
Jogtár® Legal Monitoring Topic – Munkavédelem

Jogszabálylista

A szolgáltatás keretében az alábbi jogszabálygyűjteményben szereplő jogszabályok  
változásinformációi kérdezhetők le riport formájában:

•  2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

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

•  16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

•  10/2001. (III. 2.) KöViM rendelet a hajózásbiztonsági ellenőri munkakörre vonatkozó szakmai feltételekről  
és az ellenőrök azonosító okmányáról

•  13/2011. (X. 20.) HM rendelet a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek 
és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról

•  2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

•  29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről  
és megfelelőség-tanúsításáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. december 16-i 1272/2008/EK RENDELETE az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról  
és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

•  89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

•  24/2005. (III. 23.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és feldolgozásának Biztonsági Szabályzatáról

•  A BIZOTTSÁG 2015. december 15-i (EU) 2015/2403 RENDELETE a hatástalanított tűzfegyverek végleges 
működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások 
meghatározásáról

•  65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának 
minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

•  4/2001. (II. 23.) GM rendelet a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények 
minimális szintjéről

•  452/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet a rádióberendezésekkel kapcsolatos megfelelőségértékelési tevékenységet 
engedélyező kijelölő hatóságról

•  31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

•  49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve 
létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról

•  A TANÁCS 1992. október 19-i 92/85/EGK IRÁNYELVE a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók 
munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (tizedik egyedi 
irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)

•  2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről
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•  15/2018. (IX. 27.) HM rendelet az atomenergiáról szóló törvény honvédségi alkalmazásáról

•  A BIZOTTSÁG 2011. április 14-i 366/2011/EU RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. 
mellékletének (Akrilamid) módosításáról

•  A TANÁCS 1989. november 30-i 89/654/EGK IRÁNYELVE a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi 
minimumkövetelményekről (első egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)

•  2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. június 25-i 2002/44/EK IRÁNYELVE a munkavállalók fizikai tényezők 
(vibráció) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági 
minimumkövetelményekről

•  51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes 
munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok 
kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó 
követelményekről

•  50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági 
követelményeiről

•  32/2017. (XII. 20.) BM rendelet a Terrorelhárítási Központ műveleti kötéltechnikai tevékenysége ellátásának 
szabályairól

•  27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai  
és vizsgakövetelményeiről

•  62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

•  A BIZOTTSÁG 2013. február 19-i 141/2013/EU RENDELETE a népegészségre és a munkahelyi egészségre  
és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
az európai egészségfelmérésen (EHIS) alapuló statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról

•  27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai  
és vizsgakövetelményeiről

•  17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok 
kiadásáról

•  9/2013. (III. 22.) NFM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos 
üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról

•  A TANÁCS 1992. június 24-i 92/58/EGK IRÁNYELVE a munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekre 
vonatkozó minimumkövetelményekről (kilencedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) 
bekezdésének értelmében)

•  9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség 
tanúsításáról

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

•  25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves 
oldószer tartalmának szabályozásáról

•  51/2011. (XII. 21.) BM rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági 
eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű 
szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb 
szabályokról

•  8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet a propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági Szabályzatáról
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•  A TANÁCS 1992. december 3-i 92/104/EGK IRÁNYELVE az ásványi nyersanyagok külszíni és felszín alatti 
kitermelésével foglalkozó iparágakban dolgozó munkavállalók biztonsága és egészségvédelme javításának 
minimumkövetelményeiről (tizenkettedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése 
értelmében)

•  2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

•  1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

•  2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági 
övezetéről

•  2000. évi LXXII. törvény a munkavállalóknak a munkahelyi levegőszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott 
foglalkozási veszélyek elleni védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1977. évi 63. ülésszakán 
elfogadott 148. számú Egyezmény kihirdetéséről

•  9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési 
és egyéb szakmai feltételekről

•  A BIZOTTSÁG 2011. március 2-i 207/2011/EU RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
a XVII. melléklete (difenil-éter, pentabrómszármazék és perfluoroktán-szulfonátok) tekintetében történő 
módosításáról

•  A TANÁCS 1998. április 7-i 98/24/EK IRÁNYELVE a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak 
kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK 
irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)

•  35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

•  2000. évi LXI. törvény a munkavállalók ionizáló sugárzás elleni védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi 
Konferencia 1960. évi 44. ülésszakán elfogadott 115. számú Egyezmény kihirdetéséről

•  6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról

•  8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt 
berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

•  82/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során egyes orvostechnikai eszközök, valamint egyéni 
védőeszközök beszerzésével összefüggő intézkedésekről

•  2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről

•  A TANÁCS 1989. június 12-i 89/391/EGK IRÁNYELVE a munkavállalók munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről

•  4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről

•  1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól  
és működésük feltételeiről

•  55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai 
képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására 
jogosultak köréről

•  11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

•  40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek 
kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

•  A BIZOTTSÁG 2016. január 13-i (EU) 2016/26 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. 
mellékletének a nonil-fenol-etoxilátok tekintetében történő módosításáról

•  146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról
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•  27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

•  60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről

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

•  24/2012. (V. 8.) NFM rendelet a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események 
szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól

•  451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

•  A BIZOTTSÁG 1991. május 29-i 91/322/EGK IRÁNYELVE a munkájuk során vegyi, fizikai és biológiai anyagokkal 
kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 80/1107/EGK irányelv végrehajtása céljából 
javasolt határértékek megállapításáról

•  33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról  
és véleményezéséről

•  24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

•  A TANÁCS 1991. június 25-i 91/383/EGK IRÁNYELVE a határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés céljából 
létesített munkaviszonyban álló munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének javítását elősegítő 
intézkedések kiegészítéséről

•  A BIZOTTSÁG 2011. március 15-i 253/2011/EU RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIII. 
mellékletének módosításáról

•  21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről

•  51/2007. (V. 17.) GKM rendelet a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, 
karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos 
átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről

•  30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének  
és tevékenysége felülvizsgálatának szabályairól

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk szárazföldi 
szállításáról

•  219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

•  A BIZOTTSÁG 2014. január 27-i 68/2014/EU RENDELETE a népegészségre és a munkahelyi egészségre  
és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek  
az európai egészségfelmérésen alapuló statisztikák (EHIS) tekintetében történő végrehajtásáról szóló  
141/2013/EU rendeletnek Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozása miatti módosításáról

•  158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő 
intézkedésekről

•  16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges 
szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos 
továbbképzésével kapcsolatos szabályokról

•  14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési 
eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

•  A BIZOTTSÁG 2014. február 27-i 211/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról szóló 340/2008/EK bizottsági 
rendelet szlovák nyelvű változatának helyesbítéséről
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•  60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási 
követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről

•  2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról

•  23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági 
termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

•  25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról

•  A TANÁCS 1991. október 14-i 91/533/EGK IRÁNYELVE a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, 
illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről

•  8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről

•  15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

•  A TANÁCS 1994. június 22-i 94/33/EK IRÁNYELVE a fiatal személyek munkahelyi védelméről

•  13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról

•  502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól  
és hatásköreinek ellátásáról

•  A TANÁCS 2006. január 24-i 2006/42/EK HATÁROZATA a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak 
összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 21. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazása 
kiterjesztésének Lettország részére történő engedélyezéséről

•  79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén 
Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

•  25/2015. (VI. 15.) BM rendelet az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota 
megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat 
végrehajtásának szabályairól

•  191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. március 9-i (EU) 2016/425 RENDELETE az egyéni védőeszközökről  
és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

•  1976. évi 12. törvényerejű rendelet a rákkeltő anyagok és hordozók által előidézett ártalmak elleni védekezésről 
és ezek ellenőrzéséről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1974. évi 59. ülésszakán, 1974. június 24-én 
elfogadott egyezmény kihirdetéséről

•  28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági 
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

•  401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs 
szakértői névjegyzékről

•  2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített 
gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos 
ellenőrzéséről

•  2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

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

•  A TANÁCS 1992. november 3-i 92/91/EGK IRÁNYELVE az ásványi nyersanyagok fúrólyukon keresztül történő 
kitermelésével foglalkozó iparágakban dolgozó munkavállalók biztonsága és egészségvédelme javításának 
minimumkövetelményeiről (tizenegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése 
értelmében)
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•  A TANÁCS 1992. június 24-i 92/57/EGK IRÁNYELVE az időszakos vagy helyileg változó építkezések biztonsági  
és egészségvédelmi minimumkövetelményeinek végrehajtásáról (nyolcadik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 
16. cikkének (1) bekezdése értelmében)

•  78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról

•  1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

•  44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

•  4/2018. (II. 28.) NGM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. január 16-i (EU) 2019/130 IRÁNYELVE a munkájuk során rákkeltő, illetve 
mutagén anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv 
módosításáról

•  111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának  
és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 18-i 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség 
létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK 
bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK 
bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

•  27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

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

•  21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati 
rendjéről

•  43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről

•  30/2004. (XII. 6.) HM rendelet a fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások köréről,  
az azokhoz kapcsolódó részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati időre vonatkozó szabályokról

•  61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 
„A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

•  8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet az elektromágneses összeférhetőségről

•  2000. évi LXVIII. törvény a benzolártalmak elleni védekezésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1971. 
évi 56. ülésszakán elfogadott 136. számú Egyezmény kihirdetéséről

•  45/2006. (VI. 15.) FVM rendelet a szikvíz gyártásának, töltésének, valamint a szikvizes palack és ballon 
tárolásának és szállításának Biztonsági Szabályzatáról

•  1/2009. (I. 30.) HM rendelet a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó 
eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról

•  22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó 
minimális egészségi és biztonsági követelményekről

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

•  1928. évi XXIX. törvény az 1925. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által az üzemi 
balesetek kártalanítása tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről

•  1988. évi 13. törvényerejű rendelet a Genfben, az 1985. évi június hó 26. napján kelt, az üzemegészségügyi 
szolgálatról szóló egyezmény kihirdetéséről

•  A BIZOTTSÁG 2016. február 16-i (EU) 2016/217 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. 
mellékletének a kadmium tekintetében történő módosításáról
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•  83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és 
kiadásának szabályairól

•  A TANÁCS 1992. március 31-i 92/29/EGK IRÁNYELVE a hajók fedélzetén a jobb orvosi ellátás biztosítását célzó 
biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről

•  5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási 
követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt 
szervezetek tevékenységének különös szabályairól

•  253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

•  A BIZOTTSÁG 2006. január 12-i 2006/15/EK HATÁROZATA a 2081/92/EGK tanácsi rendeletben előírt „Oltalom alatt 
álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába” történő bejegyzésre irányuló kérelemről 
(Choucroute d’Alsace) [OFJ]

•  A TANÁCS 1990. május 29-i 90/270/EGK IRÁNYELVE a képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi 
minimumkövetelményeiről (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. április 29-i 2004/37/EK IRÁNYELVE a munkájuk során rákkeltő 
anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről [hatodik egyedi 
irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében] (Egységes szerkezetbe foglalt 
változat)

•  A TANÁCS 1989. november 30-i 89/656/EGK IRÁNYELVE a munkavállalók által a munkahelyen használt egyéni 
védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményeiről (harmadik egyedi irányelv a 89/391/EGK 
irányelv 16. cikk (1) bekezdése értelmében)

•  1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

•  2000. évi XLV. törvény a mezőgazdasági üzemi balesetek esetén járó kártérítésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi 
Konferencia 1921. évi 3. ülésszakán elfogadott 12. számú Egyezmény kihirdetéséről

•  149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

•  1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól

•  1928. évi XXVI. törvény az 1919. évben Washingtonban tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által 
a fiatalkorúak éjjeli ipari munkája tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény 
becikkelyezéséről

•  26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott 
egészségkárosodások megelőzéséről

•  43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról

•  21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek 
Biztonsági Szabályzatáról

•  1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

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

•  2016. évi CXLV. törvény egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról

•  33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai 
minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. április 5-i 2006/25/EK IRÁNYELVE a munkavállalók fizikai tényezők 
hatásának való expozíciójára (mesterséges optikai sugárzás) vonatkozó egészségügyi és biztonsági 
minimumkövetelményekről (19. egyedi irányelv a 89/391/ EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)
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•  A TANÁCS 1990. május 29-i 90/269/EGK IRÁNYELVE az elsősorban a munkavállalók hátsérülésének kockázatával 
járó kézi tehermozgatásra vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményekről (negyedik egyedi 
irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)

•  2000. évi LXXX. törvény az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről szóló, a Nemzetközi 
Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75. ülésszakán elfogadott 167. számú Egyezmény kihirdetéséről

•  315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt 
szervezetek tevékenységének részletes szabályairól

•  27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és 
kivizsgálásáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000. szeptember 18-i 2000/54/EK IRÁNYELVE a munkájuk során biológiai 
anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

•  40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság 
vizsgálatáról és minősítéséről

•  22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról

•  21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem 
munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól

•  487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési 
és ellenőrzési rendszerről

•  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról

•  2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” 
Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

•  57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai 
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi 
alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról

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

•  1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

•  14/2016. (V. 10.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult 
személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány 
ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

•  22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi  
és munkabiztonsági követelményekről

•  1928. évi XXXI. törvény az 1925. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által  
az idegen és a saját honos munkavállalóknak az üzemi balesetek kártalanítása szempontjából egyenlő 
elbánásban részesítése tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről

•  35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai  
és vizsgakövetelményeiről

•  16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról

•  A BIZOTTSÁG 2011. február 17-i 143/2011/EU RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet  
XIV. mellékletének módosításáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999. december 16-i 1999/92/EK IRÁNYELVE a robbanásveszélyes légkör 
kockázatának kitett munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó 
minimumkövetelményekről (15. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)



Jogtár® Legal Monitoring Topic – Munkavédelem  |  Jogszabálylista 9

•  94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban 
történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről

•  2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

•  78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági 
követelményeiről

•  44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről  
és megfelelőség tanúsításáról

•  13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

•  1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek 
műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről

•  8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről

•  12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

•  33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet a fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra 
vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

•  A BIZOTTSÁG 2015. szeptember 4-i (EU) 2015/1494 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. 
mellékletének a benzol tekintetében történő módosításáról

•  41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

•  62/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi 
alkalmazásáról

•  22/2005. (VI. 14.) HM-EüM együttes rendelet az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati 
tevékenység repülőegészségi feltételeiről

•  354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

•  35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt 
berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

•  8/2003. (VIII. 14.) MeHVM rendelet az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól 
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál

•  61/2012. (XI. 22.) NFM rendelet a föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról

•  382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

•  8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról

•  11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi 
vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

•  63/2014. (XII. 15.) BM rendelet az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, 
a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, 
valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi 
ellenőrzéséről

•  2000. évi LXXV. törvény a munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről szóló, a Nemzetközi 
Munkaügyi Konferencia 1981. évi 67. ülésszakán elfogadott 155. számú Egyezmény kihirdetéséről

•  2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

•  306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében 
a munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának a kijelöléséről

•  A BIZOTTSÁG 2011. március 15-i 252/2011/EU RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet  
I. mellékletének módosításáról
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•  12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

•  16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

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

•  41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

•  72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

•  37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. szeptember 16-i 2009/104/EK IRÁNYELVE a munkavállalók által 
a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről (második 
egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)

•  27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, 
valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól

•  2000. évi LXIV. törvény a munkavállaló által hordozható legnagyobb megengedett teherről szóló, a Nemzetközi 
Munkaügyi Konferencia 1967. évi 51. ülésszakán elfogadott 127. számú Egyezmény kihirdetéséről

•  246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének 
szabályairól

•  25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001. június 27-i 2001/45/EK IRÁNYELVE a munkavállalók által a munkájuk 
során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló 89/655/EGK 
irányelv (második egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) módosításáról

•  18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről

•  4/2001. (IX. 26.) SzCsM-EüM együttes rendelet a tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről

•  25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális 
egészségi és biztonsági követelményeiről

•  143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2017. december 12-i (EU) 2017/2398 IRÁNYELVE a munkájuk során rákkeltő 
anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK 
irányelv módosításáról

•  2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint 
az egészségügyi szakmai jegyzékről

•  A BIZOTTSÁG 2000. június 8-i 2000/39/EK IRÁNYELVE a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK tanácsi irányelv 
végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról

•  150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 
eljárásrendjéről

•  2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

•  1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

•  18/2018. (IX. 20.) ITM rendelet az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó 
forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetekkel szembeni különös 
követelményekről

•  30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról
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•  2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről

•  35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos 
műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

•  A BIZOTTSÁG 2011. május 20-i 494/2011/EU RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. 
mellékletének (kadmium) módosításáról

•  A BIZOTTSÁG 2011. április 11-i 349/2011/EU RENDELETE a népegészségre és a munkahelyi egészségre  
és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
a munkahelyi balesetek statisztikája tekintetében történő végrehajtásáról

•  54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

•  273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes 
szabályokról

•  10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek 
minimális szintjéről

•  22/2015. (VI. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése 
céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól

•  66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi  
és biztonsági követelményekről

•  90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

•  57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható 
egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályairól

•  1935. évi XXII. törvény az 1934. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által 
a foglalkozási betegségek kártalanítása tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi (módosított) 
egyezmény becikkelyezéséről

•  178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás  
„A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

•  313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági 
ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól

•  A TANÁCS 1994. július 18-i 2062/94/EK RENDELETE Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi 
Ügynökség létrehozásáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. február 6-i 2003/10/EK IRÁNYELVE a munkavállalók fizikai tényezők 
(zaj) hatásának való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről

•  70/2011. (XII. 30.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi 
feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

•  373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről

•  2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési  
és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatályba lépésével összefüggésben egyes miniszteri 
rendeletek módosításáról

•  61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

•  224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól

•  96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről,  
valamint a működési engedélyezési eljárásról



Jogtár® Legal Monitoring Topic – Munkavédelem  |  Jogszabálylista 12

•  23/2013. (VI. 11.) BM rendelet az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi 
tevékenysége ellátásának szabályairól

•  1928. évi XXXII. törvény az 1927. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által az ipar 
és a kereskedelem körében foglalkoztatott munkavállalóknak és a háztartási alkalmazottaknak betegségi 
biztosítása tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről

•  31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet az igazságügyi szakértői működésről

•  52/2016. (XII. 16.) BM rendelet az igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak 
részére adható juttatásokról, támogatásokról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról

•  280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

•  A BIZOTTSÁG 2011. április 5-i 328/2011/EU RENDELETE a népegészségre és a munkahelyi egészségre  
és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
a halálokok statisztikája tekintetében történő végrehajtásáról

•  102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak 
ellenőrzéséről

•  234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. november 30-i 2009/148/EK IRÁNYELVE a munkájuk során azbeszttel 
kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1996. december 16-i 96/71/EK IRÁNYELVE a munkavállalók szolgáltatások 
nyújtása keretében történő kiküldetéséről
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