́o auditor
● Min´́oségirányítási rendszermenedzserek

és auditorok szinten tartó képzése

Környezetközpontú irányítás
● Környezeti rendszermenedzser*
● Környezeti auditor*
● Környezeti bels´́o auditor
● Környezeti rendszermenedzserek és

környezeti auditorok szinten tartó
képzése

Élelmiszer-biztonság
● Élelmiszer-biztonsági irányítási

rendszerek bels´́o auditora 
(HACCP, ISO 22000)

Információvédelem
● Információbiztonsági megbízott

Játszóterek – Játszótéri eszközök
● Játszótéri eszközök ügyintéz´́oje

Munkahelyi egészségvédelem és
biztonság
● A munkahelyi egészségvédelem és

biztonság irányítási rendszerének
(MEBIR) auditora

● A munkahelyi egészségvédelem és
biztonság irányítási rendszere
auditorainak szinten tartó képzése

Szabványosítás
● Szabványügyintéz´́o

KIEGÉSZÍT ´́O SZAKMAI 
KÉPZÉSEK

● Integrált irányítási rendszerek (IRR)
● Min´́oségirányítás a szolgáltatások

területén
● Min´́oségirányítás, önértékelés,

projektmenedzsment
● Laboratóriumok akkreditálásának

tapasztalatai
● Szabványügyintéz´́oi gyakorlat és

továbbképzés
● Harmonizált szabványok és tanúsítás
● Termékek és szolgáltatások

megfelel´́oségértékelése, tanúsítása és
CE-megjelölése

● CE-megjelölés és független tanúsítás 

SZAKMAI FÓRUMOK
Szakmai fórumainkat eddig a következ´́o

területeken rendeztük meg sikerrel:

● Acélok és acéltermékek 
● Környezetvédelem
● Élelmiszer-biztonsági rendszerek
● Villamos berendezések
● Hegesztés
● Emel´́ogépek
● Gépek biztonsága
● Textilek.

Igény szerint más témakörök is 
kérhet´́ok.

*  Az Európai Min´́oségügyi Szervezet (EOQ) által elismert képzés

A szabványosítási szakmai fórumok rendezvényeir´́ol szóló felhívásokat figyelje az MSZT 
honlapján és a Szabványügyi Közlönyben! 

www.mszt.hu
Kérjük, hogy a szabványosítási szakmai fórumokon való részvételi igényét, illetve speciális
szakmai igényét, a szabványosítási téma megjelölésével, juttassa el a (06-1) 456-6841-es 

faxszámra vagy az oktatas@mszt.hu e-mail címre.

Az MSZT a Feln´́ottképzési Akkreditáló Testület (FAT) által akkreditált intézmény (AL: 0225).
Az MSZT feln´́ottképzéseinek nyilvántartásba vételi száma: 01-0074-04.

A részvételi díj és a vizsgadíj a szakképzési hozzájárulás terhére visszaigényelhet´́o!
A tanfolyamok részletes tematikája az MSZT honlapján található: http://www.mszt.hu

Felvilágosítást ad: Steinitz Erzsébet,  Tel.: 456-6925; Fax: 456-6989 
oktatas@mszt.hu




