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SZABVÁNYOSÍTÁSI KÖZLEMÉNYEK
SZ/4/2006. (Sz. K. 4.) 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 helyesbítését.
3. Közzéteszi a 3. sz. jegyzékben szerepl´́o nemzeti szabványtervezetet.
A közzétett nemzeti szabványok a közzététel napjától érvényesek.

Pónyai György s.k.,
a Magyar Szabványügyi Testület

ügyvezet´́o igazgatója

1. Nemzeti szabványok közzététele
1. sz. jegyzék az SZ/4/2006. (Sz. K. 4.) MSZT számú közleményhez

A szürke alapra nyomtatott szabványokat a Magyar Szabványügyi Testület 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.

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

03.080.30

MSZ EN 15017:2006
Temetkezési szolgáltatások. Követel-
mények
(idt EN 15017:2005)

11 Egészségügy

11.040.40

MSZ EN 14790:2006
Helyhez kötött légszennyez´́o források
emissziója. A vízg´́oz meghatározása
csatornákban
(idt EN 14790:2005)

MSZ EN ISO 5840:2006
Szív- és érrendszeri implantátumok.
Szívbillenty´́u-protézisek 
(ISO 5840:2005)
– Az MSZ EN 12006-1:2001 helyett –
(idt EN ISO 5840:2005;
idt ISO 5840:2005)

11.040.55
MSZ EN 1060-3:1997/A1:2006

Nem invazív vérnyomásmér´́ok.
3. rész: Elektromechanikus vérnyo-
másmér´́o rendszerek kiegészít´́o köve-
telményei
– Az MSZ EN 1060-3:1999 
módosítása –
(idt EN 1060-3:1997/A1:2005)

11.060.15

MSZ EN ISO 22803:2006
Fogászat. Membránanyagok irányított
szövetregeneráláshoz a szájsebészet-
ben és az állkapocssebészetben. A m´́u-
szaki dokumentáció tartalma 
(ISO 22803:2004)
(idt EN ISO 22803:2005;
idt ISO 22803:2004)

11.060.20
MSZ EN ISO 10650-1:2006

Fogászat. Fotopolimerizációs lámpa
1. rész: Volfrámszálas kvarc-halogén
lámpák (ISO 10650-1:2004)
(idt EN ISO 10650-1:2005;
idt ISO 10650-1:2004)
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11.060.25

MSZ EN ISO 6360-3:2006
Fogászat. Forgószerszámok számkód-
rendszere. 3. rész: Fúrók és marók
egyedi jellemz´́oi (ISO 6360-3:2005)
(idt EN ISO 6360-3:2005;
idt ISO 6360-3:2005)

MSZ EN ISO 22374:2006
Fogászat. Fogászati kézidarabok. Vil-
lamos meghajtású fogk´́o-eltávolítók és
azok csúcsai (ISO 22374:2005)
(idt EN ISO 22374:2005;
idt ISO 22374:2005)

11.080.20

MSZ EN 1040:2006
Kémiai fert´́otlenít´́oszerek és antiszepti-
kumok. Kvantitatív szuszpenziós vizs-
gálat a kémiai fert´́otlenít´́oszerek és an-
tiszeptikumok alapvet´́o baktericid ha-
tásának értékelésére. Vizsgálati mód-
szer és követelmények (1. fázis)
– Az MSZ EN 1040:2000 helyett –
(idt EN 1040:2005)

MSZ EN 1275:2006
Kémiai fert´́otlenít´́oszerek és antiszepti-
kumok. Kvantitatív szuszpenziós vizs-
gálat a kémiai fert´́otlenít´́oszerek és an-
tiszeptikumok alapvet´́o fungicid vagy
alapvet´́o éleszt´́ogomba-ellenes hatásá-
nak értékelésére. Vizsgálati módszer és
követelmények (1. fázis)
– Az MSZ EN 1275:2000 helyett –
(idt EN 1275:2005)

MSZ EN 1657:2006
Kémiai fert´́otlenít´́oszerek és antiszepti-
kumok. Kvantitatív szuszpenziós vizs-
gálat az állatgyógyászat területén hasz-
nált kémiai fert´́otlenít´́oszerek és anti-
szeptikumok fungicid vagy éleszt´́o-
gomba-ellenes hatásának értékelésére.
Vizsgálati módszer és követelmények
(2. fázis 1. lépés)
– Az MSZ EN 1657:2001 helyett –
(idt EN 1657:2005)

11.140

MSZ EN 14683:2006
Sebészeti maszkok. Követelmények és
vizsgálati módszerek
(idt EN 14683:2005)

11.180.15

MSZ EN 60118-13:2006
Elektroakusztika. Hallókészülékek.
13. rész: Elektromágneses összeférhe-
t´́oség (EMC) (IEC 60118-13:2004)
– Az MSZ EN 60118-13:2000 helyett,
amely azonban 2008. 06. 01-jéig még
érvényes –
(idt EN 60118-13:2005;
idt IEC 60118-13:2004)

13 Környezet. Egészségvédelem. Biztonság

13.030.01

MSZ EN 14735:2006
Hulladékok jellemzése. Hulladékmin-
ták el´́okészítése ökotoxikológiai vizs-
gálatokhoz
(idt EN 14735:2005)

MSZ EN 14899:2006
Hulladékok jellemzése. Hulladék
anyagok mintavétele. A mintavételi
terv elkészítésének és alkalmazásának
keretei
(idt EN 14899:2005)

13.030.20

MSZ EN 14672:2006
Iszapok jellemzése. Az összes foszfor
meghatározása
(idt EN 14672:2005)

13.040.35

MSZ EN ISO 14644-3:2006
Tisztaszobák és kapcsolódó szabályo-
zott környezetek. 3. rész: Vizsgálati
módszerek (ISO 14644-3:2005)
(idt EN ISO 14644-3:2005;
idt ISO 14644-3:2005)

13.040.40

MSZ EN 14789:2006
Helyhez kötött légszennyez´́o források
emissziója. Az oxigén (O2) térfogat-
koncentrációjának meghatározása. Re-
ferencia-módszer. Paramágnesesség
– Az MSZ 21853-27:1993 helyett –
(idt EN 14789:2005)

MSZ EN 14791:2006
Helyhez kötött légszennyez´́o források
emissziója. A kén-dioxid tömegkon-
centrációjának meghatározása. Refe-
rencia-módszer
(idt EN 14791:2005)
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MSZ EN 14792:2006
Helyhez kötött légszennyez´́o források
emissziója. A nitrogén-oxidok (NOx)
tömegkoncentrációjának meghatározá-
sa. Referencia-módszer: kemilumi-
neszcencia
(idt EN 14792:2005)

MSZ EN 14884:2006
Leveg´́omin´́oség. Helyhez kötött lég-
szennyez´́o források emissziója. Az
összes higanykoncentráció meghatáro-
zása: automatizált mér´́orendszerek
(idt EN 14884:2005)

13.060.30
MSZ EN 12255-16:2006

Szennyvíztisztító telepek. 16. rész: Fi-
zikai (mechanikus) sz´́urés
(idt EN 12255-16:2005)

13.060.50
MSZ EN ISO 17353:2006

Vízmin´́oség. Egyes szerves ónvegyü-
letek meghatározása. Gázkromatográ-
fiás módszer (ISO 17353:2004)
(idt EN ISO 17353:2005;
idt ISO 17353:2004)

MSZ EN ISO 18856:2006
Vízmin´́oség. Egyes ftalátok meghatá-
rozása gázkromatográfiás/tömegspekt-
rometriás módszerrel 
(ISO 18856:2004)
(idt EN ISO 18856:2005;
idt ISO 18856:2004)

13.060.70
MSZ EN 14757:2006

Vízmin´́oség. Halak mintavétele több
nyílásméret´́u ereszt´́ohálóval
(idt EN 14757:2005)

MSZ EN ISO 16665:2006
Vízmin´́oség. Útmutatás a laza tenger-
fenék makrofaunájának mennyiségi
mintavételéhez és a minta kezeléséhez
(ISO 16665:2005)
(idt EN ISO 16665:2005;
idt ISO 16665:2005)

13.220.10
MSZ EN 14043:2006

T´́uzoltó magaslétrák. Körasztalos lét-
rák kombinált mozgásokkal. Bizton-
sági és m´́uködési követelmények és
vizsgálati módszerek
(idt EN 14043:2005)

MSZ EN 14044:2006
T´́uzoltó magaslétrák. Körasztalos lét-
rák egymást követ´́o mozgásokkal. Biz-
tonsági és m´́uködési követelmények és
vizsgálati módszerek
(idt EN 14044:2005)

13.220.20

MSZ EN 12259-2:1999/A2:2006
Beépített t´́uzoltó berendezések.
Sprinkler és vízpermetez´́o oltóberen-
dezések részegységei. 2. rész: A ned-
ves riasztószelep felépítése
– Az MSZ EN 12259-2:2001 
módosítása –
(idt EN 12259-2:1999/A2:2005)

MSZ EN 12259-3:2000/A2:2006
Beépített t´́uzoltó berendezések.
Sprinkler és vízpermetez´́o oltóberen-
dezések részegységei. 3. rész: A száraz
riasztószelep felépítése
– Az MSZ EN 12259-3:2001 
módosítása –
(idt EN 12259-3:2000/A2:2005)

13.220.50

MSZ EN 13501-3:2006
Épületszerkezetek és építési termékek
t´́uzvédelmi osztályozása. 3. rész: Osz-
tályba sorolás az épületgépészeti rend-
szerekben alkalmazott termékek és ele-
mek t´́uzállósági vizsgálati eredménye-
inek felhasználásával: t´́uzálló szell´́oz´́o-
vezetékek és t´́uzgátló csappantyúk
(idt EN 13501-3:2005)

MSZ EN 13501-5:2006
Épületszerkezetek és építési termékek
t´́uzvédelmi osztályozása. 5. rész: Osz-
tályba sorolás a küls´́o t´́uzhatásnak ki-
tett tet´́ok vizsgálati eredményeinek fel-
használásával
(idt EN 13501-5:2005)

13.220.99

MSZ EN 12101-10:2006
Füst- és h´́oszabályozó rendszerek.
10. rész: Energiaellátás
(idt EN 12101-10:2005)

13.230

MSZ EN 14373:2006
Robbanáselfojtó rendszerek
(idt EN 14373:2005)
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MSZ EN 14522:2006
Gázok és g´́ozök öngyulladási h´́omér-
sékletének meghatározása
(idt EN 14522:2005)

13.310

MSZ EN 50131-6:2006
Riasztórendszerek. Behatolásjelz´́o
rendszerek. 6. rész: Tápegységek
– Az MSZ EN 50131-6:2000 helyett –
(idt EN 50131-6:1997;
idt EN 50131-6:1997/C:1998, április)

13.320

MSZ EN 50402:2006
Villamos gyártmányok az éghet´́o vagy
toxikus gázok vagy g´́ozök, vagy az
oxigén érzékelésére és mérésére. A
helyhez kötött gázérzékel´́o rendszerek
m´́uködésbiztonsági követelményei
(idt EN 50402:2005)

17 Metrológia és méréstechnika. Fizikai je-
lenségek

17.040.20

MSZ EN 10049:2006
Lapos fémtermékek Ra átlagos érdes-
ségének és RPc kiemelkedésszámának
mérése
(idt EN 10049:2005)

17.060

MSZ EN ISO 8655-7:2006
Dugattyús térfogatmér´́o berendezések.
7. rész: Nem gravimetriás módszerek a
készüléktulajdonságok értékelésére
(ISO 8655-7:2005)
(idt EN ISO 8655-7:2005;
idt ISO 8655-7:2005)

17.220.20

MSZ EN 61340-4-4:2006
Elektrosztatika. 4-4- rész: Szabványos
vizsgálati módszerek különleges alkal-
mazásokra. Hajlékony falú ömlesztett-
áru-tárolók (FIBC-k) elektrosztatikus
osztályozása (IEC 61340-4-4:2005)
(idt EN 61340-4-4:2005;
idt IEC 61340-4-4:2005)

19 Vizsgálatok

19.100

MSZ EN 14784-1:2006
Roncsolásmentes vizsgálat. Ipari szá-
mítógépes radiográfia foszforlemezen
való képtárolással. 1. rész: A rend-
szerek osztályozása
(idt EN 14784-1:2005)

MSZ EN 14784-2:2006
Roncsolásmentes vizsgálat. Ipari szá-
mítógépes radiográfia foszforlemezen
való képtárolással. 2. rész: A fémek
röntgen- és gammasugaras vizsgálatá-
nak általános alapelvei
(idt EN 14784-2:2005)

21 Általános rendeltetés´́u mechanikus rend-
szerek és egységeik

21.040.30

MSZ EN 10226-2:2006
Cs´́omenet menetben tömít´́o kötéssel.
2. rész: Kúpos küls´́o menetek és kúpos
bels´́o menetek. Méretek, t´́urések és je-
lölés
(idt EN 10226-2:2005)

23 Általános rendeltetés´́u hidraulikus és
pneumatikus rendszerek és egységeik

23.040.10

MSZ EN 14628:2006
Gömbgrafitos öntöttvas csövek, cs´́oi-
domok, tartozékok. A csövek küls´́o po-
lietilénbevonatai. Követelmények és
vizsgálati módszerek
(idt EN 14628:2005)

23.100.40

MSZ EN ISO 19879:2006
Fémes cs´́okötések hidraulikai és általá-
nos felhasználásra. Hidraulikus ener-
giaátviteli csatlakozások vizsgálati
módszerei (ISO 19879:2005)
(idt EN ISO 19879:2005;
idt ISO 19879:2005)

23.040.99

MSZ EN 10300:2006
Szárazföldi és tengeri cs´́ovezetékek
acélcsövei és cs´́oszerelvényei. Küls´́o
bevonatként melegen alkalmazott asz-
faltok
(idt EN 10300:2005)
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25 Gyártástechnika

25.080.10

MSZ EN 12478:2006

Szerszámgépek biztonsága. Nagymé-
ret´́u, számvezérlés´́u esztergagépek és
megmunkálóközpontok
– Az MSZ EN 12478:2001 helyett –
(idt EN 12478:2000;
idt EN 12478:2000/AC:2001)

25.160.01

MSZ EN ISO 3834-1:2006

Fémek ömleszt´́ohegesztésének min´́o-
ségirányítási követelményei. 1. rész: A
min´́oségirányítási követelmények
megfelel´́o szintjének kiválasztási felté-
telei (ISO 3834-1:2005)
– Az MSZ EN 729-1:1995 helyett –
(idt EN ISO 3834-1:2005;
idt ISO 3834-1:2005)

MSZ EN ISO 3834-2:2006

Fémek ömleszt´́ohegesztésének min´́o-
ségirányítási követelményei. 2. rész:
Teljes kör´́u min´́oségirányítási követel-
mények (ISO 3834-2:2005)
– Az MSZ EN 729-2:1995 helyett –
(idt EN ISO 3834-2:2005;
idt ISO 3834-2:2005)

MSZ EN ISO 3834-3:2006

Fémek ömleszt´́ohegesztésének min´́o-
ségirányítási követelményei. 3. rész:
Általános min´́oségirányítási követel-
mények (ISO 3834-3:2005)
– Az MSZ EN 729-3:1995 helyett –
(idt EN ISO 3834-3:2005;
idt ISO 3834-3:2005)

MSZ EN ISO 3834-4:2006

Fémek ömleszt´́ohegesztésének min´́o-
ségirányítási követelményei. 4. rész:
Alapvet´́o min´́oségirányítási követel-
mények (ISO 3834-4:2005)
– Az MSZ EN 729-4:1995 helyett –
(idt EN ISO 3834-4:2005;
idt ISO 3834-4:2005)

MSZ EN ISO 3834-5:2006
Fémek ömleszt´́ohegesztésének min´́o-
ségirányítási követelményei. 5. rész:
Az ISO 3834-2, az ISO 3834-3 vagy az
ISO 3834-4 szerinti min´́oségirányítási
követelményeknek való megfeleléshez
szükséges dokumentumok (ISO 3834-
5:2005)
(idt EN ISO 3834-5:2005;
idt ISO 3834-5:2005)

25.160.10

MSZ EN 1011-6:2006
Hegesztés. Ajánlások fémek hegeszté-
séhez. 6. rész: Lézersugaras hegesztés
(idt EN 1011-6:2005)

25.160.20

MSZ EN ISO 2560:2006
Hegeszt´́oanyagok. Bevont elektródok
ötvözetlen és finomszemcsés acélok
kézi ívhegesztéséhez. Osztályba soro-
lás (ISO 2560:2002)
– Az MSZ EN 499:1998 helyett –
(idt EN ISO 2560:2005;
idt ISO 2560:2002)

MSZ EN ISO 24034:2006
Hegeszt´́oanyagok. Tömör huzalok és
pálcák titán és ötvözetei ömleszt´́ohe-
gesztéséhez. Osztályba sorolás 
(ISO 24034:2005)
(idt EN ISO 24034:2005;
idt ISO 24034:2005)

25.160.30

MSZ EN 60974-1:2006
Ívhegeszt´́o berendezések. 1. rész: He-
geszt´́o-áramforrások 
(IEC 60974-1:2005)
– Az MSZ EN 60974-1:1998+A1:2001
és az MSZ EN 60974-1:1998/A2:2004
helyett, amelyek azonban 2008. 10. 01-
jéig még érvényesek –
(idt EN 60974-1:2005;
idt IEC 60974-1:2005)

MSZ EN 60974-7:2006
Ívhegeszt´́o berendezések. 7. rész:
Ég´́ok (IEC 60974-7:2005)
– Az MSZ EN 60974-7:2001 helyett,
amely azonban 2008. 08. 01-jéig még
érvényes –
(idt EN 60974-7:2005;
idt IEC 60974-7:2005)
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MSZ EN ISO 22827-1:2006
Nd:YAG lézersugaras hegeszt´́ogépek
átvételi vizsgálatai. Fényvezet´́o szálas
gépek. 1. rész: Lézerszerelvények
(ISO 22827-1:2005)
(idt EN ISO 22827-1:2005;
idt ISO 22827-1:2005)

MSZ EN ISO 22827-2:2006
Nd:YAG lézersugaras hegeszt´́ogépek
átvételi vizsgálatai. Fényvezet´́o szálas
gépek. 2. rész: Mozgatószerkezet 
(ISO 22827-2:2005)
(idt EN ISO 22827-2:2005;
idt ISO 22827-2:2005)

25.160.40

MSZ EN ISO 10042:2006
Hegesztés. Alumíniumnak és ötvözete-
inek ívhegesztéssel készített kötései.
Az eltérések min´́oségi szintjei 
(ISO 10042:2005)
– Az MSZ EN 30042:1995 helyett –
(idt EN ISO 10042:2005;
idt ISO 10042:2005)

25.220.10

MSZ EN ISO 8502-2:2006
Acélfelületek el´́okészítése festékek és
hasonló termékek felhordása el´́ott.
Vizsgálatok a felületi tisztaság értéke-
lésére. 2. rész: A tisztított felületeken
lév´́o klorid laboratóriumi meghatáro-
zása (ISO 8502-2:2005)
– Az MSZ EN ISO 8502-2:2000 
helyett –
(idt EN ISO 8502-2:2005;
idt ISO 8502-2:2005)

25.220.20

MSZ EN ISO 14924:2006
Termikus szórás. A termikusan szórt
bevonatok utókezelése és kikészítése
(ISO 14924:2005)
(idt EN ISO 14924:2005;
idt ISO 14924:2005)

25.220.50

MSZ EN 14863:2006
T´́uzzománcok. H´́ocserél´́okhöz alkal-
mazott zománcozott acéllemezek élbe-
vonásának meghatározása
(idt EN 14863:2005)

MSZ EN 14864:2006
T´́uzzománcok. Zománcbevonatok acél
írótáblák felületeire. Követelmények
(idt EN 14864:2005)

MSZ EN 14866:2006
T´́uzzománcok. Regenerativ, zománco-
zott és szerelt panelek leveg´́o-gáz és
gáz-gáz h´́ocserél´́okhöz. Követelmé-
nyek
(idt EN 14866:2005)

25.220.60

MSZ EN 13438:2006
Festékek és lakkok. Szerves porbevo-
natok a horganyzott vagy sherardozott,
építési célú acéltermékekhez
(idt EN 13438:2005)

MSZ EN 14879-1:2006
Szerves bevonatrendszerek és bélések
ipari berendezések és üzemek agresz-
szív közegek által okozott korrózióval
szembeni védeleméhez. 1. rész: Ter-
minológia, a hordozó kivitele és el´́oké-
szítése
(idt EN 14879-1:2005)

25.220.99

MSZ EN 10298:2006
Szárazföldi és tengeri cs´́ovezetékek
acélcsövei és cs´́oszerelvényei. Ce-
menthabarcsból készült bels´́o bevonat
(idt EN 10298:2005)

27 Energetika és h´́oátvitel

27.140

MSZ EN 60308:2006
Vízturbinák. A szabályozórendszerek
vizsgálata (IEC 60308:2005)
(idt EN 60308:2005;
idt IEC 60308:2005)

27.180

MSZ EN 61400-1:2006
Széler´́om´́uvek. 1. rész: Kialakítási kö-
vetelmények (IEC 61400-1:2005)
– Az MSZ EN 61400-1:2004 helyett,
amely azonban 2008. 11. 01-jéig még
érvényes –
(idt EN 61400-1:2005;
idt IEC 61400-1:2005)
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29 Elektrotechnika

29.020

MSZ EN 61175:2006
Ipari rendszerek, berendezések, készü-
lékek és ipari termékek. A jelek meg-
nevezése (IEC 61175:2005)
– Az MSZ EN 61175:1999 helyett,
amely azonban 2008. 10. 01-jéig még
érvényes –
(idt EN 61175:2005;
idt IEC 61175:2005)

29.060.10

MSZ EN 60317-31:1996/A2:2006
Tekercsel´́ohuzalok egyedi típusainak
el´́oírásai. 31. rész: Üvegszál fonású,
gyanta- vagy lakkimpregnálású, csu-
pasz vagy zománcozott, négyszög szel-
vény´́u rézhuzal; 180-as h´́omérsékleti
index (IEC 60317-31:1990/A2:2005)
– Az MSZ EN 60317-31:1998 
módosítása –
(idt EN 60317-31:1996/A2:2005;
idt IEC 60317-31:1990/A2:2005)

29.080.30

MSZ EN 60664-4:2006
Kisfeszültség´́u rendszerek villamos
szerkezeteinek szigeteléskoordináció-
ja. 4. rész: A nagyfrekvenciás feszült-
ség okozta igénybevétel figyelembevé-
tele (IEC 60664-4:2005)
(idt EN 60664-4:2006;
idt IEC 60664-4:2005)

29.130.10

MSZ EN 62271-107:2006
Nagyfeszültség´́u kapcsolókészülékek.
107. rész: 1 kV feletti és legfeljebb
52 kV névleges feszültség´́u, váltakozó
áramú, biztosítós áramköri kapcsolók
(IEC 62271-107:2005)
(idt EN 62271-107:2005;
idt IEC 62271-107:2005)

MSZ EN 62271-110:2006
Nagyfeszültség´́u kapcsolókészülékek.
110. rész: Induktív terhelés kapcsolása
(IEC 62271-110:2005)
(idt EN 62271-110:2005;
idt IEC 62271-110:2005)

29.220.30

MSZ EN 61951-1:2003/A1:2006

Lúgos vagy egyéb nem savas elektro-
litot tartalmazó akkumulátorcellák és
-telepek. Hordozható, zárt, újra tölthe-
t´́o akkumulátorcellák. 1. rész: Nikkel-
kadmium 
(IEC 61951-1:2003/A1:2005)
– Az MSZ EN 61951-1:2003 
módosítása –
(idt EN 61951-1:2003/A1:2006;
idt IEC 61951-1:2003/A1:2005)

29.260.20

MSZ EN 1710:2006

Föld alatti bányák potenciálisan robba-
násveszélyes környezeteiben való
használatra szánt berendezések és ré-
szegységek
(idt EN 1710:2005)

MSZ EN 60079-15:2006

Villamos gyártmányok robbanásveszé-
lyes gázközegekben. 15. rész: Az „n”
védelmi módú villamos gyártmányok
kialakítása, vizsgálata és megjelölése
(IEC 60079-15:2005)
– Az MSZ EN 60079-15:2004 helyett,
amely azonban 2008. 06. 01-jéig még
érvényes –
(idt EN 60079-15:2005;
idt IEC 60079-15:2005)

MSZ EN 62086-1:2006

Villamos gyártmányok robbanásveszé-
lyes gázközegekben. Villamos ellenál-
lásos kísér´́of´́utés. 1. rész: Általános és
vizsgálati követelmények 
(IEC 62186-1:2001 + 2003. évi helyes-
bítés)
(idt EN 62086-1:2005;
idt IEC 62186-1:2001;
idt IEC 62186-1:2001/C:2003)

MSZ EN 62086-2:2006

Villamos gyártmányok robbanásveszé-
lyes gázközegekben. Villamos ellenál-
lásos kísér´́of´́utés. 2. rész: A tervezés, a
létesítés és a karbantartás alkalmazási
útmutatója (IEC 62086-2:2001)
(idt EN 62086-2:2005;
idt IEC 62086-2:2001)
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31 Elektronika

31.060.70

MSZ EN 60871-1:2006

Söntkondenzátorok 1000 V-nál na-
gyobb névleges feszültség´́u, váltakozó
áramú energiarendszerekhez. 1. rész:
Általános rész (IEC 60871-1:2005)
– Az MSZ EN 60871-1:1999 helyett,
amely azonban 2008. 10. 01-jéig még
érvényes –
(idt EN 60871-1:2005;
idt IEC 60871-1:2005)

31.140

MSZ EN 61338-1-4:2006

Hullámvezet´́o típusú, dielektrikumos
rezonátorok. 1-4. rész: Általános tájé-
koztató és vizsgálati feltételek. A die-
lektrikumos rezonátorok anyagai
komplex relatív dielektromos állandó-
jának mérési módszere milliméteres
hullámhosszú frekvencián 
(IEC 61338-1-4:2005)
(idt EN 61338-1-4:2006;
idt IEC 61338-1-4:2005)

31.160

MSZ EN 50065-4-7:2006

Kisfeszültség´́u villamos hálózatok
használata 3 KHz – 148,5 kHz-es és
1,6 MHz – 30 MHz-es jelek továbbítá-
sára. 4-7. rész: Hordozható kisfeszült-
ség´́u leválasztósz´́ur´́ok. Biztonsági kö-
vetelmények
(idt EN 50065-4-7:2005)

31.200

MSZ EN 62132-5:2006

Integrált áramkörök. A 150 kHz-t´́ol
1 GHz-ig terjed´́o elektromágneses za-
vart´́urés mérése. 5. rész: Mér´́opadi Fa-
raday-kalickás eljárás 
(IEC 62132-5:2006)
(idt EN 62132-5:2006;
idt IEC 62132-5:2006)

33 Távközlés. Audio- és videotechnika

33.040.50

MSZ ETSI ES 203 021-1:2006

Hozzáférés és végberendezések (AT).
A távbeszél´́o-hálózatok analóg interfé-
szeihez való csatlakozásra szolgáló
végberendezések harmonizált, alapve-
t´́o, csatlakozási követelményei. A
TBR 021, EN 301 437, TBR 015 és
TBR 017 m´́uszaki tartalmának korsze-
r´́usítése. 1. rész: Általános szempontok
(idt ETSI ES 203 021-1:2005-08 2.1.1)

MSZ ETSI ES 203 021-2:2006

Hozzáférés és végberendezések (AT).
A távbeszél´́o-hálózatok analóg interfé-
szeihez való csatlakozásra szolgáló
végberendezések harmonizált, alapve-
t´́o, csatlakozási követelményei. A
TBR 021, EN 301 437, TBR 015 és
TBR 017 m´́uszaki tartalmának korsze-
r´́usítése. 2. rész: Alapvet´́o átvitel és a
hálózat károsodás elleni védelme
(idt ETSI ES 203 021-2:2006-01 2.1.2)

MSZ ETSI ES 203 021-3:2006

Hozzáférés és végberendezések (AT).
A távbeszél´́o-hálózatok analóg interfé-
szeihez való csatlakozásra szolgáló
végberendezések harmonizált, alapve-
t´́o, csatlakozási követelményei. A
TBR 021, EN 301 437, TBR 015 és
TBR 017 m´́uszaki tartalmának korsze-
r´́usítése. 3. rész: Alapvet´́o együttm´́u-
ködés a közcélú távbeszél´́o-hálózatok-
kal
(idt ETSI ES 203 021-3:2006-01 2.1.2)

33.100.01

MSZ EN 50083-2:2001/A1:2006

Televíziójelek, hangjelek és interaktív
szolgáltatások kábelhálózatai. 2. rész:
Berendezések elektromágneses össze-
férhet´́osége
– Az MSZ EN 50083-2:2002 
módosítása –
(idt EN 50083-2:2001/A1:2005)
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MSZ EN 61000-3-3:1995/A2:2006
Elektromágneses összeférhet´́oség
(EMC). 3-3. rész: Határértékek. A fe-
szültségváltozások, a feszültséginga-
dozások és a villogás (flicker) határér-
tékei közcélú kisfeszültség´́u táphálóza-
tokon a fázisonként legfeljebb 16 A
névleges áramer´́osség´́u és különleges
feltételek nélkül csatlakozó berendezé-
sek esetén 
(IEC 61000-3-3:1994/A2:2005)
– Az MSZ EN 61000-3-3:1997 
módosítása –
(idt EN 61000-3-3:1995/A2:2005;
idt IEC 61000-3-3:1994/A2:2005)

33.100.20
MSZ EN 50412-2-1:2006

Kisfeszültség´́u villamos hálózatokban,
1,6 MHz – 30 MHz frekvenciatarto-
mányban használt kommunikációs ké-
szülékek és rendszerek. 2-1. rész: La-
kóépületi, kereskedelmi és ipari kör-
nyezet. Zavart´́urési követelmények
(idt EN 50412-2-1:2005)

33.160.60
MSZ EN 62328-1:2006

Multimédia-háziszerverrendszerek.
M´́usorvev´́o készülékek kicserélhet´́o
kötet-/fájlfelépítési illesztése. 1. rész:
Általános leírás és architektúra 
(IEC 62328-1:2005)
(idt EN 62328-1:2005;
idt IEC 62328-1:2005)

MSZ EN 62328-2:2006
Multimédia-háziszerverrendszerek.
M´́usorvev´́o készülékek kicserélhet´́o
kötet-/fájlfelépítési illesztése. 2. rész:
Általános felvételi struktúra 
(IEC 62328-2:2005)
(idt EN 62328-2:2005;
idt IEC 62328-2:2005)

33.170
MSZ EN 62298-1:2006

Teleweb-alkalmazás. 1. rész: Általá-
nos leírás (IEC 62298-1:2005)
(idt EN 62298-1:2005;
idt IEC 62298-1:2005)

MSZ EN 62298-2:2006
Teleweb-alkalmazás. 2. rész: Átviteli
módszerek (IEC 62298-2:2005)
(idt EN 62298-2:2005;
idt IEC 62298-2:2005)

MSZ EN 62298-3:2006
Teleweb-alkalmazás. 3. rész: Szuper-
teletext-profil (IEC 62298-3:2005)
(idt EN 62298-3:2005;
idt IEC 62298-3:2005)

35 Információtechnológia. Irodagépek

35.040

MSZ EN ISO 15415:2006
Információtechnika. Automatikus azo-
nosítási és adatnyerési technika. A vo-
nalkódnyomtatás min´́oségvizsgálatá-
nak el´́oírása. Kétdimenziós jelképek
(ISO/IEC 15415:2004)
(idt EN ISO 15415:2005;
idt ISO/IEC 15415:2004)

MSZ ISO/IEC TR 15443-1:2006
Informatika. Biztonságtechnika. Az in-
formatikai biztonság szavatolási rend-
szere. 1. rész: Áttekintés és keretrend-
szer
(idt ISO/IEC TR 15443-1:2005)

35.240.15

MSZ EN 1545-1:2006
Azonosítókártya-rendszerek. Alkalma-
zás a földi közlekedésben. 1. rész:
Alapvet´́o adattípusok, általános kódlis-
ták és általános adatelemek
– Az MSZ ENV 1545-1:2000 helyett –
(idt EN 1545-1:2005)

MSZ EN 1545-2:2006
Azonosítókártya-rendszerek. Alkalma-
zás a földi közlekedésben. 2. rész:
Közlekedésre és utazásra vonatkozó,
fizetéssel kapcsolatos adatelemek és
kódlisták
– Az MSZ ENV 1545-2:2001 helyett –
(idt EN 1545-2:2005)

35.240.80

MSZ EN 14822-2:2006
Egészségügyi informatika. Általános
célú információkomponensek. 2. rész:
Nem klinikai információk
(idt EN 14822-2:2005)

MSZ EN 14822-3:2006
Egészségügyi informatika. Általános
célú információkomponensek. 3. rész:
Klinikai információk
(idt EN 14822-3:2005)
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39 Finommechanika. Ékszeripar

39.060

MSZ EN 12472:2006
A kopást és a korróziót szimuláló eljá-
rás a bevonatos darabok nikkelkibo-
csátásának kimutatására
– Az MSZ EN 12472:2000 helyett –
(idt EN 12472:2005)

47 Hajóépítés és tengeri létesítmények

47.020.30

MSZ EN 1124-4:2006
Vízelvezet´́o vezetékek hosszirányú
varrattal hegesztett, rozsdamentes
acélból készült csövei és idomai csa-
pos-tokos cs´́okapcsolattal. 4. rész: Vá-
kuumos csatornarendszerek és hajók
csatornarendszereinek szerelvényei
(idt EN 1124-4:2005)

59 Textil- és b´́oripar

59.080.01

MSZ EN 14362-1:2006
Textíliák. Az azoszínezékekb´́ol szár-
mazó bizonyos aromás aminok megha-
tározási módszerei. 1. rész: Bizonyos
azoszínezékek használatának extrahá-
lás nélküli kimutatása
– Az MSZ EN 14362-1:2003 helyett –
(idt EN 14362-1:2003;
idt EN 14362-1:2003/AC:2005)

MSZ EN 14362-2:2006
Textíliák. Az azoszínezékekb´́ol szár-
mazó bizonyos aromás aminok megha-
tározási módszerei. 2. rész: Bizonyos
azoszínezékek használatának kimuta-
tása a szálak extrahálásával
– Az MSZ EN 14362-2:2003 helyett –
(idt EN 14362-2:2003;
idt EN 14362-2:2003/AC:2004)

59.080.60

MSZ EN 1814:2006
Textil padlóburkoló anyagok. A vágott
élek tartósságának meghatározása mó-
dosított Vettermann-dobos vizsgálattal
– Az MSZ EN 1814:2000 helyett –
(idt EN 1814:2005)

65 Mez´́ogazdaság

65.080

MSZ EN 14888:2006
M´́utrágyák és meszez´́oanyagok. A
kadmiumtartalom meghatározása
(idt EN 14888:2005)

71 Vegyipar

71.040.20

MSZ EN ISO 24450:2006
Laboratóriumi üvegeszközök. Széles
nyakú f´́oz´́olombikok 
(ISO 24450:2005)
(idt EN ISO 24450:2005;
idt ISO 24450:2005)

71.100.80

MSZ EN 898:2006
Vegyi anyagok az emberi felhasználás-
ra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-hid-
rogén-karbonát
– Az MSZ EN 898:2000 helyett –
(idt EN 898:2005)

MSZ EN 12905:2006
Termékek az emberi felhasználásra
szánt víz kezeléséhez. Duzzasztott alu-
mínium-szilikátok
– Az MSZ EN 12905:1999 helyett –
(idt EN 12905:2005)

MSZ EN 12906:2006
Termékek az emberi felhasználásra
szánt víz kezeléséhez. Horzsak´́o
– Az MSZ EN 12906:1999 helyett –
(idt EN 12906:2005)

MSZ EN 12909:2006
Termékek az emberi felhasználásra
szánt víz kezeléséhez. Antracit
– Az MSZ EN 12909:1999 helyett –
(idt EN 12909:2005)

MSZ EN 12910:2006
Termékek az emberi felhasználásra
szánt víz kezeléséhez. Gránitk´́ohomok
– Az MSZ EN 12910:1999 helyett –
(idt EN 12910:2005)

MSZ EN 12912:2006
Termékek az emberi felhasználásra
szánt víz kezeléséhez. Barit
– Az MSZ EN 12912:1999 helyett –
(idt EN 12912:2005)
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MSZ EN 12913:2006
Termékek az emberi felhasználásra
szánt víz kezeléséhez. Por alakú diato-
maföld
– Az MSZ EN 12913:1999 helyett –
(idt EN 12913:2005)

MSZ EN 12914:2006
Termékek az emberi felhasználásra
szánt víz kezeléséhez. Por alakú perlit
– Az MSZ EN 12914:1999 helyett –
(idt EN 12914:2005)

75 K´́oolajipar és a vele kapcsolatos techno-
lógiák

75.160.30

MSZ EN 13673-2:2006
Gázok és g´́ozök legnagyobb robbanási
nyomásának és a nyomásemelkedés
legnagyobb sebességének meghatáro-
zása. 2. rész: A nyomásemelkedés leg-
nagyobb sebességének meghatározása
(idt EN 13673-2:2005)

77 Kohászat

77.040.10

MSZ EN ISO 4545-1:2006
Fémek. Knoop-keménységmérés.
1. rész: Mérési eljárás 
(ISO 4545-1:2005)
(idt EN ISO 4545-1:2005;
idt ISO 4545-1:2005)

MSZ EN ISO 4545-2:2006
Fémek. Knoop-keménységmérés.
2. rész: A keménységmér´́o gépek el-
len´́orzése és kalibrálása 
(ISO 4545-2:2005)
(idt EN ISO 4545-2:2005;
idt ISO 4545-2:2005)

MSZ EN ISO 4545-3:2006
Fémek. Knoop-keménységmérés.
3. rész: A keménység-összehasonlító
lapok kalibrálása (ISO 4545-3:2005)
(idt EN ISO 4545-3:2005;
idt ISO 4545-3:2005)

MSZ EN ISO 4545-4:2006
Fémek. Knoop-keménységmérés.
4. rész: A keménységértékek táblázata
(ISO 4545-4:2005)
(idt EN ISO 4545-4:2005;
idt ISO 4545-4:2005)

MSZ EN ISO 6506-1:2006

Fémek. Brinell-keménységmérés.
1. rész: Mérési eljárás 
(ISO 6506-1:2005)
– Az MSZ EN ISO 6506-1:2000 
helyett –
(idt EN ISO 6506-1:2005;
idt ISO 6506-1:2005)

MSZ EN ISO 6506-2:2006

Fémek. Brinell-keménységmérés.
2. rész: A keménységmér´́o gépek el-
len´́orzése és kalibrálása 
(ISO 6506-2:2005)
– Az MSZ EN ISO 6506-2:2000 
helyett –
(idt EN ISO 6506-2:2005;
idt (ISO 6506-2:2005)

MSZ EN ISO 6506-3:2006

Fémek. Brinell-keménységmérés.
3. rész: A keménység-összehasonlító
lapok kalibrálása (ISO 6506-3:2005)
– Az MSZ EN ISO 6506-3:2000 
helyett –
(idt EN ISO 6506-3:2005;
idt ISO 6506-3:2005)

MSZ EN ISO 6506-4:2006

Fémek. Brinell-keménységmérés.
4. rész: A keménységértékek táblázata
(ISO 6506-4:2005)
(idt EN ISO 6506-4:2005;
idt ISO 6506-4:2005)

MSZ EN ISO 6507-1:2006

Fémek. Vickers-keménységmérés.
1. rész: Mérési eljárás 
(ISO 6507-1:2005)
– Az MSZ EN ISO 6507-1:2000 
helyett –
(idt EN ISO 6507-1:2005;
idt ISO 6507-1:2005)

MSZ EN ISO 6507-2:2006

Fémek. Vickers-keménységmérés.
2. rész: A keménységmér´́o gépek el-
len´́orzése és kalibrálása 
(ISO 6507-2:2005)
– Az MSZ EN ISO 6507-2:2000 
helyett –
(idt EN ISO 6507-2:2005;
idt ISO 6507-2:2005)
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MSZ EN ISO 6507-3:2006

Fémek. Vickers-keménységmérés.
3. rész: A keménység-összehasonlító
lapok kalibrálása (ISO 6507-3:2005)
– Az MSZ EN ISO 6507-3:2000 
helyett –
(idt EN ISO 6507-3:2005;
idt ISO 6507-3:2005)

MSZ EN ISO 6507-4:2006

Fémek. Vickers-keménységmérés.
4. rész: A keménységértékek táblázata
(ISO 6507-4:2005)
(idt EN ISO 6507-4:2005;
idt ISO 6507-4:2005)

MSZ EN ISO 6508-1:2006

Fémek. Rockwell-keménységmérés.
1. rész: Mérési eljárás (A, B, C, D, E,
F, G, H, K, N, T skálák) 
(ISO 6508-1:2005)
– Az MSZ EN ISO 6508-1:2000 
helyett –
(idt EN ISO 6508-1:2005;
idt ISO 6508-1:2005)

MSZ EN ISO 6508-2:2006

Fémek. Rockwell-keménységmérés.
2. rész: A keménységmér´́o gépek el-
len´́orzése és kalibrálása (A, B, C, D, E,
F, G, H, K, N, T skálák) 
(ISO 6508-2:2005)
– Az MSZ EN ISO 6508-2:2000 
helyett –
(idt EN ISO 6508-2:2005;
idt ISO 6508-2:2005)

MSZ EN ISO 6508-3:2006

Fémek. Rockwell-keménységmérés.
3. rész: A keménység-összehasonlító
lapok kalibrálása (A, B, C, D, E, F, G,
H, K, N, T skálák) (ISO 6508-3:2005)
– Az MSZ EN ISO 6508-3:2000 he-
lyett –
(idt EN ISO 6508-3:2005;
idt ISO 6508-3:2005)

MSZ EN ISO 12737:2006

Fémek. A törési szívósság meghatáro-
zása (ISO 12737:2005)
– Az MSZ EN ISO 12737:2000 
helyett –
(idt EN ISO 12737:2005;
idt ISO 12737:2005)

77.040.20

MSZ EN 10246-7:2006
Acélcsövek roncsolásmentes vizsgála-
ta. 7. rész: A varrat nélküli és a hegesz-
tett acélcsövek (a fedett ív´́u acélcsövek
kivételével) teljes felületre kiterjed´́o
automatikus ultrahangos vizsgálata a
hosszirányú eltérések kimutatására
– Az MSZ EN 10246-7:1999 helyett –
(idt EN 10246-7:2005)

MSZ EN 14584:2006
Roncsolásmentes vizsgálat. Akuszti-
kus emisszió. Fémb´́ol készült nyomás-
tartó berendezések vizsgálata a nyo-
máspróba során. Az AE-források sík-
beli helyzete
(idt EN 14584:2005)

77.060

MSZ EN 14868:2006
Fémek korrózióvédelme. Útmutató a
zárt vízkeringet´́o rendszerekben a kor-
róziós valószín´́uség értékelésére
(idt EN 14868:2005)

77.080.20

MSZ EN 10027-1:2006
Acélok jelölési rendszere. 1. rész: Az
acélmin´́oségek jele
– Az MSZ EN 10027-1:1994 és az
MSZ 12200:1999 helyett –
(idt EN 10027-1:2005)

77.120.10

MSZ EN 14726:2006
Alumínium és alumíniumötvözetek.
Vegyelemzés. Útmutató az optikai
szikraszínkép-elemzéshez
(idt EN 14726:2005)

77.140.50

MSZ EN 10107:2006
Irányított szemcsézet´́u, kész állapotú
elektrotechnikai acéllemez és –szalag
– Az MSZ EN 10107:1998 helyett –
(idt EN 10107:2005)

MSZ EN 14782:2006
Önhordó fémlemez tet´́ofedésre, küls´́o
borításra és bels´́o burkolásra. Termék-
jellemz´́ok és követelmények
(idt EN 14782:2006)
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77.140.75

MSZ EN 10294-1:2006
Csövek forgácsolásra. M´́uszaki szállí-
tási feltételek. 1. rész: Ötvözetlen és
ötvözött acélok
(idt EN 10294-1:2005)

MSZ EN 10296-2:2006
Hegesztett acélcsövek mechanikai és
általános m´́uszaki célokra. M´́uszaki
szállítási feltételek. 2. rész: Korrózió-
álló acél
(idt EN 10296-2:2005)

MSZ EN 10297-2:2006
Varrat nélküli acélcsövek mechanikai
és általános m´́uszaki célokra. M´́uszaki
szállítási feltételek. 2. rész: Korrózió-
álló acél
(idt EN 10297-2:2005)

77.150.10

MSZ EN 15088:2006
Alumínium és alumíniumötvözetek.
Építési szerkezeti termékek. A szállítás
és az ellen´́orzés m´́uszaki feltételei
(idt EN 15088:2005)

79 Faipar

79.040

MSZ EN 14081-1:2006
Faszerkezetek. Szilárdság szerint osz-
tályozott, négyszög keresztmetszet´́u
szerkezeti fa. 1. rész: Általános köve-
telmények
– Az MSZ EN 518:1998 és 
az MSZ EN 519:1998 helyett, amelyek
azonban 2007. 08. 01-jéig még érvé-
nyesek –
(idt EN 14081-1:2005)

MSZ EN 14081-2:2006
Faszerkezetek. Szilárdság szerint osz-
tályozott, négyszög keresztmetszet´́u
szerkezeti fa. 2. rész: Gépi osztályo-
zás; kiegészít´́o követelmények az els´́o
típusvizsgálathoz
– Az MSZ EN 518:1998 és 
az MSZ EN 519:1998 helyett, amelyek
azonban 2007. 08. 01-jéig még érvé-
nyesek –
(idt EN 14081-2:2005)

MSZ EN 14081-3:2006
Faszerkezetek. Szilárdság szerint osz-
tályozott, négyszög keresztmetszet´́u
szerkezeti fa. 3. rész: Gépi osztályo-
zás; kiegészít´́o követelmények az üze-
mi gyártásellen´́orzéshez
– Az MSZ EN 518:1998 és 
az MSZ EN 519:1998 helyett, amelyek
azonban 2007. 08. 01-jéig még érvé-
nyesek –
(idt EN 14081-3:2005)

MSZ EN 14081-4:2006
Faszerkezetek. Szilárdság szerint osz-
tályozott, négyszög keresztmetszet´́u
szerkezeti fa. 4. rész: Gépi osztályo-
zás; az osztályozógépek beállítása gépi
ellen´́orz´́o rendszerekhez
(idt EN 14081-4:2005)

79.060.20

MSZ EN 14755:2006
Extrudált forgácslapok. Követelmé-
nyek
(idt EN 14755:2005)

79.080

MSZ EN 14519:2006
Tömör fa falburkolatok és véd´́oburko-
latok feny´́ob´́ol. Csaphornyos profilok
– Az MSZ-08-0593:1990 helyett –
(idt EN 14519:2005)

81 Üveg- és kerámiaipar

81.040.20

MSZ EN 14321-2:2006
Építési üveg. Termikusan edzett, alká-
liföld-szilikát biztonsági üveg. 2. rész:
A megfelel´́oség értékelése. Termék-
szabvány
(idt EN 14321-2:2005)

81.060.30

MSZ EN ISO 18753:2006
Finomkerámiák (nagy teljesítmény´́u
kerámiák, nagy teljesítmény´́u m´́uszaki
kerámiák). Kerámiaporok abszolút s´́u-
r´́uségének meghatározása piknométer-
rel (ISO 18753:2004)
– Az MSZ EN 725-7:1998 helyett –
(idt EN ISO 18753:2005;
idt ISO 18753:2004)
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MSZ EN ISO 18757:2006

Finomkerámiák (nagy teljesítmény´́u
kerámiák, nagy teljesítmény´́u m´́uszaki
kerámiák). Kerámiaporok fajlagos fel-
ületének meghatározása BET-eljárás
szerinti gázadszorpcióval 
(ISO 18757:2003)
– Az MSZ EN 725-6:1998 helyett –
(idt EN ISO 18757:2005;
idt ISO 18757:2003)

81.080

MSZ EN 993-15:2006

Tömör, formázott t´́uzálló termékek
vizsgálati módszerei. 15. rész: A h´́ove-
zet´́o képesség meghatározása h´́ohuza-
los (párhuzamos elrendezés´́u) mód-
szerrel
– Az MSZ EN 993-15:2000 helyett –
(idt EN 993-15:2005)

MSZ EN 14945:2006

T´́uzálló termékek és anyagok. A króm-
tartalmú t´́uzálló anyagok króm(VI)-
tartalmának spektrometriás meghatá-
rozása használatuk el´́ott és után
(idt EN 14945:2005)

83 Gumi- és m´́uanyagipar

83.080.01

MSZ EN ISO 291:2006

M´́uanyagok. Szabványos kondicioná-
lási és vizsgálati légterek 
(ISO 291:2005)
– Az MSZ EN ISO 291:1999 helyett –
(idt EN ISO 291:2005;
idt ISO 291:2005)

83.140.01

MSZ EN ISO 13000-1:2006

M´́uanyagok. Poli(tetrafluor-etilén)
(PTFE) félkész termékek. 1. rész: Kö-
vetelmények és megnevezés 
(ISO 13000-1:2005)
– Az MSZ EN ISO 13000-1:1999 
helyett –
(idt EN ISO 13000-1:2005;
idt ISO 13000-1:2005)

MSZ EN ISO 13000-2:2006
M´́uanyagok. Poli(tetrafluor-etilén)
(PTFE) félkész termékek. 2. rész: Pró-
batestek készítése és a tulajdonságok
meghatározása (ISO 13000-2:2005)
– Az MSZ EN ISO 13000-2:1999 
helyett –
(idt EN ISO 13000-2:2005;
idt ISO 13000-2:2005)

83.180

MSZ EN 302-3:2004/A1:2006
Ragasztóanyagok tehervisel´́o faszerke-
zetekhez. Vizsgálati módszerek.
3. rész: A cellulóz savas károsodása
hatásának meghatározása a keresztirá-
nyú húzószilárdságra a h´́omérséklet és
a páratartalom ciklikus változásakor
– Az MSZ EN 302-3:2004 
módosítása –
(idt EN 302-3:2004/A1:2005)

MSZ EN 827:2006
Ragasztóanyagok. A hagyományos
szárazanyag-tartalom és az állandó tö-
meg´́u szárazanyag-tartalom meghatá-
rozása
– Az MSZ EN 827:1999 helyett –
(idt EN 827:2005)

MSZ EN 923:2006
Ragasztóanyagok. Szakkifejezések és
meghatározásuk
– Az MSZ EN 923:2001 helyett  –
(idt EN 923:2005)

MSZ EN 1067:2006
Ragasztóanyagok. A minták ellen´́or-
zése és el´́okészítése a vizsgálathoz
– Az MSZ EN 1067:2000 helyett –
(idt EN 1067:2005)

MSZ EN 1242:2006
Ragasztóanyagok. Az izocianáttarta-
lom meghatározása
– Az MSZ EN 1242:2000 helyett –
(idt EN 1242:2005)

MSZ EN 14444:2006
Szerkezeti ragasztóanyagok. A ragasz-
tott együttesek tartósságának min´́oségi
értékelése. Éknyomásos törésvizsgálat
(ISO 10354:1992, módosítva)
(idt EN 14444:2005; 
eqv ISO 10354:1992)
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MSZ EN 14713:2006
Ragasztóanyagok papírhoz és karton-
hoz, kiszereléshez és egyszer használa-
tos egészségügyi termékekhez. A ra-
gasztáshoz potenciálisan alkalmas fóli-
ák súrlódási tulajdonságainak megha-
tározása
(idt EN 14713:2005)

83.200

MSZ EN ISO 483:2006
M´́uanyagok. Kis körülzárt helyek vizes
oldatokat használó kondicionáláshoz
és vizsgálathoz, a nedvességtartalom
állandó értéken való tartására 
(ISO 483:2005)
– Az MSZ EN ISO 483:2000 helyett –
(idt EN ISO 483:2005;
idt ISO 483:2005)

87 Festék- és szinezékipar

87.100

MSZ EN 12581:2006
Bevonatkészít´́o üzemek. Mártó- és gal-
vanizálóberendezések szerves folyé-
kony bevonóanyagokhoz. Biztonsági
követelmények
(idt EN 12581:2005)

MSZ EN 12757-1:2006
Bevonóanyagok kever´́oberendezései.
Biztonsági követelmények. 1. rész:
Kever´́oberendezések járm´́uvek újrafé-
nyezésére
(idt EN 12757-1:2005)

91 Épít´́oanyagok és építés

91.010.30

MSZ EN 1990:2002/A1:2006
Eurocode: A tartószerkezetek tervezé-
sének alapjai
– Az MSZ EN 1990:2005 módosítá-
sa –
(idt EN 1990:2002/A1:2005)

MSZ EN 1992-2:2006
Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezé-
se. 2. rész: Betonhidak. Tervezési és
szerkesztési szabályok
– Az MSZ ENV 1992-2:2000 helyett –
(idt EN 1992-2:2005)

MSZ EN 1996-1-1:2006
Eurocode 6: Falazott szerkezetek ter-
vezése. 1-2. rész: Vasalt és vasalás nél-
küli falazott szerkezetekre vonatkozó
általános szabályok
– Az MSZ ENV 1996-1-1:2000 és az
MSZ ENV 1996-1-3:1999 helyett –
(idt EN 1996-1-1:2005)

91.060.20

MSZ EN 516:2006
El´́ore gyártott tet´́otartozékok. A tet´́on
való mozgás szerkezetei. Járdák, lép-
cs´́ofokok, tipeg´́ok
– Az MSZ EN 516:1998 helyett, amely
azonban 2007. 10.  31-ig még érvényes –
(idt EN 516:2006)

MSZ EN 1873:2006
El´́ore gyártott tet´́otartozékok. Egyedi
m´́uanyag tet´́ovilágítók. Termékköve-
telmények és vizsgálati módszerek
(idt EN 1873:2005)

91.060.40

MSZ EN 13063-1:2006
Égéstermék-elvezet´́o berendezések.
Rendszer jelleg´́u égéstermék-elvezet´́o
berendezések kerámiai béléscsövek-
kel. 1. rész: A koromégés-állóság kö-
vetelményei és vizsgálati módszerei
(idt EN 13063-1:2005)

MSZ EN 13084-7:2006
Szabadon álló égéstermék-elvezet´́o be-
rendezések. 7. rész: Egyhéjú acélké-
ményekhez és acél béléscsövekhez al-
kalmazott hengeres acél épít´́oelemek
termékkövetelményei
(idt EN 13084-7:2005)

MSZ EN 13384-1:2002/A1:2006
Égéstermék-elvezet´́o berendezések.
H´́o- és áramlástechnikai méretezési el-
járások. 1. rész: Égéstermék-elvezet´́o
berendezések egy tüzel´́oberendezéshez
– Az MSZ EN 13384-1:2004 módosí-
tása –
(idt EN 13384-1:2002/A1:2005)

MSZ EN 13384-3:2006
Égéstermék-elvezet´́o berendezések.
H´́o- és áramlástechnikai méretezési el-
járások. 3. rész: Egy tüzel´́oberendezés-
hez való égéstermék-elvezet´́o berende-
zések diagramjainak és táblázatainak
kidolgozási módszerei
(idt EN 13384-3:2005)
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91.060.50

MSZ EN ISO 12567-2:2006
Ablakok és ajtók h´́otechnikai viselke-
dése. A h´́oátbocsátási tényez´́o megha-
tározása mér´́okamrás eljárással.
2. rész: Tet´́osíkban fekv´́o és kiemelt
ablakok (ISO 12567-2:2005)
(idt EN ISO 12567-2:2005;
idt ISO 12567-2:2005)

91.080.20

MSZ EN 12512:2001/A1:2006
Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek.
Mechanikus kapcsolóelemekkel kiala-
kított kapcsolatok ciklikus vizsgálata
– Az MSZ EN 12512:2002 
módosítása –
(idt EN 12512:2001/A1:2005)

91.100.10

MSZ EN 13950:2006
Gipszkarton h´́o-/hangszigetel´́o rétegelt
panelek. Fogalommeghatározások, kö-
vetelmények és vizsgálati módszerek
(idt EN 13950:2005)

MSZ EN 14209:2006
El´́oformázott gipszkarton párkányok.
Fogalommeghatározások, követelmé-
nyek és vizsgálati módszerek
(idt EN 14209:2005)

MSZ EN 14496:2006
Gipszalapú ragasztók h´́o-/hangszigete-
l´́o rétegelt panelekhez és gipszkarton
lemezekhez. Fogalommeghatározások,
követelmények és vizsgálati módsze-
rek
(idt EN 14496:2005)

MSZ EN 14647:2006
Kalcium-aluminát cement. Összetétel,
követelmények és megfelel´́oségi felté-
telek
(idt EN 14647:2005)

91.100.15

MSZ EN 771-6:2006
Falazóelemek követelményei. 6. rész:
Természetes k´́o falazóelemek
– Az MSZ EN 771-6:2000 helyett,
amely azonban 2007. 07. 31-ig még
érvényes –
(idt EN 771-6:2005)

MSZ EN 933-1:1997/A1:2006
K´́oanyaghalmazok geometriai tulaj-
donságainak vizsgálata. 1. rész: A
szemmegoszlás meghatározása. Szita-
vizsgálat
– Az MSZ EN 993-1:1998 
módosítása –
(idt EN 933-1:1997/A1:2005)

MSZ EN 1097-6:2000/A1:2006
K´́oanyaghalmazok mechanikai és fizi-
kai tulajdonságainak vizsgálata.
6. rész: A tests´́ur´́uség és a vízfelvétel
meghatározása
– Az MSZ EN 1097-6:2001 
módosítása –
(idt EN 1097-6:2000/A1:2005)

MSZ EN 1744-4:2006
K´́oanyaghalmazok kémiai tulajdonsá-
gainak vizsgálata. 4. rész: Bitumentar-
talmú keverékekhez használt k´́olisztek
vízérzékenységének meghatározása
(idt EN 1744-4:2005)

91.100.25

MSZ EN 539-1:2006
Átfedéses elhelyezés´́u égetett agyag te-
t´́ocserepek. A fizikai tulajdonságok
meghatározása. 1. rész: A víztartó ké-
pesség vizsgálata
– Az MSZ EN 539-1:1996 helyett –
(idt EN 539-1:2005)

91.100.30

MSZ EN 480-4:2006
Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és
injektálóhabarcshoz. Vizsgálati mód-
szerek. 4. rész: A beton vízkiválásának
(vérzésének) meghatározása
– Az MSZ EN 480-4:1998 helyett –
(idt EN 480-4:2005)

MSZ EN 480-5:2006
Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és
injektálóhabarcshoz. Vizsgálati mód-
szerek. 5. rész: A kapilláris-vízfelszí-
vás meghatározása
– Az MSZ EN 480-5:1998 helyett –
(idt EN 480-5:2005)

MSZ EN 480-6:2006
Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és
injektálóhabarcshoz. Vizsgálati mód-
szerek. 6. rész: Infravörösvizsgálat
– Az MSZ EN 480-6:1998 helyett –
(idt EN 480-6:2005)
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MSZ EN 480-11:2006
Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és
injektálóhabarcshoz. Vizsgálati mód-
szerek. 11. rész: A megszilárdult beton
légbuborék-jellemz´́oinek meghatáro-
zása
– Az MSZ EN 480-11:2000 helyett –
(idt EN 480-11:2005)

MSZ EN 480-12:2006
Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és
injektálóhabarcshoz. Vizsgálati mód-
szerek. 12. rész: Az adalékszerek alká-
litartalmának meghatározása
– Az MSZ EN 480-12:1999 helyett –
(idt EN 480-12:2005)

MSZ EN 14487-1:2006
L´́ott beton. 1. rész: Fogalommeghatá-
rozások, el´́oírások és megfelel´́oség
(idt EN 14487-1:2005)

MSZ EN 14721:2006
Fémszálas beton vizsgálati módszere.
A száltartalom meghatározása friss és
megszilárdult betonban
(idt EN 14721:2005)

91.100.50

MSZ EN 544:2006
Bitumenes zsindelyek ásványi és/vagy
szintetikus hordozóréteggel. Termék-
követelmények és vizsgálati módsze-
rek
– Az MSZ EN 544:1999 helyett, amely
azonban 2007. 09. 30-ig még érvényes –
(idt EN 544:2005)

MSZ EN 13956:2006
Hajlékony vízszigetel´́o lemezek. M´́u-
anyag és gumilemezek tet´́ok vízszige-
telésére. Fogalommeghatározások és
jellemz´́ok
(idt EN 13956:2005)

91.140.60

MSZ EN 14652:2006
Épületen belül elhelyezett vízmin´́oség-
javító egység. Leválasztó membránbe-
rendezések. M´́uködési, biztonsági és
vizsgálati követelmények
(idt EN 14652:2005)

MSZ EN 14743:2006
Épületen belül elhelyezett vízmin´́oség-
javító egység. Vízlágyítók. M´́uködési,
biztonsági és vizsgálati követelmények
(idt EN 14743:2005)

MSZ EN 14812:2006
Épületen belül elhelyezett vízmin´́oség-
javító egység. Kémiai adagoló rend-
szerek. El´́ore beállítható adagoló rend-
szerek. M´́uködési, biztonsági és vizs-
gálati követelmények.
(idt EN 14812:2005)

93 Mélyépítés

93.020

MSZ EN 14731:2006
Speciális geotechnikai munkák kivite-
lezése. Talajjavítás vibrációs mélytö-
mörítéssel
(idt EN 14731:2005)

93.030

MSZ EN 14654-1:2006
Vízelvezet´́ok és csatornák tisztítási
m´́uveleteinek irányítása és ellen´́orzése.
1. rész: Csatornatisztítás
(idt EN 14654-1:2005)

93.040

MSZ EN 1994-2:2006
Eurocode 4: Acél és beton kompozit
szerkezetek tervezése. 2. rész: Általá-
nos és a hidakra vonatkozó szabályok
– Az MSZ ENV 1994-2:1999 helyett –
(idt EN 1994-2:2005)

MSZ EN 1998-2:2006
Eurocode 8: Tartószerkezetek földren-
gésállóságának tervezése. 2. rész: Hi-
dak
– Az MSZ ENV 1998-2:1999 helyett –
(idt EN 1998-2:2005)

93.080.20

MSZ EN 12274-8:2006
Hidegaszfalt vékony rétegekhez. Vizs-
gálati módszerek. 8. rész: A hibák
szemrevételezéses értékelése
(idt EN 12274-8:2005)

MSZ EN 12697-11:2006
Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeve-
rék vizsgálati módszerei. 11. rész: A
bitumen tapadóképességének megha-
tározása k´́oanyaghalmazon
– Az MSZ EN 12697-11:2004 
helyett –
(idt EN 12697-11:2005)
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MSZ EN 13108-8:2006
Aszfaltkeverékek. Anyagel´́oírások.
8. rész: Visszanyert aszfalt
(idt EN 13108-8:2005)

MSZ EN 14840:2006
Hézagkitölt´́o szalagok és anyagok.
El´́oformázott hézagkitölt´́o profilok
vizsgálati módszerei
(idt EN 14840:2005)

95 Haditechnika

95.020
MSZ K 1134:2006

Az anyagmozgatás és anyagkezelés fo-
galommeghatározásai
– Az MSZ K 1134:2002 helyett –
(idt AAP-24 (A):2005)

97 Háztartási és kereskedelmi berendezé-
sek. Szórakozás. Sport

97.170
MSZ EN ISO 20126:2006

Fogászat. Kézi fogkefék. Általános kö-
vetelmények és vizsgálati módszerek
(ISO 20126:2005)
(idt EN ISO 20126:2005;
idt ISO 20126:2005)

97.220.10
MSZ EN 13200-3:2006

Néz´́otéri berendezések. 3. rész: Elvá-
lasztóelemek. Követelmények
(idt EN 13200-3:2005)

MSZ EN 14808:2006
Sportpályaburkolatok. Az er´́oelnyelés
meghatározása
(idt EN 14808:2005)

MSZ EN 14809:2006
Sportpályaburkolatok. A függ´́oleges
alakváltozás meghatározása
(idt EN 14809:2005)

MSZ EN 14836:2006
Szabadtéri sportpályák m´́uanyag bur-
kolatai. Mesterséges öregítés
(idt EN 14836:2005)

MSZ EN 14952:2006
Sportpályaburkolatok. Köt´́oanyag nél-
küli ásványi burkolatok vízfelvételé-
nek meghatározása
(idt EN 14952:2005)

MSZ EN 14953:2006
Sportpályaburkolatok. Szabadtéri sport-
pályák köt´́oanyag nélküli ásványi bur-
kolata vastagságának meghatározása
(idt EN 14953:2005)

MSZ EN 14954:2006
Sportpályaburkolatok. Szabadtéri sport-
pályák természetes gyep- és köt´́oanyag
nélküli ásványi burkolata keménységé-
nek meghatározása
(idt EN 14954:2005)

MSZ EN 14955:2006
Sportpályaburkolatok. Szabadtéri sport-
pályák köt´́oanyag nélküli ásványi bur-
kolata összetételének és szemalakjának
meghatározása
(idt EN 14955:2005)

MSZ EN 14956:2006
Sportpályaburkolatok. Szabadtéri sport-
pályák köt´́oanyag nélküli ásványi bur-
kolata víztartalmának meghatározása
(idt EN 14956:2005)

2. Nemzeti szabványok helyesbítése
2. sz. jegyzék az SZ/4/2006. (Sz. K. 4.) MSZT számú közleményhez

Magyar nyelv´́u nemzeti szabványok

– Az MSZ EN 998-1:2003 Falszerkezeti habarcsok el´́oírásai. 1. rész: Kültéri és beltéri vakolóhabarcsok
(91.100.10) cím´́u szabvány helyesbítése a következ´́o:

ZA1. táblázat

A Megjegyzések/A közlés típusa oszlophoz és a Vízfelvétel sorhoz tartozó rovatban a (≤0,3 kg kg/m2 

24 óra után) el´́oírást (≥0,3 kg kg/m2  24 óra után) el´́oírásra kell változtatni.

A helyesbítés forrása: EN 998-1:2003/AC:2005
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– Az MSZ EN 50144-1:2000 Motoros villamos kéziszerszámok biztonsága. 1. rész: Általános el´́oírások
(25.140.20) cím´́u szabvány helyesbítése a következ´́o:

G melléklet 

Törölni kell a Hollandiára vonatkozó A-eltérést és ki kell egészíteni az „Ezen európai szabványhoz
nincsenek A-eltérések.” mondattal.

A helyesbítés forrása: EN 50144-1:1998/C:2005, December

– Az MSZ EN 60598-2-19:1992 Lámpatestek. Szell´́oztetett lámpatestek biztonsági követelményei
(29.140.40) cím´́u szabvány helyesbítése a következ´́o:

ZB melléklet 

Törölni kell a Finnországra vonatkozó A-eltérést és ki kell egészíteni az „Ezen európai szabványhoz
nincsenek A-eltérések.” mondattal.

A helyesbítés forrása: EN 60598-2-19:1989/C:2005, December

– Az MSZ EN 60598-2-22:2001 Lámpatestek. 2-22. rész: Egyedi követelmények. Tartalékvilágítási
lámpatestek (IEC 60598-2-22:1997, módosítva) (29.140.40; 91.160.10) cím´́u szabvány helyesbítése
a következ´́o:

MEGJEGYZÉS: Ez a helyesbítés felváltja az 1999. februári helyesbítést.

El´́oszó

Az ellentmondó nemzeti szabványok visszavonásának legkés´́obbi id´́opontját (dow) a következ´́ovel
kell felváltani:

– Az EN-nek ellentmondó nemzeti szabványok 
  visszavonásának legkés´́obbi id´́opontja              (dow)   2007. 03. 01.

ZA melléklet

Az IEC 60598-1-re való hivatkozást a következ´́ovel kell felváltani:

IEC 60598-1
(mod)

változó, 
a legutolsó 
kiadás

Lámpatestek. 1. rész: Általános
követelmények és vizsgálatok

EN 60598-1 változó, 
a legutolsó 
kiadás

ZB melléklet

Kiegészítés:

Fejezet Eltérés
22.4 Spanyolország (Királyi rendelet 842/2002; spanyol szabályzat a kisfeszültség´́u

létesítésekre: m´́uszaki utasítás ITC-BT-28: 3.4.1 fejezet)
„Nyugalmi üzemmód (rest mode)”: A független tartalékvilágítási lámpatestek
legyenek ellátva egy „nyugalmi üzemmódot” biztosító eszközzel, amelyet vagy be
kell építeni a készülékbe, vagy azon kívül kell elhelyezni. 

22.13 Spanyolország (Királyi rendelet 842/2002; spanyol szabályzat a kisfeszültség´́u
létesítésekre: m´́uszaki utasítás ITC-BT-28: 3.4.1 fejezet)
Por és nedvesség behatolása elleni védelem: A fénycsöves független
tartalékvilágítási lámpatestek védettségi fokozata legalább IP22 legyen.
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22.16.1 Spanyolország (Királyi rendelet 842/2002; spanyol szabályzat a kisfeszültség´́u
létesítésekre: m´́uszaki utasítás ITC-BT-28: 3.1.1 & 3.1.2 fejezet)
Névleges m´́uködési id´́otartam: A (kijárati utak és a környezet) biztonsági
világítás(á)ra alkalmazott független tartalékvilágítási lámpatestek névleges
m´́uködési id´́otartama legalább 1 óra legyen.

22.16.1 Spanyolország (Királyi rendelet 842/2002; spanyol szabályzat a kisfeszültség´́u
létesítésekre: m´́uszaki utasítás ITC-BT-28: 3.4.1 fejezet)
Funkcionális biztonság: Az izzólámpás független tartalékvilágítási lámpatestek
névleges fényárama legalább 30 lumen legyen

22.17.1 Spanyolország (Királyi rendelet 842/2002; spanyol szabályzat a kisfeszültség´́u
létesítésekre: m´́uszaki utasítás ITC-BT-28: 3.1 fejezet)
A normál üzemmódból a tartalékvilágítási üzemmódba való átkapcsolás a névleges
tápfeszültség 0,7-szeresénél kisebb névleges értéken következzék be.

A helyesbítés forrása: EN 60598-2-22:1998/C:2005, December

– Az MSZ EN 61770:2002 Vízhálózatra csatlakozó villamos készülékek. A vízvisszaszívás és a töml´́o-
készletek meghibásodásának elkerülése (IEC 61770:1998) (97.040.40; 97.060) cím´́u szabvány helyes-
bítése a következ´́o:

ZB melléklet

Az Egyesült Királyság esetében a 9.1.6, a 9.1.7 és a 9.1.8 szakaszra vonatkozó A-eltérést a követke-
z´́okkel kell felváltani:

9.1.6, 9.1.7 Egyesült Királyság (The England and Wales Water Supply (Water Fittings)
Regulations 1999 and equivalent Water Byelaws in Scotland and Northern Ireland)
A Water Supply (Water Fittings) Regulations 1999-nek megfelel´́oen
melegvíz-táplálás esetén a töml´́okészleteket a legnagyobb névleges h´́omérsékleten
és a legnagyobb névleges nyomással kell vizsgálni.

9.1.8 Egyesült Királyság (The England and Wales Water Supply (Water Fittings)
Regulations 1999 and equivalent Water Byelaws in Scotland 
and Northern Ireland)
A Water Supply (Water Fittings) Regulations 1999-nek megfelel´́oen
melegvíz-táplálás esetén a töml´́okészleteket a legnagyobb névleges h´́omérsékleten
és a legnagyobb névleges nyomás 1,5-szeresével kell vizsgálni.

A helyesbítés forrása: EN 61770:1999/C:2005, December

Angol nyelv´́u nemzeti szabványok

A helyesbített nemzeti szabvány
A helyesbítés jelzete

hivatkozási száma címe

MSZ EN 71-1:2006 Gyermekjátékszerek biztonsága. 1. rész:
Mechanikai és fizikai tulajdonságok

EN 71-1:2005/AC:2006

MSZ EN 374-3:2003 Véd´́okeszty´́uk vegyszerek és
mikroorganizmusok ellen. 3. rész: 
A vegyszerek átbocsátásával szembeni
ellenállás meghatározása

EN 374-3:2003/AC:2006
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A helyesbített nemzeti szabvány
A helyesbítés jelzete

hivatkozási száma címe

MSZ EN 1993-1-1:2005 Eurocode 3: Acélszerkezetek
tervezése. 1-1. rész: Általános és az
épületekre vonatkozó szabályok

EN 1993-1-1:2005/AC:
2006

MSZ EN 14163:2002 K´́oolaj- és földgázipar. Vezetékes
szállítás. Vezetékek hegesztése 
(ISO 13847:2000, módosítva)

EN 14163:2001/AC:
2006

MSZ EN ISO 13533:2002 K´́oolaj- és földgázipar. Fúró- és
termel´́oberendezések. Átfúrható
szerelvények (ISO 13533:2001)

EN ISO 13533:2001/AC:
2006

MSZ EN ISO 14692-2:2003 K´́oolaj- és földgázipar.
Üvegszál-er´́osítés´́u m´́uanyag csövek
(GRP). 2. rész: Min´́osítés és gyártás
(ISO 14692-2:2002)

EN ISO 14692-2:2002/
AC:2006

MSZ EN ISO 14692-3:2003 K´́oolaj- és földgázipar.
Üvegszál-er´́osítés´́u m´́uanyag csövek
(GRP). 3. rész: Rendszertervezés 
(ISO 14692-3:2002)

EN ISO 14692-3:2002/
AC:2006

MSZ EN ISO 15156-2:2004 K´́oolaj-, petrolkémia- és földgázipar.
Anyagok H2S-t tartalmazó
környezetben való alkalmazásra az
olaj- és gáztermelésben. 2. rész:
Repedésálló szén- és gyengén ötvözött
acélok és az öntöttvas alkalmazása
(ISO 15156-2:2003)

EN ISO 15156-2:2003/
AC:2006

A helyesbítések beszerezhet´́ok az MSZT Szabványboltjában

3. Nemzeti szabványtervezet közzététele
3. sz. jegyzék az SZ/4/2006. (Sz. K. 4.) MSZT számú közleményhez

MSZ/T 20393:2006 Természetvédelem. A barlangi biztosítások tervezése (13.020.99)

Ez a szabványtervezet a készül´́o szabvány véleményezésre és tárgyalásra való ideiglenes szövege. Az
esetleges észrevételeket a Magyar Szabványügyi Testülethez, 1091 Budapest, Üll´́oi út 25. (levélcím: 1450
Budapest 9., Pf. 24, telefax: 456-6884) lehet benyújtani.

Felszólalási határid´́o: 2006. szeptember 1.
Felvilágosítást ad: Rosta Tímea, telefon: 456-6856

A szabványtervezet érvényét veszti visszavonással, visszavonás nélkül 2007. december 1-jén vagy
a nemzeti szabvány közzétételekor.
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Hirdetmény
jóváhagyó közleménnyel bevezetett szabványok magyar nyelv´́u

változatának megjelenésér´́ol

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

MSZ EN 196-1:2005

Cementvizsgálati módszerek. 1. rész: A szi-
lárdság meghatározása 
– Az MSZ EN 196-1:1996 helyett – 
(91.100.10)

MSZ EN 196-2:2005

Cementvizsgálati módszerek. 2. rész: A ce-
ment kémiai elemzése 
– Az MSZ EN 196-2:1996 és 
az MSZ EN 196-21:1992 helyett – 
(91.100.10)

MSZ EN 196-3:2005

Cementvizsgálati módszerek. 3. rész: A kö-
tési id´́o és a térfogat-állandóság meghatáro-
zása 
– Az MSZ EN 196-3:1996 helyett – 
(91.100.10)

MSZ EN 196-5:2005

Cementvizsgálati módszerek. 5. rész: A
puccoláncementek puccolánosságának
vizsgálata 
– Az MSZ EN 196-5:1996 helyett – 
(91.100.10)

MSZ EN 1143-1:2005
Biztonságos értéktárolók. A betörésállóság
követelményei, osztályozása és vizsgálati
módszerei. 1. rész: Páncélszekrények,
ATM-páncélszekrények, értéktároló helyi-
ségek ajtói és értéktároló helyiségek 
– Az MSZ EN 1143-1:1998, 
az MSZ EN 1143-1:1997/A1:2002 és 
az MSZ EN 1143-1:1997/A2:2002 helyett –
(13.310)

MSZ EN 1300:2005
Biztonságos értéktárolók. Fokozottan biz-
tonságos zárak illetéktelen nyitás elleni vé-
delem szerinti osztályozása 
– Az MSZ ENV 1300:2002 helyett – 
(13.310)

MSZ EN 13402-3:2005

Ruházatok méretnagyság-jelölése. 3. rész:
Méretek és intervallumok (61.020)

MSZ EN 13480-4:2002

Fémb´́ol készült ipari cs´́ovezetékek. 4. rész:
Gyártás és szerelés 
– Az MSZ 2980:1987 és 
az MSZ-09-96.0813:1985 helyett – 
(23.040.01)

MSZ EN 13855-1:2004

Tollal és pehellyel töltött késztermékek. A
párnák vastagságának és összenyomhatósá-
gának mérése. 1. rész: Forgatásos vizsgálati
módszer (59.040; 97.140)

MSZ EN 13855-2:2004

Tollal és pehellyel töltött késztermékek. A
párnák vastagságának és összenyomhatósá-
gának mérése. 2. rész: Oszcillációs vizsgá-
lati módszer (59.040; 97.140)

MSZ EN 14450:2005

Biztonságos értéktárolók. A betörésállóság
követelményei, osztályozása és vizsgálati
módszerei. Biztonsági tárolószekrények 
(13.310)

MSZ EN ISO 3758:2005

Textíliák. Jelképekkel megadott kezelési út-
mutató (ISO 3758:2005) 
– Az MSZ ISO 3758:1992 helyett – 
(59.080.01)

MSZ EN ISO 9000:2005

Min´́oségirányítási rendszerek. Alapok és
szótár (ISO 9000:2005) 
– Az MSZ EN ISO 9000:2001 helyett – 
(01.040.03; 03.120.10)
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CEN-szabványkiadványok

CEN/TC 12

EN 14163:2001/AC:2006

Petroleum and natural gas industries. Pipe-
line transportation systems. Welding of pi-
pelines (ISO 13847:2000 modified)

EN 14870-3:2006

Petroleum and natural gas industries. Induc-
tion bends, fittings and flanges for pipeline
transportation systems. Part 3: Flanges 
(ISO 15590-3:2004, modified)

EN ISO 13500:2006

Petroleum and natural gas industries. Dril-
ling fluid materials. Specifications and tests
(ISO 13500:2006)

CEN/TC 19

EN ISO 4263-3:2006

Petroleum and related products. Determina-
tion of the ageing behaviour of inhibited oils
and fluids. TOST test. Part 3: Anhydrous
procedure for synthetic hydraulic fluids 
(ISO 4263-3:2006)

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.

Helyesbítés

A Szabványügyi Közlöny 2005. évi 12. számának 1. oldalán – valamint a szabvány címoldalán – az alábbi
nemzeti szabvány egyidej´́uleg visszavont el´́ozményszabványának közlése kimaradt. Helyesen:

MSZ EN ISO 10318:2005

Geoszintetikák. Szakkifejezések és meghatározásuk (ISO 10318:2005)
– Az MSZ ISO 10318:1993 helyett –
(idt EN ISO 10318:2005; idt ISO 10318:2005)
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EN ISO 4263-4:2006

Petroleum and related products. Determina-
tion of the ageing behaviour of inhibited oils
and fluids. TOST test. Part 4: Procedure for
industrial gear oils (ISO 4263-4:2006)

CEN/TC 23

EN 13322-1:2003/A1:2006

Transportable gas cylinders. Refillable wel-
ded steel gas cylinders. Design and const-
ruction. Part 1: Carbon steel

CEN/TC 33

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

Buiding hardware. Controlled door closing
devices. Requirements and test methods

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

Building hardware. Electrically powered
hold-open devices for swing doors. Requi-
rements and test methods

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

Building hardware. Door cordinator devi-
ces. Requirements and test methods

EN 13126-1:2006

Building hardware. Requirements and test
methods for windows and doors height win-
dows. Part 1: Requirements common to all
types of hardware

EN 13126-8:2006

Building hardware. Requirements and test
methods for windows and doors height win-
dows. Part 8: Tilt&Turn, Tilt-First and
Turn-Only hardware

CEN/TC 44

EN 153:2006

Methods of measuring the energy consump-
tion of electric mains operated household
refrigerators, frozen food storage cabinets,
food freezers and their combinations, toget-
her with associated characteristics

CEN/TC 52

EN 71-1:2005/AC:2006

Safety of toys. Part 1: Mechanical and
physical properties

CEN/TC 54

EN 13445-3:2002/A5:2006

Unfired pressure vessels. Part 3: Design

CEN/TC 55

EN ISO 6360-7:2006

Dentistry. Number coding system for rotary
instruments. Part 7: Specific characteristics
of mandrels and special instruments 
(ISO 6360-7:2006)

CEN/TC 114

EN ISO 21469:2006

Safety of machinery. Lubricants with inci-
dental product contact. Hygiene require-
ments (ISO 21469:2006)

CEN/TC 121

EN 1256:2006

Gas welding equipment. Specification for
hose assemblies for equipment for welding,
cutting and allied processes

CEN ISO/TR 20172:2006

Welding. Grouping systems for materials.
European materials (ISO/TR 20172:2006)

CEN/TC 128

EN 517:2006

Prefabricated accessories for roofing. Roof
safety hooks

CEN/TC 139

EN ISO 2814:2006

Paints and varnishes. Comparison of cont-
rast ratio (hiding power) of paints of the
same type and colour (ISO 2814:1973)

EN ISO 4625-1:2006

Binders for paints and varnishes. Determi-
nation of softening point. Part 1: Ring-and-
ball method (ISO 4625-1:2004)
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EN ISO 4625-2:2006

Binders for paints and varnishes. Determi-
nation of softening point. Part 2: Cup-and-
ball method (ISO 4625-2:2004)

EN ISO 6504-1:2006

Paints and varnishes. Determination of hi-
ding power. Part 1: Kubelka-Munk method
for white and light-coloured paints 
(ISO 6504-1:1983)

EN ISO 10283:2006

Binders for paints and varnishes. Determi-
nation of monomeric diisocyanates in polyi-
socyanate resins (ISO 10283:1997)

EN ISO 11997-1:2006

Paints and varnishes. Determination of re-
sistance to cyclic corrosion conditions.
Part 1: Wet (salt fog)/dry/humidity 
(ISO 11997-1:2005)

EN ISO 11997-2:2006

Paints and varnishes. Determination of re-
sistance to cyclic corrosion conditions.
Part 2: Wet (salt fog)/dry/humidity/UV
light (ISO 11997-2:2000)

EN ISO 14680-1:2006

Paints and varnishes. Determination of pig-
ment content. Part 1: Centrifuge method
(ISO 14680-1:2000)

EN ISO 14680-2:2006

Paints and varnishes. Determination of pig-
ment content. Part 2: Ashing method 
(ISO 14680-2:2000)

EN ISO 14680-3:2006

Paints and varnishes. Determination of pig-
ment content. Part 3: Filtration method 
(ISO 14680-3:2000)

EN ISO 15715:2006

Binders for paints and varnishes. Determi-
nation of turbidity (ISO 15715:2003)

CEN/TC 140

EN ISO 22870:2006

Point-of-care testing (POCT). Require-
ments for quality and competence 
(ISO 22870:2006)

CEN/TC 144

EN 836:1997/AC:2006

Garden equipment. Powered lawnmowers.
Safety

CEN/TC 155

EN 1796:2006

Plastics piping systems for water supply
with or without pressure. Glass-reinforced
thermosetting plastics (GRP) based on un-
saturated polyester resin (UP)

EN 14741:2006

Thermoplastics piping and ducting systems.
Joints for buried non-pressure applications.
Test method for the long-term sealing per-
formance of joints with elastomeric seals by
estimating the sealing pressure

EN ISO 1167-1:2006

Thermoplastics pipes, fittings and assemb-
lies for the conveyance of fluids. Determi-
nation of the resistance to internal pressure.
Part 1: General method (ISO 1167-1:2006)

EN ISO 1167-2:2006

Thermoplastics pipes, fittings and assemb-
lies for the conveyance of fluids. Determi-
nation of the resistance to internal pressure.
Part 2: Preparation of pipe test pieces 
(ISO 1167-2:2006)

CEN/TC 162

EN ISO 12402-8:2006

Personal flotation devices. Part 8: Accesso-
ries. Safety requirements and test methods
(ISO 12402-8:2006)

EN ISO 12402-10:2006

Personal flotation devices. Part 10: Selecti-
on and application of personal flotation de-
vices and other relevant devices 
(ISO 12402-10:2006)
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CEN/TC 170

EN ISO 10322-1:2006

Ophthalmic optics. Semi-finished spectacle
lens blanks. Part 1: Specifications for sing-
le-vision and multifocal lens blanks 
(ISO 10322-1:2006)

EN ISO 10322-2:2006

Ophthalmic optics. Semi-finished spectacle
lens blanks. Part 2: Specifications for prog-
ressive power lens blanks 
(ISO 10322-2:2006)

CEN/TC 175

EN 14761:2006

Wood flooring. Solid wood parquet. Verti-
cal finger, wide finger and module brick

EN 14762:2006

Wood flooring. Sampling procedures for
evaluation of conformity

CEN/TC 183

EN 12574-1:2006

Stationary waste containers. Part 1: Contai-
ners with a capacity up to 10 000 l with flat
or dome lid(s), for trunnion, double trunni-
on or pocket lifting device. Dimensions and
design

EN 12574-2:2006

Stationary waste containers. Part 2: Perfor-
mance requirements and test methods

EN 12574-3:2006

Stationary waste containers. Part 3: Safety
and health requirements

CEN/TC 184

EN 1071-4:2006

Advanced technical ceramics. Methods of
test for ceramic coatings. Part 4: Determi-
nation of chemical composition by electron
probe microanalysis (EPMA)

CEN/TC 191

EN 12259-1:1999+A1:2001/A3:2006

Fixed firefighting systems. Components for
sprinkler and water spray systems. Part 1:
Sprinklers

CEN/TC 197

EN ISO 9905:1997/AC:2006

Technical specifications for centrifugal
pumps. Class I (ISO 9905:1994)

CEN/TC 207

EN 581-1:2006

Outdoor furniture. Seating and tables for
camping, domestic and contract use. Part 1:
General safety requirements

EN 1021-1:2006

Furniture. Assessment of the ignitability of
upholstered furniture. Part 1: Ignition sour-
ce smouldering cigarette

EN 1021-2:2006

Furniture. Assessment of the ignitability of
upholstered furniture. Part 2: Ignition sour-
ce match flame equivalent

CEN/TR 15349:2006

Hardware for furniture. Terms for extension
elements and their components

CEN/TC 212

EN 14035-5:2006

Fireworks. Part 5: Batteries and combinati-
ons. Specification and test methods

EN 14035-38:2006

Fireworks. Part 38: Shot tubes. Specificati-
on and test methods

CEN/TC 215

EN ISO 10524-1:2006

Pressure regulators for use with medical ga-
ses. Part 1: Pressure regulators and pressure
regulators with flow-metering devices 
(ISO 10524-1:2006)

CEN/TC 216

EN 14675:2006

Chemical disinfectants and antiseptics.
Quantitative suspension test for the evalua-
tion of virucidal activity of chemical disin-
fectants and antiseptics used in the veteri-
nary area. Test method and requirements
(phase 2, step 1)
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CEN/TC 227

EN 14187-9:2006

Cold applied joint sealants. Test methods.
Part 9: Function testing of joint sealants

CEN/TC 230

EN ISO 22478:2006

Water quality. Determination of certain
explosives and related compounds. Method
using high-performance liquid chromatog-
raphy (HPLC) with UV detection 
(ISO 22478:2006)

EN ISO 23631:2006

Water quality. Determination of dalapon,
trichloroacetic acid and selected haloacetic
acids. Method using gas chromatography
(GC-ECD and/or GC-MS detection) after
liquidliquid extraction and derivatization
(ISO 23631:2006)

CEN/TC 248

EN 14959:2006

Touch and close fasteners. Determination of
resistance to fraying after washing

EN ISO 105-C12:2006

Textiles. Tests for colour fastness. Part C12:
Colour fastness to industrial laundering
(ISO 105-C12:2004)

CEN/TC 249

EN 13421:2006

Plastics. Thermoset moulding compounds.
Composites and reinforcement fibres. Pre-
paration of specimens for determining the
anisotropy of the properties of compression
moulding composites

EN ISO 4892-2:2006

Plastics. Methods of exposure to laboratory
light sources. Part 2: Xenon-arc lamps 
(ISO 4892-2:2006)

EN ISO 4892-3:2006

Plastics. Methods of exposure to laboratory
light sources. Part 3: Fluorescent UV lamps
(ISO 4892-3:2006)

EN ISO 12086-1:2006

Plastics. Fluoropolymer dispersions and
moulding and extrusion materials. Part 1:
Designation system and basis for specifica-
tions (ISO 12086-1:2006)

EN ISO 12086-2:2006

Plastics. Fluoropolymer dispersions and
moulding and extrusion materials. Part 2:
Preparation of test specimens and determi-
nation of properties (ISO 12086-2:2006)

CEN/TC 250

EN 1993-1-1:2005/AC:2006

Eurocode 3: Design of steel structures.
Part 1-1: General rules and rules for buil-
dings

CEN/TC 256

EN 13715:2006

Railway applications. Wheelsets and bogi-
es. Wheels. Wheels tread

EN 15016-4:2006

Technical drawings. Railway applications.
Part 4: Data exchange

CEN/TC 261

EN 14979:2006

Packaging. Flexible plastic/metal laminate
tubes. Dimensions and tolerances of nozzle
S 13

CEN/TC 264

EN ISO 16000-9:2006

Indoor air. Part 9: Determination of the
emission of volatile organic compounds
from building products and furnishing.
Emission test chamber method 
(ISO 16000-9:2006)
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EN ISO 16000-10:2006

Indoor air. Part 10: Determination of the
emission of volatile organic compounds
from building products and furnishing.
Emission test cell method 
(ISO 16000-10:2006)

EN ISO 16000-11:2006

Indoor air. Part 11: Determination of the
emission of volatile organic compounds
from building products and furnishing.
Sampling, storage of samples and prepara-
tion of test specimens (ISO 16000-11:2006)

CEN/TC 275

EN ISO 24276:2006

Foodstuffs. Methods of analysis for the de-
tection of genetically modified organisms
and derived products. General requirements
and definitions (ISO 24276:2006)

CEN/TC 281

EN 1860-1:2003/A1:2006

Appliances, solid fuels and firelighters for
barbecuing. Part 1: Barbecues burning solid
fuels. Requirements and test methods

EN 1860-3:2003/A1:2006

Appliances, solid fuels and firelighters for
barbecuing. Firelighters for igniting solid
fuels for use in barbecue. Requirements and
test methods

CEN/TC 286

EN 14570:2005/A1:2006

LPG equipment and accessories. Equipping
of LPG tanks overground and underground

EN 14678-1:2006

LPG equipment and accessories. Construc-
tion and performance of LPG equipment for
automotive filling stations. Part 1: Dispen-
sers

CEN/TC 292

EN 15002:2006

Characterization of waste. Preparation of
test portions from the laboratory sample

CEN/TC 333

EN 14872:2006

Bicycles. Accessories for bicycles. Luggage
carriers

CEN/TC 336

EN 1425:1999/A1:2006

Bitumen and bituminous binders. Characte-
rization of perceptible properties

CEN/WS DPP

CWA 15499-1:2006

Personal Data Protection Audit Framework
(EU Directive EC 95/46). Part I: Baseline
Framework

CWA 15499-2:2006

Personal Data Protection Audit Framework
(EU Directive EC 95/46). Part II: Check-
lists, questionnaires and templates for users
of the framework

CEN/WS ICT

CWA 15515:2006

European ICT Skills Meta-Framework. Sta-
te-of-the-Art review, clarification of the
realities, and recommendations for next
steps

ECISS/TC 1

EN ISO 3785:2006

Metallic materials. Designation of test spe-
cimen axes in relation to product texture
(ISO 3785:2006)

ECISS/TC 20

EN 10184:2006

Chemical analysis of ferrous materials. De-
termination of phosphorus in non-alloyed
steels and irons. Molybdenum blue spect-
rophotometric method
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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 15

EN 60371-3-2:2006

Insulating materials based on mica. Part 3:
Specifications for individual materials She-
et 2: Mica paper (IEC 60371-3-2:2005)

EN 60371-3-5:2006

Insulating materials based on mica. Part 3:
Specifications for individual materials. She-
et 5: Glass-backed mica paper with an
epoxy resin binder for post-impregnation
(VPI) (IEC 60371-3-5:2005)

EN 60684-3-212:2006

Flexible insulating sleeving. Part 3: Specifi-
cations for individual types of sleeving.
Sheet 212: Heat-shrinkable polyolefin slee-
vings (IEC 60684-3-212:2005)

CLC/TC 20

HD 22.3 S4:2004/A1:2006

Cables of rated voltages up to and including
450/750 V and having cross-linked insula-
tion. Part 3: Heat resistant silicone rubber
insulated cables

HD 629.1 S2:2006

Test requirements on accessories for use on
power cables of rated voltage from
3,6/6(7,2) kV up to 20,8/36(42) kV. Part 1:
Cables with extruded insulation

HD 629.2 S2:2006

Test requirements on accessories for use on
power cables of rated voltage from
3,6/6(7,2) kV up to 20,8/36(42) kV. Part 2:
Cables with impregnated paper insulation

IEC/TC 23

EN 61543:1995/A2:2006

Residual current-operated protective devi-
ces (RCDs) for household and similar use.
Electromagnetic compatibility 
(IEC 61543:1995/A2:2005)

IEC/TC 47

EN 62132-1:2006

Integrated circuits. Measurement of electro-
magnetic immunity, 150 kHz to 1 GHz.
Part 1: General conditions and definitions
(IEC 62132-1:2006)

IEC/TC 49

EN 61338-1-4:2006

Waveguide type dielectric resonators.
Part 1-4: General information and test con-
ditions. Measurement method of complex
relative permittivity for dielectric resonator
materials at millimetre-wave frequency 
(IEC 61338-1-4:2005)

IEC/TC 81

EN 62305-1:2006

Protection against lightning. Part 1: General
principles (IEC 62305-1:2006)

EN 62305-2:2006

Protection against lightning. Part 2: Risk
management (IEC 62305-2:2006)

EN 62305-3:2006

Protection against lightning. Part 3: Physi-
cal damage to structures and life hazard
(IEC 62305-3:2006, modified)

EN 62305-4:2006

Protection against lightning. Part 4: Electri-
cal and electronic systems within structures
(IEC 62305-4:2006)

IEC/TC 86

EN 61315:2006

Calibration of fibre-optic power meters
(IEC 61315:2005)
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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.

CEN-szabványtervezetek

AECMA/ELEC

prEN 2995-004:2006

Aerospace series. Circuit breakers, single-
pole, temperature compensated, rated cur-
rent 1 A to 25 A. Part 004: With signal
contact. Product standard
Dea: 2006. 05. 02.

prEN 2995-005:2006

Aerospace series. Circuit breakers, single-
pole, temperature compensated, rated cur-
rent 1 A to 25 A. Part 005: With polarized
signal contact. Product standard
Dea: 2006. 05. 02.

prEN 2996-004:2006

Aerospace series. Circuit breakers, three-
pole, temperature compensated, rated cur-
rent 1 A to 25 A. Part 004: With signal
contact. Product standard
Dea: 2006. 05. 02.

prEN 2996-005:2006

Aerospace series. Circuit breakers, three-
pole, temperature compensated, rated cur-
rent 1 A to 25 A. Part 005: With polarized
signal contact. Product standard
Dea: 2006. 05. 02.

prEN 3646-001:2006

Aerospace series. Connectors, electrical,
circular, bayonet coupling, operating tem-
perature 175 C or 200 °C continuous. Part
001: Technical specification
Dea: 2006. 05. 02.

prEN 3661-005:2006

Aerospace series. Circuit breakers, single-
pole, temperature compensated, rated cur-
rent 20 A to 50 A. Part 005: With polarized
signal contact. Product standard
Dea: 2006. 05. 02.

prEN 3661-006:2006

Aerospace series. Circuit breakers, single-
pole, temperature compensated, rated cur-
rent 20 A to 50 A. Part 006: With polarized
signal contact. Bus bar version. Product
standard
Dea: 2006. 05. 02.

prEN 3662-005:2006

Aerospace series. Circuit breakers, three-
pole, temperature compensated, rated cur-
rent 20 A to 50 A. Part 005: With polarized
signal contact. Product standard
Dea: 2006. 05. 02.
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prEN 3662-006:2006

Aerospace series. Circuit breakers, three-
pole, temperature compensated, rated cur-
rent 20 A to 50 A. Part 006: With polarized
signal contact. Bus-bar version. Product
standard
Dea: 2006. 05. 02.

CEN/CS SUBSECTOR S02

prEN ISO 8871-4:2006

Elastomeric parts for parenterals and for de-
vices for pharmaceutical use. Part 4: Biolo-
gical requirements and test methods
(ISO/FDIS 8871-4:2006)
Dea: 2006. 05. 02.

CEN/TC 19

prEN ISO 4404-1:2006

Petroleum and related products. Determina-
tion of the corrosion resistance of fire-resis-
tant hydraulic fluids. Part 1: Watercontai-
ning fluids (ISO 4404-1:2001)
Dea: 2006. 07. 16.

CEN/TC 88

EN 1603:1996/prA1:2006

Thermal insulating products for building
applications. Determination of dimensional
stability under constant normal laboratory
conditions (23 C/50 % relative humidity)
Dea: 2006. 07. 16.

EN 1604:1996/prA1:2006

Thermal insulating products for building
applications. Determination of dimensional
stability under specified temperature and
humidity conditions
Dea: 2006. 07. 16.

EN 1605:1996/prA1:2006

Thermal insulating products for building
applications. Determination of deformation
under specified compressive load and tem-
perature conditions
Dea: 2006. 07. 16.

EN 1606:1996/prA1:2006

Thermal insulating products for building
applications. Determination of compressive
creep
Dea: 2006. 07. 16.

EN 1609:1996/prA1:2006

Thermal insulating products for building
applications. Determination of dimensional
short term water absorption by partial im-
mersion
Dea: 2006. 07. 16.

EN 12087:1997/prA1:2006

Thermal insulating products for building
applications. Determination of long term
water absorption by immersion
Dea: 2006. 07. 16.

EN 12430:1998/prA1:2006

Thermal insulating products for building
applications. Determination of behaviour
under point load
Dea: 2006. 07. 16.

EN 12431:1998/prA1:2006

Thermal insulating products for building
applications. Determination of thickness for
floating floor insulating products
Dea: 2006. 07. 16.

CEN/TC 104

prEN 14487-2:2006

Sprayed concrete. Part 2: Execution
Dea: 2006. 07. 02.

prCEN/TS 14754-1:2006

Curing compounds. Test methods. Part 1:
Determination of water retention efficiency
of common curing compounds
Dea: 2006. 05. 02.

CEN/TC 125

EN 846-8:2000/prA1:2006

Methods of test for ancillary components
for masonry. Part 8: Determination of load
capacity and load-deflection characteristics
of joist hangers
Dea: 2006. 05. 09.
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CEN/TC 151

prEN 500-1:2006

Mobile road construction machinery. Sa-
fety. Part 1: Common requirements
Dea: 2006. 07. 16.

prEN 500-2:2006

Mobile road construction machinery. Sa-
fety. Part 2: Specific requirements for road-
milling machines
Dea: 2006. 07. 16.

prEN 500-3:2006

Mobile road construction machinery. Sa-
fety. Part 3: Specific requirements for soil-
stabilising machines and recycling machi-
nes
Dea: 2006. 07. 16.

prEN 500-4:2006

Mobile road construction machinery. Sa-
fety. Part 4: Specific requirements for com-
paction machines
Dea: 2006. 07. 16.

prEN 500-6:2006

Mobile road construction machinery. Sa-
fety. Part 6: Specific requirements for pa-
ver-finishers
Dea: 2006. 07. 16.

CEN/TC 154

EN 1097-2:1998/prA1:2006

Tests for mechanical and physical properti-
es of aggregates. Part 2: Methods for the
determination of resistance to fragmentati-
on
Dea: 2006. 05. 09.

CEN/TC 164

prEN 200:2006

Sanitary tapware. Single taps and combina-
tion taps (PN 10). General technical speci-
fication
Dea: 2006. 08. 02.

prEN 1197:2006

Chemicals used for treatment of water in-
tended for human consumption. Monozinc
phosphate solution
Dea: 2006. 08. 02.

prEN 15032:2006

Chemicals used for treatment of swimming
pool water. Trichloroisocyanuric acid
Dea: 2006. 05. 02.

prEN 15039:2006

Chemicals used for treatment of water in-
tended for human consumption. Antisca-
lants for membranes. Polycarboxilic acids
and salts
Dea: 2006. 05. 02.

prEN 15040:2006

Chemicals used for treatment of water in-
tended for human consumption. Antisca-
lants for membranes. Phosphonic acids and
salts
Dea: 2006. 05. 02.

prEN 15041:2006

Chemicals used for treatment of water in-
tended for human consumption. Antisca-
lants for membranes. Polyphosphates
Dea: 2006. 05. 02.

prEN 15072:2006

Chemicals used for treatment of swimming
pool water. Sodium dichloroisocyanurate,
anhydrous
Dea: 2006. 05. 02.

prEN 15073:2006

Chemicals used for treatment of swimming
pool water. Sodium dichloroisocyanurate,
dihydrate
Dea: 2006. 05. 02.

prEN 15075:2006

Chemicals used for treatment of swimming
pool water. Sodium hydrogen carbonate
Dea: 2006. 05. 02.

prEN 15076:2006

Chemicals used for treatment of swimming
pool water. Sodium hydroxide
Dea: 2006. 05. 02.

prEN 15077:2006

Chemicals used for treatment of swimming
pool water. Sodium hypochlorite
Dea: 2006. 05. 02.
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CEN/TC 211

prEN ISO 17201-2:2006

Acoustics. Noise from shooting ranges.
Part 2: Estimation of muzzle blast and pro-
jectile sound by calculation 
(ISO/FDIS 17201-2:2006)
Dea: 2006. 05. 02.

CEN/TC 215

prEN ISO 19054:2005

Rail systems for supporting medical equip-
ment (ISO 19054:2005)
Dea: 2006. 05. 08.

CEN/TC 230

prEN ISO 15839:2006

Water quality. On-line sensors/analysing
equipment for water. Specifications and
performance tests (ISO 15839:2003)
Dea: 2006. 07. 09.

prEN ISO 18412:2006

Water quality. Determination of chromi-
um(VI). Photometric method for weakly
contaminated water (ISO 18412:2005)
Dea: 2006. 07. 02.

prEN ISO 18857-1:2006

Water quality. Determination of selected
alkylphenols. Part 1: Method for non-filte-
red samples using liquid-liquid extraction
and gas chromatography with mass selecti-
ve detection (ISO 18857-1:2005)
Dea: 2006. 07. 02.

prEN ISO 20079:2006

Water quality. Determination of the toxic
effect of water constituents and waste water
on duckweed (Lemna minor). Duckweed
growth inhibition test (ISO 20079:2005)
Dea: 2006. 07. 16.

CEN/TC 237

EN 12405-1:2005/prA1:2006

Gas meters. Conversion devices. Part 1: Vo-
lume conversion
Dea: 2006. 05. 02.

CEN/TC 250

prEN 1993-1-12:2006

Eurocode 3. Design of steel structures.
Part 1-12: Additional rules for the extension
of EN 1993 up to steel grades S 700
Dea: 2006. 05. 02.

CEN/TC 286

prEN 1442:2006

LPG equipment and accessories. Transport-
able refillable welded steel cylinders for
LPG. Design and construction
Dea: 2006. 07. 16.

CEN/TC 287

prEN ISO 19109:2005

Geographic information. Rules for applica-
tion schema (ISO 19109:2005)
Dea: 2006. 05. 15.

prEN ISO 19110:2005

Geographic information. Methodology for
feature cataloguing (ISO 19110:2005)
Dea: 2006. 05. 15.

prEN ISO 19117:2005

Geographic information. Portrayal 
(ISO 19117:2005)
Dea: 2006. 05. 15.

prEN ISO 19118:2005

Geographic information. Encoding 
(ISO 19118:2005)
Dea: 2006. 05. 15.

CEN/TC 338

prEN ISO 11052:2006

Durum wheat flour and semolina. Determi-
nation of yellow pigment content 
(ISO 11052:1994)
Dea: 2006. 07. 02.

ECISS/TC 29

EN 10216-2:2002/prA2:2006

Seamless steel tubes for pressure purposes.
Technical delivery conditions. Part 2: Non-
alloy and alloy steel tubes with specified
elevated temperature properties
Dea: 2006. 05. 02.
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CENELEC-szabványtervezetek

CLC/BTTF 69-3

HD 638 S1:2001/prAA:2006

Road traffic signal systems
Dea: 2006. 07. 28.

CLC/BTTF 111-3

prEN 61526:2006

Radiation protection instrumentation. Mea-
surement of personal dose equivalents
Hp(10) and Hp(0,07) for X, gamma, neut-
ron and beta radiations. Direct reading per-
sonal dose equivalent meters and monitors
(IEC 61526:2005 (MOD))
Dea: 2006. 05. 12.

CLC/TC 14

EN 50216-3:2002/prAA:2006

Power transformer and reactor fittings.
Part 3: Protective relay for hermetically se-
aled liquid-immersed transformers and re-
actors without gaseous cushion
Dea: 2006. 07. 21.

EN 50216-5:2002/prAB:2006

Power transformer and reactor fittings.
Part 5: Liquid level, pressure and flow indi-
cators, pressure relief devices and dehydra-
ting breathers
Dea: 2006. 07. 21.

EN 50216-8:2005/prAA:2006

Power transformer and reactor fittings.
Part 8: Butterfly valves for insulating liquid
circuits
Dea: 2006. 07. 21.

CLC/TC 20

prEN 50397-1:2006

Covered conductors for overhead lines and
the related accessories for rated voltages
above 1 kV a.c. and not exceeding 36 kV a.c..
Part 1: Covered conductors
Dea: 2006. 05. 05.

HD 603 S1:1994/prA3:2006

Distribution cables of rated voltage
0,6/1 kV
Dea: 2006. 07. 21.

HD 603 S1:1994/prAA:2006

Distribution cables of rated voltage
0,6/1 kV
Dea: 2006. 09. 08.

CLC/TC 23B

prEN 60670-22:2006

Boxes and enclosures for electrical accesso-
ries for household and similar fixed electri-
cal installations. Part 22: Particular require-
ments for connecting boxes and enclosures
(IEC 60670-22:2003 (MOD))
Dea: 2006. 05. 12.

CLC/TC 210

prEN 55011:2006

Industrial scientific and medical (ISM) ra-
dio-frequency equipment. Electromagnetic
disturbance characteristics. Limits and met-
hods of measurement 
(CISPR 11:2003 (MOD) + A1:2004 
(MOD))
Dea: 2006. 07. 28.
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ETSI-szabványtervezetek

TETRA 3

ETSI EN 300 392-12-3 V1.3.0 (2005-12)

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice
plus Data (V+D); Part 12: Supplementary
services stage 3; Sub-part 3: Talking Party
Identification (TPI)
Dea: 2006. 04. 21.

ERM EMC

ETSI EN 301 489-11 V1.3.1 (2006-02)

Electromagnetic compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic
Compatibility (EMC) standard for radio
equipment and services; Part 11: Specific
conditions for terrestrial sound broadcasting
service transmitters
Dea: 2006. 04. 21.

TETRA 8

ETSI EN 300 396-4 V1.3.0 (2005-12)

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Tech-
nical requirements for Direct Mode Opera-
tion (DMO); Part 4: Type 1 repeater air
interface
Dea: 2006. 04. 28.

ETSI EN 300 396-5 V1.2.0 (2005-12)

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Tech-
nical requirements for Direct Mode Opera-
tion (DMO); Part 5: Gateway air interface
Dea: 2006. 04. 28.

BROADCAS

ETSI EN 300 468 V1.7.1 (2005-12

Digital Video Broadcasting (DVB); Speci-
fication for Service Information (SI) in
DVB systems
Dea: 2006. 04. 28.

ERM TG31B

ETSI EN 302 288-1 V1.2.1 (2005-12)

Electromagnetic compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM); Short Range De-
vices; Road Transport and Traffic Telema-
tics (RTTT); Short range radar equipment
operating in the 24 GHz range; Part 1: Tech-
nical requirements and methods of measu-
rement
Dea: 2006. 04. 28.

ETSI EN 302 288-2 V1.2.1 (2005-12)

Electromagnetic compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM); Short Range De-
vices; Road Transport and Traffic Telema-
tics (RTTT); Short range radar equipment
operating in the 24 GHz range; Part 2: Har-
monized EN under article 3.2 of the
R&TTE Directive
Dea: 2006. 04. 28. 

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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1. Min´́oségirányítási rendszer tanúsítása
1. sz. jegyzék a T/4/2006. (Sz. K. 4.) MSZT számú közleményhez

A cég neve
A min´́oségirányítási rendszer A tanúsítási 

okirat száma
modellszabványa alkalmazási területe

ASG Hajtóm´́u Kft. MSZ EN ISO 9001:2001 Ipari szerelvényt m´́uködtet´́o haj-
tások és kiegészít´́o berendezések
tervezése, gyártása, értékesítése.
Kizárás:
Az el´́oállítás és szolgáltatásnyúj-
tás folyamatainak érvényesítése
(validálása) (7.5.2.)

503/0828(1)

ÁNTSZ 
Jász-Nagykun-
Szolnok megyei 
Intézete

MSZ EN ISO 9001:2001 Közegészségügyi, járványügyi
feladatok, egészségügyi igazgatás
koordinációs, egészségvédelmi és
egészségfejlesztési feladatok.
Kizárás:
Tervezés és fejlesztés (7.3.)

503/1084

Best-Vill. 2000 
Villanyszerelési, 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 0,4-20 kV-os kis- és középfeszült-
ség´́u szabadvezeték-hálózatok
építése, felújítása, valamint kábel-
fektetési és -szerelési munkák
végzése.
Kizárás:
Tervezés és fejlesztés (7.3.)

503/0779(1)

Eurokt-Akadémia 
Szakképz´́o 
Iskola/Intézet

MSZ EN ISO 9001:2001 Iskolai rendszer´́u oktatás, vizs-
gáztatás; feln´́ottképzés, vizsgázta-
tás; oktatást kiegészít´́o tevékeny-
ségek.

503/0364(2)

TANÚSÍTÁSI KÖZLEMÉNYEK
T/4/2006. (Sz. K. 4.) MSZT számú közlemény

A Magyar Szabványügyi Testület a nemzeti szabványosításról szóló, 1995. évi XXVIII. törvény 8. §
(1) bekezdés k), illetve l) pontjaiban 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 (KIR)
MSZT általi tanúsítását.

3. Közzéteszi a 3. sz. jegyzékben szerepl´́o tanúsítási okirat visszavonását.
4. Közzéteszi a 4. sz. jegyzékben szerepl´́o tanúsítási okiratok módosítását.

Pónyai György s.k.,
a Magyar Szabványügyi Testület

ügyvezet´́o igazgatója
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A cég neve
A min´́oségirányítási rendszer A tanúsítási 

okirat száma
modellszabványa alkalmazási területe

Getronics 
(Magyarország) Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 Informatikai és kommunikációs
megoldások, szolgáltatások, hard-
ver-, szoftver- és hálózati eszkö-
zök beszerzése, értékesítése, ter-
vezése és fejlesztése, rendszerin-
tegrációja, telepítése, üzembe he-
lyezése, üzemeltetése, kiszerve-
zése, karbantartása, javítása, vala-
mint oktatása.

503/0144(2)

J és Társai 
Villamosipari Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 Villamos rendszerek tervezése,
kivitelezése, karbantartása és hi-
baelhárítása;
ipari hulladék gy´́ujtése.
Kizárás:
Az el´́oállítás és szolgáltatásnyúj-
tás folyamatainak érvényesítése
(validálása) (7.5.2.)

503/0860(1)

MEDIKER 
Menedzseriroda és 
Kereskedelmi Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 Környezetvédelmi berendezések,
szivattyúk, átemel´́ok és tisztító
rendszerek tervezése, gyártása,
forgalmazása és javítása.
Kizárás:
Az el´́oállítás és szolgáltatásnyúj-
tás folyamatainak érvényesítése
(validálása) (7.5.2.)

503/0190(2)

Nordtechnik Kft. MSZ EN ISO 9001:2001 VHF-UHF-SHF adó- és vev´́obe-
rendezések gyártása, telepítése,
üzembe helyezése; rádió- és TV-
antennák gyártása, szerelése,
üzembe helyezése.
Kizárás:
Tervezés és fejlesztés (7.3.)
Az el´́oállítás és szolgáltatásnyúj-
tás folyamatainak érvényesítése
(validálása) (7.5.2.)

503/0830(1)

OPTIMUM4 
Tanácsadó Iroda Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 Üzletviteli és informatikai tanács-
adás.
Kizárás:
Az el´́oállítás és szolgáltatásnyúj-
tás folyamatainak érvényesítése
(validálása) (7.5.2.)

503/1093
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A cég neve
A min´́oségirányítási rendszer A tanúsítási 

okirat száma
modellszabványa alkalmazási területe

Rappai Csavar 
Kereskedelmi Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 Köt´́oelemek és rögzítéstechnikai
anyagok, kéziszerszámok és kis-
gépek kis- és nagykereskedelme.
Kizárás:
Tervezés és fejlesztés (7.3.)
Az el´́oállítás és szolgáltatásnyúj-
tás folyamatainak érvényesítése
(validálása) (7.5.2.)
A vev´́o tulajdona (7.5.4.)

503/0332(2)

SCHNEIDER-
ELECTRIC 
Hungária 
Villamossági Rt. 
Regionális 
Elosztóközpont – 
RDC Budapest

MSZ EN ISO 9001:2001 Elektronikai termékek raktározá-
sa és elosztása (disztribúciója);
kis- és középfeszültség´́u kapcso-
lókészülékek összeszerelése.
Kizárás:
Tervezés és fejlesztés (7.3.)
Az el´́oállítás és szolgáltatásnyúj-
tás folyamatainak érvényesítése
(validálása) (7.5.2.)
A vev´́o tulajdona (7.5.4.)

503/0268(2)-1

„Szatmárvíz” Épít´́o, 
Szolgáltató és 
Keresked´́o Kft.

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

503/0856(1)

Tatabánya Er´́om´́u 
Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 H´́o- és villamosenergia-termelés
és -értékesítés; berendezések kar-
bantartása.
Kizárás:
Tervezés és fejlesztés (7.3.)

503/1078

VEIKI-VNL 
Villamos 
Nagylaboratóriumok
Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 Villamos berendezések fejleszté-
se, vizsgálatai és terméktanúsítá-
sa.

503/0243(2)

VETEX-TEAM 
Kereskedelmi Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 Szerszámok kis- és nagykereske-
delme.
Kizárás:
Tervezés és fejlesztés (7.3.)
Az el´́oállítás és szolgáltatásnyúj-
tás folyamatainak érvényesítése
(validálása) (7.5.2.)
A vev´́o tulajdona (7.5.4.)
A megfigyel´́o- és mér´́oeszközök
kezelése (7.6.)

503/0874(1)
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2. Környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása
2. sz. jegyzék a T/4/2006. (Sz. K. 4.) MSZT számú közleményhez

A cég neve
A környezetközpontú irányítási rendszer A tanúsítási 

okirat száma
modellszabványa alkalmazási területe

Best-Vill. 2000 
Villanyszerelési, 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

MSZ EN ISO 14001:2005 0,4-20 kV-os kis- és középfe-
szültség´́u szabadvezeték-hálóza-
tok építése, felújítása, valamint
kábelfektetési és -szerelési mun-
kák végzése.

KIR/0111/2005

Paksi Atomer´́om´́u 
Részvénytársaság

MSZ EN ISO 14001:2005 Villamosenergia-termelés; g´́oz-
és melegvíz-ellátás; valamint a
kapcsolódó tevékenységek.

KIR/063(1)/2005

Schneider-Electric 
Hungária 
Villamossági Rt. 
Regionális 
Elosztóközpont – 
RDC Budapest

MSZ EN ISO 14001:2005 Elektronikai termékek raktározá-
sa és elosztása (disztribúciója);
kis- és középfeszültség´́u kapcso-
lókészülékek összeszerelése.

KIR/006(2)-1/
2005

Tatabánya Er´́om´́u 
Kft.

MSZ EN ISO 14001:2005 H´́o- és villamosenergia-termelés
és -értékesítés; berendezések kar-
bantartása.

KIR/115/2005

VEIKI-VNL 
Villamos 
Nagylaboratóriumok
Kft.

MSZ EN ISO 14001:2005 Villamos berendezések fejleszté-
se, vizsgálatai és terméktanúsítá-
sa.

KIR/0116/2005

3. Tanúsítási okirat visszavonása
3. sz. jegyzék a T/4/2006. (Sz. K. 4.) MSZT számú közleményhez

A tanúsítási
okirat száma A cég neve

A min´́oségirányítási rendszer A 
visszavonás

dátumamodellszabványa alkalmazási területe

503/0459(1) HOZAM 
Vagyonkezel´́o, 
Könyvvizsgáló 
és Tanácsadó 
Rt.

MSZ EN ISO 9001:2001 Adóvizsgálat.
Kizárás:
Tervezés és fe jlesztés
(7.3.)
Az el´́oállítás és szolgálta-
tásnyújtás folyamatainak
érvényesítése (validálása)
(7.5.2.)

2006. 01. 11.
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4. Tanúsítási okiratok módosítása
4. sz. jegyzék a T/4/2006. (Sz. K. 4.) MSZT számú közleményhez

A cég neve
A min´́oségirányítási rendszer A tanúsítási 

okirat száma
modellszabványa alkalmazási területe

PAQTRADE 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 M´́uvészeti tevékenység a grafikai
tervezés, csomagolás- és ipari
formatervezés, valamint a nyom-
dai el´́okészítés területén 

503/947

A módosítás indoka: A tanúsított cég címének és irányítási rendszere alkalmazási területének változása.

Pécsi Városüzemelési
és Vagyonkezel´́o 
Zártkör´́uen M´́uköd´́o 
Részvénytársaság

MSZ EN ISO 14001:2005 F´́ovállalkozói tevékenység kere-
tében végzett ingatlankezelés,
-bérbeadás, -fejlesztés és -haszno-
sítás; közút- és közterület-fenn-
tartás és -karbantartás, vízrende-
zés és vízgazdálkodás, köztiszta-
sági szolgáltatás, parkgondozás,
erdészet; piac- és városüzemelte-
tés.

KIR/75/2003

A módosítás indoka: A modellszabvány változása azaz áttérés az új KIR-szabványra.

Szombathelyi 
Távh´́oszolgáltató 
Kft.

MSZ EN ISO 14001:2005 F´́utési és használati célú h´́oszol-
gáltatás, villamosenergia-terme-
lés, h´́otermel´́o és fogyasztói rend-
szerek felújítása, gázmotor-kar-
bantartás és 

KIR/72/2003

A módosítás indoka: A modellszabvány változása, azaz áttérés az új KIR-szabványra.

Megjelent

A MAGYAR NEMZETI SZABVÁNYOK JEGYZÉKE
2006

I. – II. kötete
Megrendelhet´́o és megvásárolható:

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

Tel.: 456-6892
Fax: 456-6884
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NEMZETKÖZI SZABVÁNYKIADVÁNYOK

ISO-szabványkiadványok
A jegyzék az ISO Focus 2006. januári és 2006. februári számának melléklete alapján készült, és
az ISO által kiadott, 2005. november 24-e és 2006. január 24-e között megjelent új nemzetközi
szabványkiadványokat tartalmazza az ISO m´́uszaki bizottságok (TC-k) sorrendjében. A szab-
ványok angol és francia nyelven jelennek meg, az angol nyelv´́u példányok az MSZT Szabvány-
információs Központjában (Budapest, IX., Üll´́oi út 25.) hozzáférhet´́ok, tanulmányozhatók, máso-
latuk megrendelhet´́o. Ugyanitt megtekinthet´́ok a nemzetközi szabványok 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 15242-3:2006

Gördül´́ocsapágyak. A rezgés mérési módszerei.
3. rész: Radiális, kerek és kúpgörg´́os csapágyak
hengeres furattal és küls´́o felülettel

TC 8 Hajózás és tengerészeti technikák

ISO 15736:2006

Hajózás és tengerészeti technikák. Pirotechnikai
életment´́o eszközök. Vizsgálatok, ellen´́orzés és a
termékegységek megjelölése

TC 20 Légi és ´́urjárm´́uvek

ISO 23933:2006

Repülés és ´́urrepülés. Aramider´́osítés´́u, könny´́u
poli(tetrafluor-etilén) (PTFE) töml´́ok, osztályo-
zás, 135 ºC/20 684 kPa (275 F/3 000 psi) és 135
ºC/21 000 kPa (275 F/3 046 psi). Közbeszerzési
el´́oírások

TC 21 T´́uzoltó és t´́uzvédelmi berendezések

ISO 7240-1:2005

T´́uzjelz´́o és -riasztó rendszerek. 1. rész: Általános
rész és meghatározások

ISO/TS 7240-9:2006

T´́uzjelz´́o és -riasztó rendszerek. 9. rész: Vizsgála-
ti lángok t´́uzdetektorokhoz

ISO 14520-10:2005

Gázzal oltó berendezések. Fizikai tulajdonságok
és rendszertervezés. 10. rész: HFC 23 t´́uzoltó
anyag

ISO 14520-11:2005

Gázzal oltó berendezések. Fizikai tulajdonságok
és rendszertervezés. 11. rész: HFC 236fa t´́uzoltó
anyag

ISO 14520-12:2005

Gázzal oltó berendezések. Fizikai tulajdonságok
és rendszertervezés. 12. rész: IG-01 t´́uzoltó anyag

ISO 14520-13:2005

Gázzal oltó berendezések. Fizikai tulajdonságok
és rendszertervezés. 13. rész: IG-100 t´́uzoltó
anyag

ISO 14520-14:2005

Gázzal oltó berendezések. Fizikai tulajdonságok
és rendszertervezés. 14. rész: IG-55 t´́uzoltó anyag

ISO 14520-15:2005

Gázzal oltó berendezések. Fizikai tulajdonságok
és rendszertervezés. 15. rész: IG-541 t´́uzoltó
anyag

TC 22 Közúti járm´́uvek

ISO 7612:2006

Dízelmotorok. Soros tüzel´́oanyag-befecskendez´́o
szivattyúk talpas rögzítéssel és nagy nyomású táp-
szivattyúk általános üzemanyag-fecskendez´́o
rendszerekhez. Szerelési méretek

ISO 13232-1:2005

Motorbiciklik. Vizsgálat és elemzési eljárások az
utast karambol esetén véd´́o, motorbiciklire szerelt
eszközök értékeléséhez. 1. rész: Meghatározások,
jelképek és általános szempontok
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ISO 13232-2:2005

Motorbiciklik. Vizsgálat és elemzési eljárások az
utast karambol estén véd´́o, motorbiciklire szerelt
eszközök értékeléséhez. 2. rész: A baleseti ada-
tokkal kapcsolatos ütési feltételek meghatározása

ISO 13232-3:2005

Motorbiciklik. Vizsgálat és elemzési eljárások az
utast karambol estén véd´́o, motorbiciklire szerelt
eszközök értékeléséhez. 3. rész: A motorkerékpá-
ros antropometriai ütési makettje

ISO 13232-4:2005

Motorbiciklik. Vizsgálat és elemzési eljárások az
utast karambol estén véd´́o, motorbiciklire szerelt
eszközök értékeléséhez. 4. rész: A mérend´́o vál-
tozók, m´́uszerezettség és mérési eljárások

ISO 13232-5:2005

Motorbiciklik. Vizsgálat és elemzési eljárások az
utast karambol estén véd´́o, motorbiciklire szerelt
eszközök értékeléséhez. 5. rész: Sérülési indexek
és kockázat/el´́ony elemzések

ISO 13232-6:2005

Motorbiciklik. Vizsgálat és elemzési eljárások az
utast karambol estén véd´́o, motorbiciklire szerelt
eszközök értékeléséhez. 6. rész: Teljes skálás
ütésvizsgálat eljárásai

ISO 13232-7:2005

Motorbiciklik. Vizsgálat és elemzési eljárások az
utast karambol estén véd´́o, motorbiciklire szerelt
eszközök értékeléséhez. 7. rész: Szabványosított
eljárások motorbicikli-ütésvizsgálatok számítógé-
pes szimulációjához

ISO 13232-8:2005

Motorbiciklik. Vizsgálat és elemzési eljárások az
utast karambol estén véd´́o, motorbiciklire szerelt
eszközök értékeléséhez. 8. rész: Dokumentáció és
beszámolók

ISO 15031-5:2006

Közúti járm´́uvek. A járm´́u és a küls´́o kipufogó-
gáz-elemz´́o berendezés közötti kapcsolat. 5. rész:
A kibocsátásokra vonatkozó diagnosztikai szolgá-
lat

ISO 15830-1:2005

Közúti járm´́uvek. Tervezési és teljesítmény-el´́oí-
rások a WorldSID 50. százalékosztályos, oldalü-
tési férfimaketthez. 1. rész: Terminológia és ará-
nyok

ISO 15830-2:2005

Közúti járm´́uvek. Tervezési és teljesítmény-el´́oí-
rások a WorldSID 50. százalékosztályos, oldalü-
tési férfimaketthez. 2. rész: Mechanikai alrend-
szerek

ISO 15830-3:2005

Közúti járm´́uvek. Tervezési és teljesítmény-el´́oí-
rások a WorldSID 50. százalékosztályos, oldalü-
tési férfimaketthez. 3. rész: Elektronikus alrend-
szerek

ISO 15830-4:2005

Közúti járm´́uvek. Tervezési és teljesítmény-el´́oí-
rások a WorldSID 50. százalékosztályos, oldalü-
tési férfimaketthez. 4. rész: Felhasználói kézi-
könyv

ISO 17365-5:2006

Közúti járm´́uvek. Nyílt interfész beillesztett auto-
mata alkalmazásokhoz. 5. rész: OSEK/VDX há-
lózatkezelés (NM)

ISO 17365-6:2006

Közúti járm´́uvek. Nyílt interfész beillesztett auto-
mata alkalmazásokhoz. 6. rész: OSEK/VDX tele-
pít´́o nyelv (OIL)

TC 24 Szita, szitálás és egyéb szemcseméret
meghatározási módszerek

ISO 15901-1:2005

Szilárd anyagok pórusnagyság-eloszlása és poro-
zitása higanyporozimetriával és gáz-adszorpció-
val

TC 27 Szilárd ásványi tüzel´́oanyagok

ISO 15585:2006

Feketeszén. Az összesülési mutatószám meghatá-
rozása

TC 28 Ásványolajtermékek és ken´́oanyagok

ISO 18132-1:2006

H´́utött könny´́u szénhidrogén folyadékok. Auto-
mata szintmér´́ok általános követelményei. 1. rész:
Cseppfolyósított gázokat szállító hajók fedélzeti
mér´́om´́uszerei
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TC 29 Kisszerszámok

ISO 11054:2006

Vágószerszámok. Nagy sebesség´́u acélszerszá-
mok megjelölése

TC 34 Élelmezési termékek

ISO 3509:2005

Kávé és kávétermékek. Szótár

ISO 8967:2005

Tejpor és porított termékek. A térfogats´́ur´́uség
meghatározása

ISO 10272-1:2006

Élelmiszerek és állati takarmányok mikrobiológi-
ája. A Campylobacter spp. kimutatásának és meg-
számlálásának horizontális módszere. 1. rész: A
kimutatás módszere

ISO/TS 10272-2:2006

Élelmiszerek és állati takarmányok mikrobiológi-
ája. A Campylobacter spp. kimutatásának és meg-
számlálásának horizontális módszere. 2. rész: Te-
lepszámlálási technikák

ISO 21871:2006

Élelmiszerek és állati takarmányok mikrobiológi-
ája. A feltételezett Bacillus cereus kis csíraszáma
meghatározásának horizontális módszere. A leg-
valószín´́ubb szám módszere és kimutatása

TC 41 Tárcsák és hevederek (beleértve az
ékszíjakat is)

ISO 433:1991/Amd 1:2006

Szállítószalagok. Megjelölés

ISO 3684:1990/Amd 1:2006

Szállítószalagok. A legkisebb tárcsaátmér´́ok meg-
határozása

ISO 5284:1996/Cor 1:2005

Szállítószalagok. Az egyenérték´́u szakkifejezések
listája

ISO 10247:1990/Amd 1:2006

Szállítószalagok. A bevonatok jellemz´́oi. Osztá-
lyozás

TC 44 Hegesztés és rokon eljárások

ISO 3834-1:2005

Fémek ömleszt´́ohegesztésének min´́oségi követel-
ményei. 1. rész: A megfelel´́o szint´́u min´́oségi kö-
vetelmények kiválasztási kritériumai

ISO 3834-2:2005

Fémek ömleszt´́ohegesztésének min´́oségi követel-
ményei. 2. rész: Átfogó min´́oségi követelmények

ISO 3834-3:2005

Fémek ömleszt´́ohegesztésének min´́oségi követel-
ményei. 3. rész: Szabványos min´́oségi követel-
mények

ISO 3834-4:2005

Fémek ömleszt´́ohegesztésének min´́oségi követel-
ményei. 4. rész: Alapvet´́o min´́oségi követelmé-
nyek

ISO 3834-5:2005

Fémek ömleszt´́ohegesztésének min´́oségi követel-
ményei. 5. rész: Az ISO 3834-2, az ISO 3834-3
vagy az ISO 3834-4 min´́oségi követelményei tel-
jesítésének igazolásához szükséges dokumentu-
mok

ISO 16834:2006

Hegeszt´́oanyagok. Huzalelektródák, huzalok, ru-
dak és hegesztési ömledékek nagy szilárdságú
acélok véd´́ogázas ívhegesztéséhez. Osztályozás

ISO/TR 20173:2005

Hegesztés. Az anyagok csoportosítási rendszere.
Amerikai anyagok

ISO/TR 20174:2005

Hegesztés. Az anyagok csoportosítási rendszere.
Japán anyagok

TC 45 Gumi és gumitermékek

ISO 7663:2005

Halogénezett, izobutén-izoprén gumi (BIIR és
CIIR). Értékelési eljárások

ISO 15825:2004/Cor 1:2006

Gumiösszetev´́ok adalékanyagai. Korom. Az agg-
regátum méreteloszlásának meghatározása le-
mezcentrifugás fotoszedimentometriával

ISO 20299-1:2006

Fóliák gumikötegek csomagolásához. 1. rész: Bu-
tadiéngumi (BR) és sztirol-butadién gumi (SBR)

TC 54 Illóolajok

ISO 4731:2006

Muskátliolaj (Pelargonium X ssp.)
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TC 58 Gázpalackok

ISO 10297:2006

Hordozható gázpalackok. Palackszelepek. El´́oírá-
sok és típusvizsgálat

TC 60 Fogaskerekek

ISO/TR 13593:1999/Cor 1:2005

Zárt fogaskerékhajtások ipari alkalmazásokra

ISO 81400-4:2005/Cor 1:2005

Szélturbinák. 4. rész: Fogaskerekes hajtóm´́uvek
tervezése és el´́oírásai

TC 61 M´́uanyag

ISO 16012:2004/Cor 1:2005

M´́uanyagok. Vizsgálati mintadarabok lineáris
méreteinek meghatározása

TC 67 K´́oolaj-, földgázipari és petrolkémiai
anyagok, berendezések és tengerparti
szerkezetek

ISO 10426-1:2005

K´́oolaj- és földgázipar. Kútcementezési cementek
és anyagok. 1. rész: El´́oírások

ISO 13501:2005

K´́oolaj- és földgázipar. Fúrófolyadékok. Folya-
matrendszerek értékelése

ISO 13503-3:2005

K´́oolaj- és földgázipar. Kútkiképzési folyadékok
és anyagok. 3. rész: Nehézsó-oldatok vizsgálata

ISO 16070:2005

K´́oolaj- és földgázipar. Mélységi kútszerelvé-
nyek. Rögzít´́o és ültet´́o közdarabok

ISO 19901-7:2005

K´́oolaj- és földgázipar. Tengerparti szerkezetek
egyedi követelményei. 7. rész: Állomásfenntartó
rendszerek úszó tengeri szerkezetekhez és mobil
tengerparti egységekhez

TC 69 Statisztikai módszerek alkalmazása

ISO 18414:2006

Elfogadási mintavételi módszerek attribútumok-
kal. A kezelhet´́o min´́oségköltségek elfogadott el-
vein alapuló nullaelfogadási mintavételi rend-
szerek min´́osítéses ellen´́orzéshez

TC 72 Textilipari gépek és tartozékaik

ISO 8118-1:2006

Textilipari gépek. Szöv´́ogép-szélfeszít´́ok. 1. rész:
Szélfeszít´́o hengerek

ISO 8118-2:2006

Textilipari gépek. Szöv´́ogép-szélfeszít´́ok. 2. rész:
Teljes szélesség´́u szélfeszít´́ok

TC 83 Sport- és szabadid´́os eszközök

ISO 20957-1:2005

Helyhez kötött edz´́okészülékek. 1. rész: Általános
biztonsági követelmények és vizsgálati módsze-
rek

ISO 20957-2:2005

Helyhez kötött edz´́okészülékek. 2. rész: Er´́o-
edz´́okészülékek kiegészít´́o biztonsági követelmé-
nyei és vizsgálati módszerei

TC 85 Atomenergia

ISO 17874-4:2006

Távvezérl´́o eszközök radioaktív anyagok kezelé-
séhez. 4. rész: Elektromos kezel´́oszerkezetek

TC 86 H´́utés és légkondicionálás

ISO 17584:2005

H´́utési tulajdonságok

TC 92 T´́uzbiztonság

ISO 19702:2006

Égéstermékek toxicitási vizsgálata. Irányelvek a
gázok és a g´́ozök FTIR-gázanalízissel való elem-
zéséhez égéstermékekben

TC 100 Er´́oátvitelhez és szállításhoz használt
láncok és lánckerekek

ISO 13203:2005

Láncok, lánckerekek és tartozékok. Az egyenér-
ték´́u szakkifejezések listája

TC 107 Fémek és más szervetlen bevonatok

ISO 10308:2006

Fémes bevonatok. A porozitási vizsgálatok átte-
kintése

TC 110 Ipari targoncák

ISO 24134:2006

Ipari targoncák. Targoncák automatizált funkció-
inak kiegészít´́o követelményei
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TC 115 Szivattyúk

ISO/TR 17766:2005

Viszkózus folyadékot kezel´́o centrifugális szi-
vattyúk. Teljesítménykorrekciók

TC 118 Kompresszorok és pneumatikus szer-
számok, gépek és berendezések

ISO 5389:2005

Turbókompresszorok. Teljesítményvizsgálati kó-
dok

TC 120 B´́or

ISO 7482-3:2005

Cserzetlen kecskeb´́or. 3. rész: Irányelvek a hibák
alapján való osztályozáshoz

TC 130 Nyomdatechnika

ISO 12648:2006

Nyomdatechnika. Nyomdagéprendszerek bizton-
sági követelményei

ISO 15076-1:2005

Képtechnikai színkezelés. Architektúra, profilfor-
mátum és adatszerkezet. 1. rész: ICC.1:2004-10
alap

ISO 16612-1:2005

Nyomdatechnika. Különböz´́o nyomtatási adatok
cseréje. 1. rész: PPML 2.1 és PDF 1.4
(PPML/VDX-2005)

TC 131 Hidraulikus és pneumatikus energia-
átviteli rendszerek

ISO 10766:2006

Hidraulikus energiaátvitel. Palackok. Dugattyúk
és dugattyúrudak négyszög keresztmetszet´́u, vá-
gott támasztógy´́ur´́uinek burkolatméretei

ISO 16028:1999/Amd 1:2006

Hidraulikus energiaátvitel. Homloköblítéses ki-
képzés´́u, gyors kapcsolók 20 MPa (200 bar) és
31,5 MPa (315 bar) közötti nyomáson való hasz-
nálatra. El´́oírások

TC 136 Bútor

ISO 7170:2005

Bútor. Tárolóegységek. A szilárdság és a tartós-
ság meghatározása

TC 138 Folyadékszállításra szolgáló m´́uanyag
csövek, cs´́oidomok és szerelvények

ISO 10931:2005

M´́uanyag cs´́ovezetékrendszerek ipari alkalmazá-
sokra. Poli(vinilidén-fluorid) (PVDF). Az alkotó-
elemek és a rendszer el´́oírásai

TC 153 Szelepek

ISO 15848-1:2006

Ipari szelepek. Illékony kibocsátások mérési,
vizsgálati és min´́osítési eljárásai. 1. rész: Osztá-
lyozási rendszerek és min´́osítési eljárások szele-
pek típusvizsgálatához

TC 154 Eljárások, adatelemek és dokumen-
tumok a kereskedelemben, az ipar-
ban és az adminisztrációban

ISO/TS 17369:2005

Statisztikai adatok és metaadatok cseréje
(SDMX)

TC 156 Fémek és ötvözetek korróziója

ISO 10062:2006

Korrózióvizsgálatok mesterséges atmoszférában
és nagyon kis koncentrációjú szennyez´́o
gáz(ok)ban

ISO 11844-2:2005

Fémek és ötvözetek korróziója. Kis korrozivitású
bels´́o légterek osztályozása. 2. rész: A korrózió
meghatározása bels´́o légtérben

TC 159 Ergonómia

ISO 13732-3:2005

H´́okörnyezetek ergonómiája. A felületekkel való
érintkezés által kiváltott emberi reagálás értékelé-
si módszerei. 3. rész: Hideg felületek

TC 164 Fémek mechanikai vizsgálata

ISO 6506-1:2005

Fémek. Brinell-keménységmérés. 1. rész: Vizs-
gálati módszer

ISO 6506-2:2005

Fémek. Brinell-keménységmérés. 2. rész: A ke-
ménységmér´́o gépek ellen´́orzése és kalibrálása

ISO 6506-3:2005

Fémek. Brinell-keménységmérés. 3. rész: A ke-
ménység-összehasonlító lapok kalibrálása
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ISO 6506-4:2005

Fémek. Brinell-keménységmérés. 4. rész: A ke-
ménységi értékek táblázata

ISO 6507-1:2005

Fémek. Vickers-keménységmérés. 1. rész: Vizs-
gálati módszer

ISO 6507-2:2005

Fémek. Vickers-keménységmérés. 2. rész: A ke-
ménységmér´́o gépek ellen´́orzése és kalibrálása

ISO 6507-3:2005

Fémek. Vickers-keménységmérés. 3. rész: A

keménység-összehasonlító lapok kalibrálása

ISO 6507-4:2005

Fémek. Vickers-keménységmérés. 4. rész: A ke-
ménységi értékek táblázata

ISO 6508-1:2005

Fémek. Rockwell-keménységmérés. 1. rész:
Vizsgálati módszer (A, B, C D, E, F, G, H, K, N
és T skálák)

ISO 6508-2:2005

Fémek. Rockwell-keménységmérés. 2. rész: A
keménységmér´́o gépek ellen´́orzése és kalibrálása
(A, B, C D, E, F, G, H, K, N és T skálák)

ISO 6508-3:2005

Fémek. Rockwell-keménységmérés. 3. rész: A
keménység-összehasonlító lapok kalibrálása (A,
B, C D, E, F, G, H, K, N és T skálák)

TC 171 Dokumentumkezelési eljárások

ISO 3334:2006

Mikrográfia. 2-es számú, ISO-megoldás vizsgála-
ti diagramja. Leírás és alkalmazás

TC 172 Optika és fotonika

ISO 9022-7:2005

Optika és fotonika. Környezeti vizsgálati módsze-
rek. 7. rész: Csepp- és es´́oállóság

ISO 11884-1:2006

Optika és fotonika. Sztereomikroszkópok mini-
mális követelményei. 1. rész: Általános használa-
tú sztereomikroszkópok

ISO 15902:2004/Cor 1:2005

Optika és fotonika. Diffrakciós optika. Szótár

TC 176 Min´́oségirányítás és min´́oségbiztosí-
tás

ISO 9000:2005

Min´́oségirányítási rendszerek. Alapok és szótár

TC 184 Ipari automatizálási rendszerek és in-
tegráció 

ISO/TS 10303-1050:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1050. rész: Al-
kalmazási modul: Mérett´́urések

ISO/TS 10303-1051:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1051. rész: Al-
kalmazási modul: Geometriai t´́urések

ISO/TS 10303-1052:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1052. rész: Al-
kalmazási modul: Hibat´́urések

ISO/TS 10303-1063:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1063. rész: Al-
kalmazási modul: Termék-el´́ofordulás

ISO/TS 10303-1071:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1071. rész: Al-
kalmazási modul: Aktivitási osztályok

ISO/TS 10303-1074:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1074. rész: Al-
kalmazási modul: A tulajdonságok feltételei

ISO/TS 10303-1077:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1077. rész: Al-
kalmazási modul: Termékosztály

ISO/TS 10303-1080:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1080. rész: Al-
kalmazási modul: Tulajdonságosztás

ISO/TS 10303-1085:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1085. rész: Al-
kalmazási modul: Tulajdonságazonosítás
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ISO/TS 10303-1091:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1091. rész: Al-
kalmazási modul: Matematikai osztás

ISO/TS 10303-1092:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1092. rész: Al-
kalmazási modul: Matematikai érték

ISO/TS 10303-1099:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1099. rész: Al-
kalmazási modul: Független tulajdonság megha-
tározása

ISO/TS 10303-1101:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1101. rész: Al-
kalmazási modul: Terméktulajdonság jellemz´́oi-
nek meghatározása

ISO/TS 10303-1102:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1102. rész: Al-
kalmazási modul: Összeállítási jellemz´́ok megha-
tározása

ISO/TS 10303-1103:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1103. rész: Al-
kalmazási modul: Termékosztály

ISO/TS 10303-1104:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1104. rész: Al-
kalmazási modul: Meghatározott termék

ISO/TS 10303-1108:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1108. rész: Al-
kalmazási modul: Konfiguráción alapuló el´́oírá-
sok

ISO/TS 10303-1109:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1109. rész: Al-
kalmazási modul: Alternatív megoldás

ISO/TS 10303-1110:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1110. rész: Al-
kalmazási modul: Felületi feltételek

ISO/TS 10303-1111:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1111. rész: Al-
kalmazási modul: Attribútumok szerinti osztályo-
zás

ISO/TS 10303-1112:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1112. rész: Al-
kalmazási modul: El´́oírás-ellen´́orzés

ISO/TS 10303-1115:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1115. rész: Al-
kalmazási modul: Alkatrészgy´́ujtemény

ISO/TS 10303-1116:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1116. rész: Al-
kalmazási modul: Pdm-anyagszempontok

ISO/TS 10303-1129:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1129. rész: Al-
kalmazási modul: Küls´́o tulajdonságok

ISO/TS 10303-1130:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1130. rész: Al-
kalmazási modul: Származtatott formaelemek

ISO/TS 10303-1131:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1131. rész: Al-
kalmazási modul: Szerkezeti geometria

ISO/TS 10303-1143:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1143. rész: Al-
kalmazási modul: Épület-alkotóelemek

ISO/TS 10303-1144:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1144. rész: Al-
kalmazási modul: Épületegységek

ISO/TS 10303-1145:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1145. rész: Al-
kalmazási modul: Épületszerkezet
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ISO/TS 10303-1146:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1146. rész: Al-
kalmazási modul: Épületen belüli elhelyezés

ISO/TS 10303-1147:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1147. rész: Al-
kalmazási modul: Gyártási konfiguráció haté-
konysága

ISO/TS 10303-1151:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1151. rész: Al-
kalmazási modul: Funkcionális adatok

ISO/TS 10303-1156:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1156. rész: Al-
kalmazási modul: Termékszerkezet és osztályo-
zás

ISO/TS 10303-1157:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1157. rész: Al-
kalmazási modul: Termékszerkezeti osztály

ISO/TS 10303-1158:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1158. rész: Al-
kalmazási modul: Termékalkotóelem-osztály

ISO/TS 10303-1159:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1159. rész: Al-
kalmazási modul: Termékcsatlakozási osztály

ISO/TS 10303-1160:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1160. rész: Al-
kalmazási modul: Termékbehatárolási osztály

ISO/TS 10303-1161:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1161. rész: Al-
kalmazási modul: Csatlakozásba bevont termék
osztálya

ISO/TS 10303-1162:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1162. rész: Al-
kalmazási modul: Termékkönyvtár-osztály

ISO/TS 10303-1163:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1163. rész: Al-
kalmazási modul: Egyedi termékszerkezet

ISO/TS 10303-1165:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1165. rész: Al-
kalmazási modul: Egyedi termék csatlakozásba
való bevonása

ISO/TS 10303-1166:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1166. rész: Al-
kalmazási modul: Egyedi termék összetétele

ISO/TS 10303-1167:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1167. rész: Al-
kalmazási modul: Egyedi termékek csatolása

ISO/TS 10303-1168:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1168. rész: Al-
kalmazási modul: Egyedi termék behatárolása

ISO/TS 10303-1169:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1169. rész: Al-
kalmazási modul: Tevékenységszerkezet és -osz-
tályozás

ISO/TS 10303-1170:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1170. rész: Al-
kalmazási modul: Tevékenység-szerkezeti osz-
tály

ISO/TS 10303-1171:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1171. rész: Al-
kalmazási modul: Tevékenység-összetételi osz-
tály

ISO/TS 10303-1172:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1172. rész: Al-
kalmazási modul: Tevékenységcsatolási osztály

ISO/TS 10303-1173:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1173. rész: Al-
kalmazási modul: Tevékenységbevonási osztály
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ISO/TS 10303-1174:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1174. rész: Al-
kalmazási modul: Könyvtári tevékenység osztá-
lya

ISO/TS 10303-1175:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1175. rész: Al-
kalmazási modul: Egyedi tevékenység szerkezete

ISO/TS 10303-1176:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1176. rész: Al-
kalmazási modul: Egyedi tevékenység

ISO/TS 10303-1177:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1177. rész: Al-
kalmazási modul: Egyedi tevékenység összetétele

ISO/TS 10303-1178:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1178. rész: Al-
kalmazási modul: Egyedi tevékenység csatolása

ISO/TS 10303-1179:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1179. rész: Al-
kalmazási modul: Tevékenységhez való egyedi
csatlakozás

ISO/TS 10303-1188:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1188. rész: Al-
kalmazási modul: Személyi osztály

ISO/TS 10303-1198:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1198. rész: Al-
kalmazási modul: Tulajdonság és tulajdonságát-
ruházás

ISO/TS 10303-1199:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1199. rész: Al-
kalmazási modul: Tulajdonságbirtoklás

ISO/TS 10303-1203:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1203. rész: Al-
kalmazási modul: Vázlat és szimbolizálás

ISO/TS 10303-1204:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1204. rész: Al-
kalmazási modul: Vázlatos rajz

ISO/TS 10303-1205:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1205. rész: Al-
kalmazási modul: Vázlatelem

ISO/TS 10303-1206:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1206. rész: Al-
kalmazási modul: Tömörített magyarázat

ISO/TS 10303-1207:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1207. rész: Al-
kalmazási modul: Rajzszerkezet és adminisztrá-
ció

ISO/TS 10303-1208:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1208. rész: Al-
kalmazási modul: Vázlatelemek könyvtára

ISO/TS 10303-1209:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1209. rész: Al-
kalmazási modul: Vázlatelemekkel való szimbo-
lizálás

ISO/TS 10303-1211:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1211. rész: Al-
kalmazási modul: Kapcsolatok kardinális száma

ISO/TS 10303-1212:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1212. rész: Al-
kalmazási modul: Osztályozás

ISO/TS 10303-1213:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1213. rész: Al-
kalmazási modul: Referenciaadat-könyvtár

ISO/TS 10303-1230:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1230. rész: Al-
kalmazási modul: 3D alkatrészekkel és tartozé-
kokkal vezérelt konfiguráció
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ISO/TS 10303-1231:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1231. rész: Al-
kalmazási modul: Termékadat-irányítás

ISO/TS 10303-1341:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1341. rész: Al-
kalmazási modul: Általános kifejezés

ISO/TS 10303-1342:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1342. rész: Al-
kalmazási modul: Kifejezés

ISO/TS 10303-1343:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1343. rész: Al-
kalmazási modul: Termékelhelyezés

ISO/TS 10303-1344:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1344. rész: Al-
kalmazási modul: Numerikus interfész

ISO/TS 10303-1345:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1345. rész: Al-
kalmazási modul: Egyedmeghatározási szerkezet

ISO/TS 10303-1346:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1346. rész: Al-
kalmazási modul: Numerikus funkció

ISO/TS 10303-1347:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1347. rész: Al-
kalmazási modul: Huzalkeret 2d

ISO/TS 10303-1349:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1349. rész: Al-
kalmazási modul: Hiányos adatreferencia mecha-
nizmusa

ISO/TS 10303-1350:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 1350. rész: Al-
kalmazási modul: Tehetetlenségi jellemz´́ok

ISO/TS 10303-203:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 203. rész: Alkal-
mazási protokoll: Mechanikai alkatrészek és tar-
tozékok 3D konfiguráció vezérelt tervezése (mo-
duláris változat)

ISO/TS 10303-240:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 240. rész: Alkal-
mazási protokoll: Folyamattervek gépesített ter-
mékekhez

ISO/TS 10303-25:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 25. rész: Beveze-
tési módszerek: EXPRESS az XMI-kötéshez

ISO/TS 10303-403:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 403. rész: Alkal-
mazási modul: Mechanikai alkatrészek és tartozé-
kok AP203 konfiguráció vezérelt 3D tervezése

ISO/TS 10303-421:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Ter-
mékadat-megjelenítés és -csere. 421. rész: Alkal-
mazási modul: Funkcionális adatok és vázlatmeg-
jelenítés

ISO 14649-12:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció. Fi-
zikai eszközvezérlés. Adatmodell számítógépes,
numerikus szabályozóm´́uszerhez. 12. rész: Folya-
matadatok forgatáshoz

ISO 16100-3:2005

Ipari automatizálási rendszerek és integráció.
Gyártási szoftver alkalmassága az egymás közötti
m´́uködés ábrázolására. 3. rész: Interfészszolgálta-
tások, protokollok és alkalmassági sémák

ISO/PAS 22720:2005

ASAM nyílt adatszolgáltatások 5.0

TC 189 Kerámialapok

ISO 13007-1:2004/Cor 1:2006

Kerámialapok. Habarcsok és ragasztóanyagok.
1. rész: Ragasztók szakkifejezései, meghatározá-
sai és el´́oírásai
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TC 190 Talajmin´́oség

ISO 18287:2006

Talajmin´́oség. A policiklusos aromás szénhidrogének
(PAH) meghatározása. Gázkromatográfiás módszer
tömegspektrometriás kimutatással (GC-MS)

ISO 19258:2005

Talajmin´́oség. Irányelvek a háttérértékek megha-
tározásához

TC 198 Gyógyászati termékek fert´́otlenítése

ISO/TS 11139:2006

Gyógyászati termékek sterilizálása. Szótár

TC 201 Felületi kémiai analízis

ISO 18115:2001/Amd 1:2006

Felületi kémiai analízis. Szótár

TC 205 Épületkörnyezeti tervezés

ISO 16484-6:2005

Épületek automatizálási és vezérl´́o rendszerei
(BACS). 6. rész: Adatkommunikációs megfelel´́o-
ségi vizsgálatok

TC 206 Finomkerámiák

ISO 20504:2006

Finomkerámiák (korszer´́u kerámiák, korszer´́u
m´́uszaki kerámiák). Folytonos száler´́osítés´́u
összetev´́ok nyomási viselkedésének vizsgálati
módszerei szobah´́omérsékleten

ISO 22215:2006

Finomkerámiák (korszer´́u kerámiák, korszer´́u
m´́uszaki kerámiák). Monolit kerámiák húzásos
alakváltozási vizsgálati módszerei

TC 209 Tisztaszobák és másodlagos ellen´́orz´́o
környezetek

ISO 14644-3:2005

Tisztaszobák és másodlagos ellen´́orz´́o környeze-
tek. 3. rész: Vizsgálati módszerek

TC 210 Min´́oségirányítás és a megfelel´́o álta-
lános szempontok orvostechnikai esz-
közökhöz

ISO/TR 16142:2006

Orvostechnikai eszközök. Irányelvek az orvos-
technikai eszközök elismert, biztonsági és teljesít-
ményi alapelveinek támogatásához szükséges
szabványok kiválasztásához

TC 212 Klinikai laboratóriumi vizsgálatok és
in vitro diagnosztikai vizsgálati rend-
szerek

ISO/TR 18112:2006

Klinikai laboratóriumi vizsgálatok és in vitro
diagnosztikai vizsgálati rendszerek. In vitro diag-
nosztikai orvosi eszközök professzionális haszná-
latra. A gyártó által megadandó információk sza-
bályozó követelményeinek összefoglalása

TC 215 Egészségügyi informatika

ISO/TS 21091:2005

Egészségügyi informatika. Katalógusszolgáltatá-
sok a biztonsághoz, a kommunikációhoz, és a
szakemberek és a betegek azonosításához

TC 220 Kirogén tartályok

ISO 21013-3:2006

Kirogén tartályok. Kirogén szolgáltatások nyo-
máscsökkent´́o tartozékai. 3. rész: Méretezés és a
kapacitás meghatározása

TC 222 Személyi pénzügyi tervezés

ISO 22222:2005

Személyi pénzügyi tervezés. Személyi pénzügyi
tervez´́ok követelményei

JTC 1 Információtechnika

ISO/IEC 9075-1:2003/Cor 1:2005

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

ISO/IEC 9075-3:2003/Cor 1:2005

Információtechnika. Adatbázisnyelvek. SQL.
3. rész: Hívásszint´́u interfész (SQL/CLI)

ISO/IEC 9075-4:2003/Cor 1:2005

Információtechnika. Adatbázisnyelvek. SQL.
4. rész: Állandó tárolású modulok (SQL/PSM)

ISO/IEC 9075-9:2003/Cor 1:2005

Információtechnika. Adatbázisnyelvek. SQL.
9. rész: Küls´́o adatok kezelése (SQL/MED)

ISO/IEC 9075-10:2003/Cor 1:2005

Információtechnika. Adatbázisnyelvek. SQL.
10. rész: Tárgynyelvi kötések (SQL/OLB)
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ISO/IEC 9075-11:2003/Cor 1:2005

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

ISO/IEC 9075-13:2003/Cor 1:2005

Információtechnika. Adatbázisnyelvek. SQL.
13. rész: Java TM programnyelvet használó rész-
programok és típusok

ISO/IEC 9075-14:2003/Cor 1:2005

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

ISO/IEC 13818-1:2000/Amd 4:2005

Információtechnika. Mozgóképek és kapcsolódó
hanginformáció általános kódolása. 1. rész. 4. mó-
dosítás: ISAN és V-ISAN használata a tartalom-
címkéz´́o leíróban

ISO/IEC 13818-7:2006

Információtechnika. Mozgóképek és kapcsolódó
hanginformáció általános kódolása. 7. rész: Kor-
szer´́u hangkódolás (AAC)

ISO/IEC 14496-10:2005

Információtechnika. Audiovizuális objektumok
kódolása. 10. rész: Korszer´́u videokódolás

ISO/IEC 14496-11:2005

Információtechnika. Audiovizuális objektumok
kódolása. 11. rész: Helyszínleírás és alkalmazási
eszköz

ISO/IEC 14496-16:2004/Amd 1:2006

Információtechnika. Audiovizuális objektumok
kódolása. 16. rész: Animációs keret kiterjesztése
(AFX). 1. módosítás: Morfizmus és szerkezet

ISO/IEC 15444-1:2004/Amd 1:2006

Információtechnika. JPEG 2000 képkódolási
rendszer: Alapkódolási rendszer. 1. rész. 1. mó-
dosítás: Digitális mozgókép alkalmazási profiljai

ISO/IEC 15444-2:2004/Amd 2:2006

Információtechnika. JPEG 2000 képkódolási
rendszer: Kiterjesztések. 2. rész. 2. módosítás: A
jelz´́oszegmens b´́ovített teljesít´́oképessége

ISO/IEC 15476-3:2005

Információtechnika. CDIF szemantikai metamo-
dell. 3. rész: Adatmeghatározás

ISO/IEC 15476-4:2005

Információtechnika. CDIF szemantikai metamo-
dell. 4. rész: Adatmodellek

ISO/IEC 18010:2002/Amd 1:2005

Információtechnika. Ösvények és osztások vásár-
lói helyiségek kábelezéséhez. 1. módosítás: Több-
személyes ösvények és osztások

ISO/IEC 18028-3:2005

Információtechnika. Biztonságtechnikák. IT háló-
zati biztonság. 3. rész: Biztonsági kommunikáció
biztonságos utakat használó hálózatok között

ISO/IEC 19757-2:2003/Amd 1:2006

Információtechnika. Dokumentum sablon megha-
tározó nyelv (DSDL). 2. rész: Általános nyelvtan-
alapú hitelesítés. RELAX NG. 1. módosítás: Tö-
mörített szintaxis

ISO/IEC 20000-1:2005

Információtechnika. Szolgáltatásirányítás. 1. rész:
El´́oírások

ISO/IEC 20000-2:2005

Információtechnika. Szolgáltatásirányítás. 2. rész:
Gyakorlat

ISO/IEC 21000-10:2006

Információtechnika. Multimédia-keret (MPEG-
21). 10. rész: Digitális tételek kezelése

ISO/IEC 21117:2005

Információtechnika. Irodai gépek. Másológépek
és többfunkciós eszközök. A specifikációs ´́urla-
pon feltüntetend´́o információk és a kapcsolódó
vizsgálati módszerek

IULTCS – Nemzetközi B´́ortechnológiai Egye-
sület és Vegyésztársaság

ISO 2419:2006

B´́or. Fizikai és mechanikai vizsgálatok. Mintaki-
készítés és -kondicionálás

ISO 4098:2006

B´́or. Kémiai vizsgálatok. A vízben oldott anyag,
a vízben oldott szervetlen anyag és a vízben oldott
szerves anyag meghatározása
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IEC 60065:2005

Audio-, video- és hasonló elektronikus készülé-
kek. Biztonsági követelmények

IEC 60076-7:2005

Teljesítménytranszformátorok. 7. rész: Olajtransz-
formátorok terhelési irányelvei

IEC 60309-1:2005

Csatlakozódugók, csatlakozóaljzatok és csatlako-
zóeszközök ipari célokra. 1. rész: Általános köve-
telmények

IEC 60309-2:2005

Csatlakozódugók, csatlakozóaljzatok és csatlako-
zóeszközök ipari célokra. 2. rész: Csapos és érint-
kez´́ohüvelyes csatlakozók méret-csereszabatossá-
gi követelményei

IEC 60311-Amd1: 2005

Villamos vasalók háztartási és hasonló használat-
ra. A m´́uködési jellemz´́ok mérési módszerei

IEC 60335-1-:2005

Háztartási és hasonló jelleg´́u villamos készülékek.
Biztonság. 1. rész: Általános követelmények

IEC 60335-2-3:2005 + IEC 60335-2-3-Amd1:
2005

Háztartási és hasonló jelleg´́u villamos készülékek.
Biztonság. 2-3. rész: Villamos vasalók egyedi kö-
vetelményei

IEC 60335-2-69:2005 + IEC 60335-2-69-Amd1:
2005

Háztartási és hasonló jelleg´́u villamos készülékek.
Biztonság. 2-69. rész: Ipari és kereskedelmi fel-
használású nedves- és szárazporszívók, beleértve
a motoros keféket, követelményei

IEC 60335-2-97:2005 + IEC 60335-2-97-Amd1:
2005

Háztartási és hasonló jelleg´́u villamos készülékek.
Biztonság. 2-97. rész: Red´́onyök, véd´́otet´́ok, zsa-
luk és hasonló berendezések hajtásainak egyedi
el´́oírása

IEC 60364-4-41:2005

Kisfeszültség´́u villamos berendezések. 4-41. rész:
Biztonsági intézkedések. Az áramütéssel szembe-
ni védelem

IEC 60364-7-753:2005

Kisfeszültség´́u villamos berendezések.
7-753. rész: Egyedi létesítések és helyszínek kö-
vetelményei. Padló- és mennyezetf´́ut´́o rendszerek

IEC 60464-1-Amd1:2006

Villamos szigetel´́olakkok. 1. rész: Fogalommeg-
határozások és általános követelmények

IEC 60464-2-Amd1:2006

Villamos szigetel´́olakkok. 2. rész: Vizsgálati
módszerek

IEC 60464-3-1-Amd1:2006

Villamos szigetel´́olakkok. 3. rész: Az egyes anya-
gok el´́oírásai. 2. lap: H´́ore keményed´́o impregná-
lólakkok
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IEC 60601-1:2005

Gyógyászati villamos készülékek. 1. rész: Általá-
nos biztonsági és alapvet´́o teljesítményi követel-
mények

IEC 60601-2-51:2005

Gyógyászati villamos készülékek. 2-51. rész:
Egy- és többcsatornás, regisztráló és analizáló
elektrokardiográfok biztonsági követelményei,
beleértve az alapvet´́o m´́uködési követelményeket

IEC 60684-3-233:2006

Hajlékony szigetel´́ocsövek. 3. rész: Az egyes cs´́o-
típusok követelményei. 233. lap: Csökkentett ég-
het´́oség´́u, vegyszerálló, 2:1 arányban h´́ore zsugo-
rodó fluorelasztomer csövek

IEC 60704-2-13-Amd1:2005

Háztartási és hasonló jelleg´́u villamos készülékek.
A zajkibocsátás vizsgálati módszere. 2-13. rész:
Szagelszívók egyedi el´́oírásai

IEC 60705-Amd2:2006

Háztartási mikrohullámú süt´́ok. A teljesítmény
mérésének módszerei

IEC 60950-1:2005

Információtechnikai berendezések. Biztonság.
1. rész: Általános követelmények

IEC 61097-6:2005

Globális tengeri vész- és biztonsági rendszer
(GMDSS). 6. rész: Keskeny sávú, közvetlen
nyomtatású távírókészülék a navigációs és az id´́o-
járási üzenetek, továbbá hajónak szóló sürg´́os
üzenetek fogadására

IEC 61225:2005

Atomer´́om´́uvek. A biztonság szempontjából fon-
tos m´́uszerezettség és ellen´́orz´́o rendszerek. A vil-
lamos ellátás követelményei

IEC 61280-2-11:2006

Fénytávközlési alrendszerek vizsgálati eljárásai.
2-11. rész: Digitális rendszerek. Átlagosított Q-
faktor meghatározása amplitúdóhisztogram-érté-
keléssel az optikai jelmin´́oség figyeléséhez

IEC 61300-3-18:2005

Fénytávközlési csatolóeszközök és passzív alkat-
részek. Alapvet´́o vizsgálati és mérési eljárások.
3-18. rész: Vizsgálatok és mérések. A ferde vég-
felület´́u csatlakozó beállítási pontossága

IEC 61300-3-29:2005

Fénytávközlési csatolóeszközök és passzív alkat-
részek. Alapvet´́o vizsgálati és mérési eljárások.
3-29. rész: Vizsgálatok és mérések. Mérési tech-
nikák a DWDM-összetev´́ok színképátviteli funk-
ciója amplitúdójának jellemzéséhez

IEC 61308:2005

Nagyfrekvenciás dielektromos f´́utés´́u berendezé-
sek. Vizsgálati módszerek a kimen´́oteljesítmény
meghatározására

IEC 61326-1:2005

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriu-
mi villamos berendezések. EMC-követelmények.
1. rész: Általános követelmények

IEC 61326-2-1:2005

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriu-
mi villamos berendezések. EMC-követelmények.
2-1. rész: Egyedi követelmények. Szenzitív vizs-
gálat és mér´́om´́uszer-vizsgálat konfigurációi, m´́u-
ködési feltételek és teljesítménykövetelmények
EMC-védelem nélküli alkalmazásokhoz

IEC 61326-2-2:2005

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriu-
mi villamos berendezések. EMC-követelmények.
2-2. rész: Egyedi követelmények. Kisfeszültség´́u
elosztórendszerekben használt hordozható vizs-
gáló, mér´́o és megfigyel´́o m´́uszerek vizsgálati
konfigurációja, m´́uködési feltételei és teljesít-
ménykövetelményei

IEC 61326-2-6:2005

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriu-
mi villamos berendezések. EMC-követelmények.
2-6. rész: Egyedi követelmények. In vitro diag-
nosztikai (IVD) gyógyászati berendezések
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IEC 61347-2-2-Amd1:2005

Lámpam´́uködtet´́o eszközök. 2-2. rész: Izzólám-
pák egyenárammal vagy váltakozó árammal táp-
lált elektronikus feszültségcsökkent´́o konvertere-
inek egyedi követelményei

IEC 61400-12-1:2005

Szélturbinák. 12-1. rész: Villamos áramot fejlesz-
t´́o szélturbinák áramteljesítményének mérése

IEC 61606-4:2005

Audio és audiovizuális készülékek. Digitális
hangátviteli részek. A hangjellemz´́ok alapvet´́o
mérési módszerei

IEC 61754-6:2005

Fénytávközlési csatlakozóinterfészek. 6. rész:
MU típusú csatlakozócsalád

IEC 61755-1:2005

Fénytávközlési optikai csatlakozóinterfészek.
1. rész: Egy módusú, nem diszperziós, átviteli
szálak optikai interfészekhez. Általános rész és
irányelvek

IEC 61966-2-4:2006

Multimédia-rendszerek és -készülékek. Színmé-
rések és értelmezésük. 2-4. rész: Színértelmezés.
A YCC-színtartomány kiterjesztése videoalkal-
mazásokhoz. xvYCC

IEC 61970-1:2005

Energiakezel´́o rendszer alkalmazásiprogram-in-
terfésze (EMS-API). 1. rész: Irányelvek és általá-
nos rész

IEC 62115:2005 + IEC 62115-Amd1:2005

Villamos játékok. Biztonság

IEC 62129:2006

Spektrumelemz´́ok kalibrálása

IEC 62255-2:2006

Többmagos és szimmetrikus érpáros/érnégyes ká-
belek széles sávú digitális kommunikációhoz
(nagy sebesség´́u digitális elérés´́u távközl´́o hálóza-
tok). Kábelek állapotfigyelése. 2. rész: Tölt´́o-
anyag nélküli kábelek. Termékcsoport-el´́oírások

IEC 62255-2-1:2006

Többmagos és szimmetrikus érpáros/érnégyes ká-
belek széles sávú digitális kommunikációhoz
(nagy sebesség´́u digitális elérés´́u távközl´́o hálóza-
tok). Kábelek állapotfigyelése. 2-1. rész: Tölt´́o-
anyag nélküli kábelek. Termékel´́oírás-´́urlap

IEC 62255-3:2006

Többmagos és szimmetrikus érpáros/érnégyes ká-
belek széles sávú digitális kommunikációhoz
(nagy sebesség´́u digitális elérés´́u távközl´́o hálóza-
tok). Kábelek állapotfigyelése. 3. rész: Töltött ká-
belek. Termékcsoport-el´́oírások

IEC 62255-3-1:2006

Többmagos és szimmetrikus érpáros/érnégyes ká-
belek széles sávú digitális kommunikációhoz
(nagy sebesség´́u digitális elérés´́u távközl´́o hálóza-
tok). Kábelek állapotfigyelése. 3-1. rész: Töltött
kábelek. Termékel´́oírás-´́urlap

IEC 62263:2005

Feszültség alatt végzett munkák. Irányelvek a fel-
s´́ovezetékek fényvezet´́o kábeleinek telepítéséhez
és karbantartásához

IEC/PAS 62267:2005

Vasúti alkalmazások. Automata városi irányított
közlekedési (AUGT) biztonsági követelmények

IEC 62305-1:2006

Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek

IEC 62305-2:2006

Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés

IEC 62305-3:2006

Villámvédelem. 3. rész: A szerkezetek fizikai sé-
rülése és az élettartam során felmerül´́o kockáza-
tok

IEC 62305-4:2006

Villámvédelem. 4. rész: Szerkezeteken belüli vil-
lamos és elektronikus rendszerek

IEC 62354:2005

Gyógyászati villamos berendezések általános
vizsgálati eljárásai
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EURÓPAI SZABVÁNYOSÍTÁSI ÉS TANÚSÍTÁSI 
HÍREK, INFORMÁCIÓK

A 2005. évi notifikációs eljárások összefoglalása
a CEN éves beszámolója alapján

A 98/34/EK irányelv értelmében a szabványokra
és a m´́uszaki jogszabályokra vonatkozó tájékoz-
tatási (notifikációs) eljárás keretében az EU tag-
államainak nemzeti szabványügyi testületeit tájé-
koztatni kell a másik tagállam szabványügyi tes-
tülete által tervezett új szabványokról, szabvány-
korszer´́usítésekr´́ol és szabványmódosításokról,
hacsak azok nem európai vagy nemzetközi szab-
ványok azonos vagy megegyez´́o átvételei. Ez a
gyakorlatban úgy m´́uködik, hogy a CEN Igazga-
tási Központjának vagy a CENELEC Központi
Titkárságának a tagország nemzeti szabványügyi
testülete megküldi a bejelentésre kötelezett szab-
ványtémá(ka)t, mivel az Európai Bizottság felha-
talmazása alapján ez a két szervezet gy´́ujti a be-
jelentéseket (notifikációkat), és továbbítja a többi
tagország nemzeti szabványügyi testületének, va-
lamint az európai szabványügyi szervezetek M´́u-
szaki Igazgatóságának.

A CEN elkészítette a notifikációs eljárásról
szóló 2005. évi CEN-beszámolót. A beszámoló a
következ´́o megállapításokat tartalmazta: 

● A 2005-ben a feldolgozott notifikációk száma
kismértékben csökkent az el´́oz´́o évhez képest.

● 2005-ben a CEN Igazgatási Központja 1414
notifikációt dolgozott fel az információs eljá-
rás során, amely mintegy 7%-os csökkenést
mutat a 2004-es adatokhoz képest (2004-ban
1528 notifikációt kaptak). 

● Az el´́oz´́o évi adatokkal összehasonlítva, egyes
országok nemzeti szabványügyi testületei ke-
vesebb notifikációt küldtek, míg néhány or-
szágból több érkezett. Ezek megoszlása a kö-
vetkez´́o:
– EVS – Észtország: 32 notifikáció 2004-ben

és 8 notifikáció 2005-ben;
– ON – Ausztria: 170 notifikáció 2004-ben és

0 notifikáció 2005-ben;
– IPQ – Portugália: 19 notifikáció 2004-ben

és 3 notifikáció 2005-ben;

– SIS – Svédország: 30 notifikáció 2004-ben
és 5 notifikáció 2005-ben.

– BSI – Nagy Britannia: 110 notifikáció
2004-ben és 194 notifikáció 2005-ben; 

– CNI – Cseh Köztársaság: 42 notifikáció
2004-ben és 78 notifikáció 2005-ben;

– IBN – Belgium: 7 notifikáció 2004-ben és
18 notifikáció 2005-ben;

– UNI – Olaszország: 58 notifikáció 2004-
ban és 119 notifikáció 2005-ben.

● 2005-ben az MSZT – Magyarország 12 notifi-
kációt küldött, ez a szám 2004-ben 8 volt. 

● Ausztria, Ciprus, Görögország, Izland és Lu-
xemburg nem küldött notifikációt 2005-ben. 

● A nemzeti notifikációk mintegy 44%-a meglé-
v´́o szabványok felülvizsgálata vagy módosítá-
sa volt. 

● A 2005-ben beérkezett notifikációk mintegy
99%-a (kismérték´́u növekedés 2004-hez ké-
pest) tisztán nemzeti kezdeményezés´́u szab-
ványosítási téma volt, tehát nem európai vagy
nemzetközi munkán alapuló téma. 
A beérkezett notifikációk 0,3%-a nemzetközi
munkán és 0,4%-a európai munkán alapult.

● Az alábbi f´́o ágazatok témáiban volt a legtöbb
notifikáció:
– Élelmezési termékek – 96 notifikáció;
– Épít´́oipari tömít´́oanyagok – 72 notifikáció;
– T´́uzvédelem – 42 notifikáció;
– Építés – 36 notifikáció;
– Ásványolajtermékek – 32 notifikáció; 
– Fémszerkezetek – 31 notifikáció;
– Vízmin´́oség és vízellátás – 30 notifikáció;
– Beton – 28 notifikáció;
– Mér´́om´́uszerek – 27 notifikáció;
– Alapszabványok – 26 notifikáció;

● A 28 CEN-tagból 17 használta a szabványok
nemzetközi besorolási rendszerét (az ICS-t) a
notifikációikhoz.

56 Szabványügyi Közlöny 4. szám, 2006. április



A CEN beszámolója kitér a notifikációs eljá-
rásokkal kapcsolatos esetlegesen felmerül´́o prob-
lémákra is. A min´́oségi problémák általában
könnyen korrigálható hibák voltak. Ilyen problé-
mák miatt csak 22 notifikációt kellett visszakül-
deni javításra. Tavaly ez szám 55 volt.

Más jelleg´́u probléma a késedelmesen küldött
notifikációk esete. A notifikációs eljárási szabá-
lyok egyik legfontosabb kitétele az, hogy a noti-
fikációt a szabványosítási munka lehet´́o legkoráb-
bi fázisában kell benyújtani. 2005-ben a feldolgo-
zott notifikációk mintegy 18%-át (248 projekt)
kés´́on adták le, azaz olyan munkákra vonatkoztak,
amelyek már eléggé el´́orehaladott kidolgozási fá-
zisban voltak. A 248 kés´́on benyújtott projektb´́ol
52 volt a nagyon kés´́oi fázisban leadott, amelyek
esetében a véleményezési határid´́o majdnem a le-
adás id´́opontja volt. Ezek a projektek 4%-át tették
ki az összes leadott notifikációnak.

A kiegészít´́o szöveggel b´́ovített címek meg-
adása teljes és pontos képet ad a notifikált témá-
ról. Sok tagtestület tesz külön er´́ofeszítést azért,
hogy ezt a pontosítást is megadja. 2005-ben a
leadott notifikációk 71%-a tartalmazott kiegészít´́o

szöveget, amely növekedést mutat a tavalyi 66%-
hoz képest.

A szüneteltetési megállapodás megszegése
egy projekttel kapcsolatban merült fel, ezt felül-
vizsgálják.

A CEN Igazgatási Központja 2 nemzeti terve-
zettel kapcsolatban benyújtott véleményezés-, il-
letve információkérésr´́ol értesült, azonban nem
biztos, hogy minden ilyen kérés eljut a CEN-hez.
Ezen felül a CEN-t egy olyan notifikált szab-
ványosítási témáról (hulladékgazdálkodási téma)
értesítették, amellyel kapcsolatban azt kérték,
hogy a témát európai szintre helyezzék.

A szektor és az alszektor megjelölésének meg-
könnyítésére, valamint a besorolási rendszer fej-
lesztése érdekében egy új alszektort hoztak létre
a gépészeti (I) szektorban, ez az I44 – Nanotech-
nológia.

Összefoglalásként megállapítható, hogy a le-
adott notifikációkkal egyre kevesebb a min´́oségi
probléma, továbbá 2005-ben az olyan problémák,
amelyek miatt vissza kellett küldeni a notifikációt
javításra, a felére csökkentek az el´́oz´́o évhez ké-
pest.

P.H.

Személyzettanúsítási közlemény
A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) Vizsgaközpont az MSZ EN ISO/IEC 17024 :2003
szerinti személyzettanúsítási rendszert m´́uködtet, szakembereket tanúsít és regisztrál.
A vonatkozó eljárási utasítások és vizsgaszabályzatok, valamint a tanúsított személyek
névjegyzéke az MSZT Vizsgaközpont titkárságán ügyfélfogadási id´́oben megtekinthet´́o.

A személyzettanúsítás területei: EOQ min´́oségirányítási rendszermenedzser, EOQ min´́o-
ségügyi auditor, EOQ környezeti rendszermenedzser, EOQ környezeti auditor, min´́oségü-
gyi/környezeti bels´́o auditor, MEBIR-auditor, min´́oségügyi megbízott, élelmiszer-bizton-
sági irányítási rendszerek megbízottja, információbiztonsági megbízott, információvédelmi
menedzser/auditor, biztonságos játszótéri eszközök ügyintéz´́oje/szabványosítási szakért´́oje,
szabványosítási szakért´́o.

Felvilágosítást ad: Dr. Bede Klára f´́oosztályvezet´́o, 
Tel.: 456-6805; Fax: 456-6989

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

www.mszt.hu
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HÍREK – TÁJÉKOZTATÓK
Új el´́oírások a ruházatok méretnagyság-jelölésének és 

a textiltermékek kezelési jelképeinek megadására
Az elmúlt évben két olyan európai szabványt ve-
zettünk be magyar nemzeti szabványként, ame-
lyek egyaránt fontosak a textiltermékek gyártói-
nak és felhasználóinak. Ennek a két szabványnak
a magyar nyelv´́u változata ebben a hónapban je-
lenik meg.

Ezen szabványok közül az egyik a „Ruházatok
méretnagyság-jelölése” közös cím´́u sorozat har-
madik, egyben a legfontosabb része is. Ez a soro-
zat, amelynek az els´́o két része már a korábbi
években megjelent, els´́osorban a ruházati ipart
érinti. 

A másik szabvány a textiltermékek kezelésé-
nek jelölési módjával foglalkozik, és a textil- és
textilruházati iparon kívül a textiltisztítással fog-
lalkozók érdekl´́odésére is számot tarthat. A szab-
vány új kiadása lényeges változásokat tartalmaz
az el´́oz´́o kiadáshoz képest.

Fontos, hogy az ipari szakembereken kívül, a
nagy ruházati és textiltermék-felhasználók (pl.
fegyveres testületek, egészségügy, közlekedési
vállalatok stb.) és természetesen a fogyasztóvé-
delmi szervezetek is megismerjék az új szab-
ványokat. A fogyasztókat, akik az új szab-
ványokban el´́oírt jelképekkel a termékek címké-
zésén találkoznak, várhatóan a fogyasztóvédelmi
szervezetek tájékoztatják majd a változásokról.

Ruházatok méretnagyság-jelölése
A szabványsorozat els´́o része (MSZ EN 13402-1:
2001) a szakkifejezéseket, fogalommeghatározá-
sokat és a testmérési eljárást adja meg. Meghatá-
roz egy emberi alakot ábrázoló jelképet. A ruhá-
zati termékek címkéjén ezen a jelképen jelölhet´́o
a méretnagyság, amivel a megfelel´́o ruházat kivá-
lasztásához a szükséges testméreteket adják meg.
A szabvány megkülönböztet els´́odleges és másod-
lagos méreteket. Az els´́odleges méreteket fel kell
tüntetni, a másodlagos méretek esetében erre le-
het´́oség van, de nem kötelez´́o. Megadja továbbá
a szabvány az egyes testméretek (pl. magasság,

derékkerület, karhossz, kézfejkerület, lábfejhossz
stb.) pontos nevét és meghatározását, mérésük és
feltüntetésük módját. 

A második rész (MSZ EN 13402-2:2002) el´́o-
írja azokat az els´́odleges és másodlagos mérete-
ket, amelyekkel a különféle férfi-, n´́oi, fiú- és
leány-fels´́oruházati és -alsóruházati termékek ese-
tében a méretnagyság megadható. A termékek kö-
rébe beletartoznak a zoknik, a harisnyák, a kesz-
ty´́uk és a fejfed´́ok is. Egy férfikabát esetén például
els´́odleges méretként meg kell adni a mellkerüle-
tet, másodlagos méretként a magasság adható
meg.

A harmadik rész (MSZ EN 13402-3:2005) táb-
lázatos formában tartalmazza a szabványos mére-
teket. A n´́ok esetében megadja a magassági, mell-
kerületi, derékkerületi, csíp´́okerületi, lábfejhossz-,
kézfejkerületi, fejkerületi méreteket és a testtömeg-
értékeket. Külön táblázat tartalmazza a kosaras
melltartók, f´́uz´́ok és fürd´́oruhák méretnagyságait.
A férfiak esetében a magassági, mellkerületi, de-
rékkerületi, nyakkerületi, karhossz-, lábfejhossz-,
kézfejkerületi és fejkerületi méreteket tartalmaz-
za. Megadja továbbá a csecsem´́ok, a fiúk és a
lányok magassági, mellkerületi, derékkerületi,
nyakkerületi, karhossz-, lábfejhossz-, kézfejkerü-
leti és fejkerületi méreteit. Az 5. fejezet a méret-
nagyság megadásához széles körben elterjedt be-
t´́ukódok (pl. M, XL) el´́oírásait tartalmazza.

Textiltermékek kezelési jelképei 
A jól ismert kezelési jelképek alapvet´́oen nem
változtak meg. Az új szabvány (MSZ EN ISO 3758:
2005) azonban b´́ovíti a jelképek körét, és több
lényeges változást vezet be a jelképek megadásá-
ban.

A legfontosabb változások a következ´́ok:
● Megváltozott a jelképek sorrendje. Az új sor-

rend: mosás, fehérítés, dobos szárítás, vasalás,
hivatásszer´́u textiltisztítás.

● A hivatásszer´́u textiltisztítás jelképeinek köre
kib´́ovült. A korábbi szabvány csak a vegytisz-
tításra adott meg jelképeket. Id´́oközben új, vi-
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zes tisztítási technológiák is elterjedtek, ezért
az új szabvány a vizes tisztításra is tartalmaz
jelképeket.

● Megváltozott a kíméletes és a nagyon kíméle-
tes kezelés jelölési módja. A korábbi egy, il-
letve két egymás melletti rövid vonal helyett
egy, illetve két egymás alatti hosszú vonalat
kell alkalmazni a megfelel´́o jelkép alatt.

● A fehérítést tiltó jelkép megváltozott, és új je-
lölési mód alkalmazható a klórmentes fehérí-
tés engedélyezésére.

● Az új szabvány lehet´́oséget ad a természetes
szárítási módszerek jelképeinek feltüntetésére,
a f´́o jelképsortól elkülönítve.
A szabvány több mellékletet is tartalmaz, ame-

lyek tájékoztató jelleg´́uek.

Az A melléklet azokat a jellemz´́oket és ezek
vizsgálati módszereit sorolja fel, amelyeket a ke-
zelések jelölésének kiválasztásához célszer´́u fi-
gyelembe venni, illetve alkalmazni.

A B melléklet a kezelési útmutató megadásá-
nak a GINETEX-országokban, valamint az Egye-
sült Államokban szokásos módjáról ad tájékoz-
tatást.

A C melléklet a természetes szárítás jelképeit
tartalmazza.

A D melléklet szöveges kifejezésekre ad pél-
dákat, amelyekkel kiegészít´́o utasítások adhatók. 

Szalay László
INNOVATEXT Rt.

az MSZT/MB 501 Textilipar
m´́uszaki bizottság elnöke

Megjelent az MSZT „M´́uszaki kiadványok” cím´́u 
sorozatának els´́o kötete

Acélok és öntöttvasak jellemz´́oi
A Magyar Szabványügyi Testület a szabványalkalmazók igényeit figyelembe véve, „M´́uszaki

kiadványok” címmel új sorozatot indít. A kiadványsorozat célja, hogy az egyes termékekre
vonatkozó, európai szabványokban közzétett m´́uszaki el´́oírásokat megismertesse az adott szakma
iránt érdekl´́od´́okkel. A kötetek anyaga a szakmai területen járatos és gyakorlattal rendelkez´́o
szerz´́ok válogatása alapján lesz összeállítva, kiemelve a szabványok azon részleteit, amelyeket a
szakemberek a napi munkájukhoz felhasználhatnak. A gy´́ujteményes formában kiadott, magya-
rázatokkal ellátott összeállítások a szakterület európai szabványait angol nyelven bevezet´́o nem-
zeti szabványok esetében különösen fontosak és hasznosak. Az els´́o kötet megjelenése után a
további témakörök hasonló formában való feldolgozását tervezzük.

Az „Acélok és öntöttvasak jellemz´́oi” cím´́u szabványgy´́ujtemény jelleg´́u kiadvány els´́osorban
a tervez´́oknek, a technológusoknak, a kis- és középvállalkozások szakembereinek, a keresked´́oknek,
továbbá a m´́uszaki fels´́ooktatásban és a szakközépiskolákban tanuló diákoknak nyújt segítséget.

A kiadvány 48 szabvány ismeretanyagát és az ezekben közzétett jellemz´́oket foglalja össze,
és 245 táblázatot tartalmaz az egyes acélcsoportok mechanikai tulajdonságairól, h´́okezelési és
melegalakítási adatairól, az anyagvizsgálati jellemz´́ok meghatározásáról, továbbá útmutatást ad
az egyes anyagok célszer´́u felhasználási területeir´́ol.

A kiadványban szerepl´́o válogatásokat és magyarázatokat Dr. Szabadíts Ödön,  a Budapesti
M´́uszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense készítette.

A kiadvány megvásárolható az MSZT Szabványboltjában

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

Tel.: 456-6892
Fax: 456-6884

Ára: 3200 Ft + 5% áfa
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A gazdasági és közlekedési miniszter pályázatot hirdet

a 2006. évi Nemzeti Min´́oségi Díj elnyerésére
A pályázat célja

A pályázat célja - a miniszterelnök 3/1996. (VI. 19.) ME rendelete alapján - a min´́oségügyben kiemel-
ked´́o eredményt felmutató gazdálkodó szervezetek tevékenységének elismerése.

Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthatnak be azok a belföldi székhely´́u gazdálkodó szervezetek, amelyek termel´́o, szolgál-
tató, illetve közszolgáltatói tevékenységet végeznek és megfelelnek a részletes pályázati feltételekben
rögzített követelményeknek. 

Nem pályázhatnak azok a gazdálkodó szervezetek, illetve azon szervezetek jogutódszervezetei, amelyek
az elmúlt öt évben Nemzeti Min´́oségi Díjat nyertek, valamint a tanácsadási tevékenységet végz´́o
szervezetek.

A pályázat benyújtása

A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges jelentkezési lap és a részletes, valamennyi szük-
séges információt tartalmazó pályázati útmutató beszerezhet´́o az IFKA Magyar Min´́oségfejlesztési
Központból (1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16.; telefon/fax: 1/332-0362, 1/331-7549, e-mail:
info@mik.hu), illetve letölthet´́o a www.mik.hu. honlapról.

A pályázat önértékelésen alapul, amelynek elkészítése érdekében az IFKA Magyar Min´́oségfejlesztési
Központ el´́ozetes jelentkezés alapján egynapos költségtérítéses, konzultációval egybekötött felkészítést
biztosít a pályázók számára április 5-én, 27-én és május 17-én.

A pályázati szándékot 2006. június 12-én 15 óráig jelezni kell az IFKA Magyar Min´́oségfejlesztési
Központnak. A pályázati anyagot legkés´́obb 2006. június 30-án 14 óráig kell benyújtani a pályázati
útmutatóban meghatározottak szerint az IFKA Magyar Min´́oségfejlesztési Központba. A pályázat
benyújtásával egyidej´́uleg az Iparfejlesztési Közalapítvány 10201006 – 50031230 számú számlájára
„Nemzeti Min´́oségi Díj” megjelöléssel be kell fizetni a pályázat eljárási díját, amely

◆ 250 f´́onél kevesebb dolgozói létszámú, ill. közszolgáltatói szervezet esetén 250 000 Ft + áfa
◆ 250 és 500 f´́o közötti dolgozói létszámú szervezet esetén 450 000 Ft + áfa
◆ 500 és 1000 f´́o közötti dolgozói létszámú szervezet esetén 550 000 Ft + áfa
◆ 1000 és 2000 f´́o közötti dolgozói létszámú szervezet esetén 750 000 Ft + áfa
◆ 2000 f´́onél nagyobb dolgozói létszámú szervezet esetén 950 000 Ft + áfa

A pályázatok elbírálásának rendje

A beérkezett pályázatokat a Nemzeti Min´́oségi Díj Bizottság bírálja el, szakért´́ok bevonásával. A
Bizottság javaslatát a gazdasági és közlekedési miniszter terjeszti döntésre a miniszterelnök elé. Ösz-
szesen négy díj ítélhet´́o oda termel´́o és szolgáltató területen kis- és közepes méret´́u, nagyméret´́u,
valamint nagyméret´́u szervezet üzleti egysége és a közszolgáltatói kategóriákban. A pályázatok értéke-
lése és a döntési folyamat során nyert üzleti információkat a közrem´́uköd´́ok bizalmasan kezelik.

A nyertesek oklevelet és névre szóló képz´́om´́uvészeti kisplasztikát kapnak teljesítményük elismerése-
ként, amelyeket a miniszterelnök ünnepélyes keretek között 2006. november 7-én, az EFQM FORUM
keretében nyújt át. A nyertesek jogosultak ezt a tényt üzleti dokumentumaikon, reklámanyagaikon
feltüntetni.

A díjazottak névsora megjelenik a Magyar Közlönyben.
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Magyar Szabványügyi Testület ❖  Oktatási Központ
1091 Budapest, Üll´́oi út 25.

Az Oktatási Központ 2006. évi képzési kínálata
Min´́oség
● Min´́oségügyi megbízott 
● Min´́oségirányítási rendszerépítés
● Min´́oségfejlesztés
● Min´́oségirányítási rendszermenedzser*
● Min´́oségirányítási rendszermenedzserek

intenzív képzése
● Min´́oségügyi bels´́o auditor
● Min´́oségügyi auditor*
● Min´́oségirányítási rendszermenedzserek

és auditorok szinten tartó képzése
● Min´́oségirányítás a szolgáltatások

területén
● Min´́oségirányítás, önértékelés,

projektmenedzsment 
● Laboratóriumok akkreditálása az új

szabvány szerint
● Közüzemi szolgáltatóvállalatok

min´́oségirányítási rendszere – az
önértékelés gyakorlata

● Felkészülés pályázatokra önértékeléssel

Környezetközpontú irányítás

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

környezeti auditorok szinten tartó
képzése

● Környezetközpontú irányítási rendszer
tanúsítása

Élelmiszer-biztonság

● Élelmiszer-biztonsági irányítási
rendszerek megbízottja 
(HACCP, ISO 22000)

Információvédelem
● Információbiztonsági megbízott
● Információvédelmi menedzser
● Információvédelmi auditor

Játszóterek – Játszótéri eszközök
● Játszótéri eszközök ügyintéz´́oje
● Játszótéri eszközök vizsgálója –

szabványosítási szakért´́oje

Emel´́ogépek
● Emel´́ogép-ügyintéz´́ok továbbképzése

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´́ok továbbképzése
● Szabványosítás és tanúsítás

Egyéb szakmai képzések
● Elektromágneses összeférhet´́oség (EMC)
● Villamos berendezések létesítése,

biztonságtechnika 
● Nagyfeszültség´́u hálózatok tervezése és

kivitelezése
● Építési acéltermékek szabványosítása

és tanúsítása
● Hegesztési biztonsági szabályzat és

amit még tudni érdemes…
● Termékek és szolgáltatások tanúsítása
● CE-megjelölés és független tanúsítás

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

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 képzések részletes tematikája az MSZT honlapján megtalálható: http://www.mszt.hu

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




