
A Jogtár® – HSE modulban idegennyelven is 
elérhető legfontosabb munkavédelmi  
és környezetvédelmi jogszabályok

Munkavédelmi jogszabályok angolul

• 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

• 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

• 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

• 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

•  217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról

•  225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

•  4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

•  3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális 
szintjéről

•  5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról

Munkavédelmi jogszabályok németül

•  2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

•  2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

•  1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

•  1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

•  1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

•  217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról

•  225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

•  5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelméről

•  40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan 
robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről

•  10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek 
minimális szintjéről
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•  16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

•  3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő 
munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

•  4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

•  3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális 
szintjéről

•  47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

•  5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról

Környezetvédelmi jogszabályok angolul

•  2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

•  2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

•  2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

•  2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

•  2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

•  1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról

•  1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

•  225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

Környezetvédelmi jogszabályok németül

•  2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

•  2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

•  2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

•  2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

•  2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

•  1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról

•  1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

•  225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
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