25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet
a munkahelyek kémiai biztonságáról
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 34. §-a
(4) bekezdésének da)-db) pontjaiban, valamint a munkavédelemr l szóló 1993. évi
XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 88. §-ának (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeljük el:
A rendelet célja
1. § E rendelet célja a munkahelyen jelen lév vagy a munkafolyamat során
felhasznált veszélyes anyagok és veszélyes készítmények expozíciójából ered
egészségi és biztonsági kockázatok elkerüléséhez vagy csökkentéséhez szükséges
minimális intézkedések meghatározása.
A rendelet hatálya
2. § (1) E rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésekben foglalt kivétellel - kiterjed
minden olyan tevékenységre, amelynek során az Mvt. szerinti szervezett
munkavégzés keretében foglalkoztatott, illetve a munkavégzés hatókörében
tartózkodó személyt (a továbbiakban: munkavállaló) veszélyes anyag és veszélyes
készítmény hatása érheti.
(2) E rendelet fém-ólomra és az ólom ionos vegyületeire vonatkozó el írásai nem
alkalmazhatóak
a) az alkilezett ólomvegyületekkel kapcsolatos tevékenységekre,
b) a tengeri szállításra,
c) a légi szállításra, valamint
d) az ólomtartalmú ércek bányászatára és külfejtésére és a bányászat, illetve
külfejtés helyszínén történ dúsítására.
(3) A munkahelyen el forduló rákkelt hatású anyagokkal kapcsolatos el írásokat
külön jogszabály tartalmazza.
(4) A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények szállítása vonatkozásában e
rendelet el írásai az irányadók azzal, hogy külön jogszabály eltér rendelkezéseket
tartalmazhat.
Fogalommeghatározások
3. § E rendelet alkalmazásában
a) veszélyes anyag: valamennyi a Kbtv. alapján veszélyesként osztályozott anyag;
b) veszélyes készítmény: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy
oldat, amely az osztályozás során veszélyes besorolást kap;
c) expozíció: a munkahelyen jelen lév veszélyes anyagok hatásának való kitettség,
amely a munkavállalót (az adott munkakörnyezeti tényez ellen védelmet nyújtó
egyéni véd felszerelés nélkül) éri; mennyiségi meghatározására a munkahely
légterében lév
ún. expozíciós koncentráció vagy az expozíciós terhelés
(szervezetbe id egység alatt jutó vegyi anyag dózis) és az expozíciós id szorzata
szolgál;
d) expozíció becslés: azon tevékenység, mely magában foglalja az expozíció
mérését, illet leg mérés hiányában a feltételezhet en megszökött anyag becsült

tömegének munkatérben valószín síthet hígulásából adódó légtér-koncentráció
becslését;
e) expozíciós id : a munkavállaló által a vegyi anyaggal szennyezett munkatérben
eltöltött napi, heti és éves id tartam órákban, napokban, hetekben kifejezve;
f) munkakörnyezeti monitorozás: a munkahely légterében jelen lév veszélyes
anyagok koncentrációjának meghatározott id közönkénti, illetve folyamatos mérése
és regisztrálása;
g) veszély: egy lehetséges sérülés vagy egészségkárosodás forrása;
h) kockázat: a veszély megvalósulásának a valószín sége;
i) aszfixiát (fulladást) okozó anyagok: egyszer fojtó- vagy inert gázok, pl. acetilén,
argon, etán, etilén, hélium, hidrogén, metán, neon, propán, propilén, amelyek
meghatározott koncentrációt elérve a légtérb l az oxigént kiszorítják és az oxigén
aránya a normális atmoszférás nyomáson 18% (V/V) alá csökken, aminek
következtében elégtelen oxigénellátás tünetei lépnek fel;
j) por (szálló por): a munkahelyi leveg ben lebeg por;
k) rostszerkezet por: olyan részecskékb l álló por, amelyeknek hossza nagyobb
mint 5 m, míg a leghosszabb átmér re mer leges legszélesebb átmér je kisebb mint
3 m, a szálhossz és a szálátmér aránya nagyobb, mint 3:1;
l) szemcsés szerkezet por: olyan részecskékb l álló por, amelyek leghosszabb
átmér jének és az arra mer leges legszélesebb átmér jének aránya 3:1 vagy
kisebb;
m) expozíció-hatás összefüggés elemzése: a toxikológia szabályai alapján elvégzett,
a determinisztikus dózishatás esetében a hatástalan küszöb- és letális koncentráció-,
a sztochasztikus hatású anyagok esetében a 10 mikrorizikó kockázatot jelent szint
meghatározása;
n) kockázatértékelés: az expozíció okozta hatás összehasonlítása a méréssel vagy
becsléssel nyert expozíció - determinisztikus anyagok esetében - küszöb
koncentrációjával, illetve sztochasztikus anyagok esetében a 10 mikrorizikót jelent
ún. elt rhet kockázati szinttel;
o) totális por vagy belélegezhet por: a munkalégtérben lebeg (szálló) pornak az a
része, amely képes a légz rendszerbe jutni és annak supra-(extra-) vagy
intrathoracalis részébe kiülepedni; jellemz je a szállópor munkalégtéri koncentrációja
mg/m3-ben;
p) egészségkárosító kockázat: a munkahelyi légtérben lév szennyez anyag
koncentrációja meghaladja a határértéket vagy határérték hiányában a munkáltató
által a biztonsági adatlapok valamennyi adatának figyelembevételével végzett
kockázatbecslés a kockázat mértékét csökkentend nek jelzi. Határérték hiányában
az elt rhet
szennyezettségi szintnek - az anyag egyéb veszélyeinek
figyelembevételével - a NOAEL egyötödét, illetve ennek hiányában a NOEL
egytizedét kell tekinteni;
q) NOAEL: nem észlelhet kedvez tlen hatás szintje (No Observed Adverse Effect
Level);
r) NOEL: nem észlelt hatásszint (No Observed Effect Level).
Munkahelyi leveg és biológiai határértékek
4. § (1) A veszélyes anyagok munkahelyi leveg ben megengedett átlagos
koncentráció és csúcskoncentráció határértékeit, illetve maximális koncentrációk
értékeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Azon veszélyes anyagokat és készítményeket, amelyek biológiai monitorozása
kötelez , ezek biológiai expozíciós mutatóit és a biológiai expozíciós mutatókra
vonatkozó megengedhet határértékeket a 2. számú melléklet tartalmazza.
Veszélyes anyagok meghatározása és a kockázat becslése
5. § (1) A munkáltató köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából
ered kockázatokat felkutatni, megbecsülni és értékelni az Mvt. 54. § (2)
bekezdésével összhangban. A kockázatbecslést az alábbiak figyelembevételével kell
elvégezni
a) veszély azonosítása,
b) az expozíció-hatás (koncentráció/dózishatás) összefüggés elemzése,
c) az expozíció becslése,
d) a kockázat értékelése: min ségi, illetve mennyiségi jellemzése.
(2) A munkáltatónak a kockázatbecsléshez szükséges kiegészít információkat be
kell szereznie a gyártótól (importálótól), a forgalmazótól, illet leg a beszállítótól (a
továbbiakban együtt: beszállító). A kockázat értékelésénél figyelembe kell venni az 1.
és 2. számú mellékletekben meghatározott határértékeket, valamint a már elvégzett
egészségügyi vizsgálatok adatait is.
(3) A munkáltató a kockázatbecslés alapján a Kbtv. 19. §-ával összhangban, a 6-7.
§-okban foglaltak alapján megel z intézkedéseket foganatosít. A kockázatbecslést
dokumentálni kell. A kockázatbecslést újra el kell végezni, ha a munkahelyen, illetve
a tevékenység végzésében olyan jelent s változások történtek, amelyek a korábbi
becslést elavulttá teszik vagy foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok teszik azt
indokolttá.
(4) Amennyiben el re látható, hogy a munkavégzés jelent s többletexpozícióval jár,
minden szükséges intézkedést meg kell tenni ennek elkerülésére és ezt a kockázat
becslésénél figyelembe kell venni.
(5) Amennyiben a munkavégzés több azonos szervre, szervrendszerre ható, illet leg
több karcinogén, mutagén, reprodukciót károsító veszélyes anyag expozíciójával jár,
az expozíciót az 1. számú melléklet 2.2. pontjában foglaltak szerint kell
meghatározni.
(6) Korábbiakban nem alkalmazott veszélyes vegyi anyaggal tevékenység csak akkor
kezdhet meg, ha a kockázat becslése megtörtént, és a kockázat kezelésére
(elkerülésére vagy elt rhet szint re csökkentésére) a megfelel intézkedéseket
meghatározták, dokumentálták, illetve bevezették.
Általános alapelvek a veszélyes anyaggal kapcsolatos kockázatok becslésére és
kezelésére
6. § (1) A munkáltató, a veszélyes anyaggal tevékenységet végz munkavállaló
egészségének és testi épségének megóvása érdekében, köteles a szükséges
megel z intézkedéseket - az Mvt. 54. §-ának (2) bekezdésére tekintettel végrehajtani.
(2) A munkáltató köteles
a) a munkahelyen el forduló veszélyes anyagok által okozott kockázatokat
megszüntetni,
b) amennyiben ez nem lehetséges, a kockázatokat az egészséget nem károsító vagy
elt rhet szintre csökkenteni
ba) a munkafolyamatok megtervezésével és megszervezésével,

bb) a vegyi anyagok expozíciója elleni, megfelel véd eszközök biztosításával,
bc) m szaki intézkedésekkel,
bd) a megfelel karbantartási feladatok elvégzésével,
be) a veszélyes anyagok expozíciójának kitett munkavállalók számának minimumra
csökkentésével,
bf) az expozíció intenzitásának és id tartamának a lehet legkisebb mérték re
történ csökkentésével,
bg) megfelel higiénés feltételek biztosításával, beleértve a dohányzás, étkezés,
italfogyasztás, kozmetikai szerek használata, élelmiszer-tárolás megtiltását azokon a
munkahelyeken, ahol a munkaterületet veszélyes anyagok szennyezhetik vagy a
munkavállaló veszélyes anyagokkal kerülhet érintkezésbe,
bh) a munkahelyen jelen lév vegyi anyagok mennyiségének a munka jellegének
megfelel minimálisra történ csökkentésével,
bi) megfelel munkafolyamatok meghatározásával, beleértve a veszélyes anyagok
és ezeket tartalmazó hulladékok biztonságos kezelését, tárolását és szállítását.
(3) Ha az 5. § alapján végzett becslés a munkavállalók egészségét és biztonságát
veszélyeztet kockázatokat tárt fel, a 7-8. és 13. §-okban leírt különleges megel z ,
véd és ellen rz intézkedéseket kell alkalmazni.
(4) Ha az 5. § alapján végzett kockázatbecslés eredménye azt mutatja, hogy a
munkahelyen alkalmazott vegyi anyagok mennyisége miatt a munkavállalók
egészségét és biztonságát fenyeget veszély elhanyagolható mérték , továbbá a
meghozott intézkedések összhangban állnak az (1)-(2) bekezdésekben foglaltakkal,
a 7-8. §-okban meghatározott intézkedéseket nem kell alkalmazni.
Különleges megel z és véd intézkedések
7. § (1) A munkáltató gondoskodik a munkahelyen a munkavállalók egészségét és
biztonságát veszélyeztet
veszélyes anyagok által el idézett kockázatok
megszüntetésér l vagy minimumra történ csökkentésér l.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a munkáltatónak a munkavállaló
egészségét és biztonságát nem veszélyes anyag vagy kevésbé veszélyeztet
veszélyes anyag alkalmazásával kell biztosítania. Amennyiben a veszélyes anyag
nem veszélyes vagy kevésbé veszélyeztet anyaggal történ helyettesítése kizárt, a
munkáltató az 5. §-ban foglaltak szerint gondoskodik a kockázatbecslés elvégzésér l
és ezt dokumentálja.
(3) Ha a tevékenység természete nem teszi lehet vé a kockázat (2) bekezdés
szerinti helyettesítéssel történ kiküszöbölését vagy csökkentését, a munkáltató a
kockázatok lehet legkisebbre történ csökkentésér l megel z , valamint az
egészséget és biztonságot véd intézkedések bevezetésével gondoskodik. A
megel z és véd intézkedések - fontossági sorrendben - a következ k:
a) megfelel munka-, szabályozási és vezérlési folyamatok megtervezése,
b) megfelel munkaeszköz alkalmazása,
c) kevésbé veszélyes anyagok alkalmazása,
d) kollektív m szaki és egyéni védelem alkalmazása a kockázat keletkezési helyén,
e) munkaszervezési intézkedések,
f) egyéni véd eszközök alkalmazása, amennyiben az expozíció egyéb módon nem
el zhet meg.
(4) A munkáltató gondoskodik arról, hogy

a) a munkavállalót olyan környezetben ne foglalkoztassa, ahol a munkahelyi
leveg ben a veszélyes anyag koncentrációja meghaladja az 1. számú melléklet 1-3.
pontjaiban meghatározott határértéket,
b) a munkavállalót munkavégzés közben hormon-, hormonhatású anyag,
antibiotikum expozíciója ne érje, illet leg aszfixiát okozó anyagnak az oxigén
kiszorítását okozó koncentrációja ne alakulhasson ki,
c) a külön jogszabály szerinti Biztonsági Adatlappal azonosítható anyagfajtákra
vonatkozó nyilvántartást vezessenek a munkahelyeken alkalmazott veszélyes
anyagokról. Ezt a nyilvántartást a munkavállaló és képvisel i számára
hozzáférhet vé kell tenni,
d) a munkavállaló munkahelyi expozíciójára vonatkozó nyilvántartott adatokat a
munkaviszony megsz nését követ 10 évig, rákkelt hatású anyagok esetében 40
évig meg rizzék, valamint ezekhez a munkavállaló, valamint képvisel ik
hozzáférhessenek. A munkáltató megsz nése esetén a dokumentumokat az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) városi (f városi
kerületi) intézetének kell átadni.
(5)
A
veszélyes
anyagokkal
szennyezett
munkatérben
foglalkoztatott
munkavállalókra az 1. számú mellékletben meghatározott határértékek 8 órás
referenciaid re vonatkoznak. Amennyiben az expozícióban töltött munkavégzés
id tartama rövidebb, mint a referenciaid , a légtérszennyezettség mértéke akkor sem
haladhatja meg az ÁK értéket.
(6) A munkáltató köteles a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében
a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az
expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes
anyagnak nincs egészségkárosító hatása.
(7) A munkáltatónak az exponált munkavállalók expozíciójának tényét és mérés
esetén a mérési adatokat, a mérés id pontját, illet leg ezek mellékleteként a mérési
jegyz könyveket, dokumentumokat rögzíteni, illetve dokumentálni kell.
(8) Amennyiben a munkavállaló határértékkel szabályozott veszélyes anyag
hatásának lehet kitéve, a munkáltató köteles - az expozíció mértékét l, az anyag(ok)
veszélyességét l és a technológia stabilitásától függ gyakorisággal - a veszélyes
anyagok koncentrációját meghatározni és azt folyamatosan ellen rizni.
(9) Határérték-túllépés esetén a munkáltató megfelel
megel z
és véd
intézkedéseket hoz a kialakult helyzet egészséget nem veszélyeztet és biztonságos
megoldására, továbbá az eseményt írásban rögzíti és azt a (4) bekezdés d) pontja
szerinti id tartamig meg rzi.
(10) Az 5-6. §-okban szerepl kockázatbecslés és a megel zésre vonatkozó
általános alapelvek alapján a munkáltató a vegyi anyagok fizikai-kémiai hatásaiból
származó veszélyek ellen olyan m szaki, illetve szervezeti intézkedéseket hoz,
amelyek megfelelnek a tevékenység természetének, beleértve a tárolást, kezelést és
az összeférhetetlen vegyi anyagok szétválasztását. Ennek keretében - fontossági
sorrendben - az alábbi intézkedéseket kell hozni:
a) megel zni a t z- és robbanásveszélyes anyagok koncentrációjának veszélyes
szintre emelkedését vagy a kémiailag nem stabil anyagok veszélyes mennyiségének
kialakulását,
b) amennyiben az a) pont szerinti megel zés nem lehetséges, megakadályozni olyan
források jelenlétét, amelyek el segíthetik a t z és robbanás keletkezését vagy azokat
a kedvez tlen körülményeket, amelyek a kémiailag nem stabil anyagok és
keverékeik veszélyes fizikai hatásainak növekedéséhez vezetnek,

c) csökkenteni a t z- és robbanásveszélyes anyagok égése során keletkez
kémiailag nem stabil anyagok vagy keverékeik által okozott, a munkavállalók
egészségére és biztonságára káros hatásokat, továbbá
d) gondoskodni a munkahely, a berendezések és a gépek kielégít irányításáról, a
robbanást elfojtó berendezésekr l, illetve a robbanási nyomás csökkentésér l.
Baleset, üzemzavar és veszélyhelyzet leküzdése
8. § (1) A munkáltató a munkahelyen el forduló veszélyes anyagokkal kapcsolatos
balesetek, üzemzavarok és veszélyhelyzetek kezelésére intézkedési tervet - a
mentési tervet is beleértve - készít. Abban az esetben, ha jelen rendeletben
el írtakkal összeegyeztethet módon ezen kötelezettségének más jogszabály
alapján már eleget tett, úgy új terv készítésére nem kötelezett, azonban a terveknek
a biztonsági gyakorlatok és az els segélynyújtás gyakorlására vonatkozó el írásokat
is tartalmazni kell. A bels védelmi tervnek nem kell tartalmaznia a más jogszabályok
által már meghatározott követelményeket.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esemény el fordulásakor a munkáltató azonnal
intézkedik a bekövetkez káros hatások csökkentése érdekében, és az érintett
munkavállalót az intézkedéssel egyidej leg tájékoztatja. Az érintett területen csak
azon munkavállaló munkavégzése megengedett, akiknek a rendkívüli helyzet
megszüntetése céljából végzett munkája elengedhetetlenül szükséges.
(3) A munkáltató köteles haladéktalanul tájékoztatni a munkavállalót az olyan el re
nem látható eseményt vagy balesetet követ en, amely a munkavállaló
többletterhelésével, testi épsége sérelmével, egészsége fokozott veszélyeztetésével
járhatott.
(4) Az érintett területen dolgozó munkavállaló számára megfelel
egyéni
véd eszközt, speciális biztonsági berendezést és felszerelést kell biztosítani, amelyet
az mindaddig köteles használni, amíg a rendkívüli helyzet azt indokolttá teszi. Az
érintett területen egyéni védelem nélküli személy nem tartózkodhat.
(5) Az Mvt. 42. §-ának c)-e) pontjaiban meghatározottakra is figyelemmel a
munkáltató köteles intézkedni a megfelel figyelmeztet és egyéb tájékoztató
jelzések elhelyezésér l, amelyek a megnövekedett egészségkárosító és biztonságot
veszélyeztet kockázatra hívják fel a figyelmet, illetve el segítik a menekülést és a
mentést.
(6) A munkáltató biztosítja, hogy a veszélyes anyagok jelenléte miatt hozott
biztonsági intézkedésekr l szóló információk hozzáférhet ek legyenek mindazok
számára is, akiknek baleset vagy vészhelyzet esetén intézkedniük kell. Az
információk különösen az alábbiakat tartalmazzák:
a) el zetes értesítést a munka közbeni veszély(ek)r l, a veszély(ek) meghatározását
szolgáló, valamint a megel z intézkedésekr l és szabályokról,
b) bármely baleset vagy vészhelyzet esetén el forduló különleges veszélyforrásokat
vagy azokat, amelyeknek el fordulása várható, továbbá
c) az (1) bekezdés szerinti szabályzatokat.
A munkavállaló tájékoztatása és oktatása
9. § (1) Az Mvt. 42. §-ának a) pontjában, 54. §-a (3) bekezdésének a) pontjában,
valamint 55. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a munkáltató
gondoskodik arról, hogy a munkavállaló és képvisel i az általuk értett nyelven

a) a munkavégzéssel kapcsolatban rendelkezésre álló adatokhoz hozzájussanak,
beleértve az adatokban bekövetkezett lényeges változásokat is,
b) a munkahelyen el forduló veszélyes anyagokra, az egészségre és a biztonságra
ható kockázataikra, a határértékekre és egyéb el írásokra vonatkozó adatokat
megismerjék,
c) megfelel oktatást és tájékoztatást kapjanak a véd intézkedésekr l és egyéb
teend kr l, amelyek ismeretében képesek megfelel en védekezni és munkatársaikat
is megvédhetik,
d) a forgalmazó által biztosított Biztonsági Adatlap tartalmát, továbbá a beszállítótól
származó minden, a veszélyes anyaggal kapcsolatos és a munkavégzés
szempontjából lényeges adatot megismerjék.
(2) A munkavállaló és képvisel i számára
a) a munkáltató igény szerint biztosítja a részvételt a munkáltató vagy az illetékes
hatóság által végzett - a veszélyes anyagok alkalmazásából ered veszélyek
meghatározására vonatkozó - vizsgálatban, illet leg igényelhetik az eredményekr l
való tájékoztatást;
b) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos tájékoztatást ad a
munkakörülményekkel kapcsolatos valamennyi munka egészségügyi kérdésr l.
10. § (1) Ha a veszélyes anyagot tároló tartály mérete vagy a csomagolás jellege
következtében a tartalmának megfelel címkézésre vagy megjelölésre nem
alkalmas, akkor a munkavállaló által értett hatékony felismerhet ségi jelekr l kell
gondoskodni, pl. függ címke alkalmazásáról vagy kísér dokumentumokról.
(2) Ha a munkahelyen el forduló veszélyes anyag tárolására és szállítására szolgáló
tárolóedény és cs vezeték nincs az el írásoknak megfelel en megjelölve, a
munkáltató köteles biztosítani a tárolóedény és a cs vezeték tartalmának, azok
természetének és a hozzájuk kapcsolódó veszélyeknek a jelölését.
A munkavállaló kötelességei
11. § A munkavállaló
a) a t le elvárható módon ügyel saját maga és a munkavégzés hatókörében
tartózkodók biztonságára és egészségére, illet leg a környezet védelmére,
b) a rendelkezésére bocsátott egyéni véd eszközöket és biztonsági berendezéseket
megfelel en alkalmazza,
c) haladéktalanul közöl munkahelyi vezet jével minden olyan körülményt, amely
véleménye szerint egészségkárosító vagy baleseti veszéllyel járhat, és amelyet nem
tud megszüntetni.
Egészségügyi ellen rzés - orvosi alkalmassági vizsgálatok
12. § (1) A veszélyes anyag expozíciójának kitett munkavállaló orvosi
alkalmasságának ellen rzésére a külön jogszabály el írásait kell alkalmazni.
(2) Amennyiben az egészségügyi ellen rzés eredményeként a munkavállalónál
veszélyes anyaggal végzett munkából ered expozíció következményeként a
foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa megbetegedést vagy egészségre káros
hatást, illetve biológiai határérték-túllépést észlel, a munkáltató köteles
a) az 5. §-ban szerepl kockázatbecslést újra elvégezni,
b) a 6-7. §-okban el írt, a kockázat megszüntetésére, illetve csökkentésére hozott
intézkedéseket felülvizsgálni,

c) figyelembe venni a foglalkozás-egészségügyi orvos vagy egyéb szakért , illetve az
illetékes hatóság el írásait a kockázatok megszüntetésének vagy csökkentésének
bevezetésére a 7. §-ban foglaltakkal összhangban,
d) figyelembe venni a foglalkozás-egészségügyi orvos véleményét a munkavállalók
további foglalkoztathatóságát illet en,
e) kezdeményezni a többi munkavállaló egészségi állapotának soron kívüli
vizsgálatát.
(3) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat az alapszolgáltatás keretében
a) javaslatot tesz a felhasznált veszélyes anyagok toxikológiai tulajdonságai alapján
a munkavállalók védelmét szolgáló egészségügyi intézkedésekr l,
b) tanácsot ad, felkérésre segítséget nyújt a kockázatbecsléshez,
c) felhívja a munkavállaló figyelmét a munkaköri alkalmassági vizsgálatok során a
dohányzás, alkoholfogyasztás és az üzemben alkalmazott veszélyes anyagok közötti
kölcsönhatásokra, amelyek a munkavállaló egészségét fokozottan károsítják,
d) kiképzi a munkavállalókat a szaksegélyt megel z els segély nyújtására. A
képzésben való részvételt és az els segélynyújtás feltételeit a munkáltató biztosítja.
13. § (1) Az e rendeletben foglaltak betartását az
jogszabályban meghatározott jogkörét nem érintve - ellen
(2) Ezen ellen rzési tevékenységet az ÁNTSZ a
felügyelete alá tartozó honvédelmi intézmények
szakhatóságával együttm ködve látja el.

ÁNTSZ - más hatóság
rzi.
Honvédelmi Minisztérium
vonatkozásában annak

A fém-ólom és az ólom ionos vegyületeire vonatkozó különleges el írások
14. § A fém-ólom és az ólom ionos vegyületei expozíciójával veszélyeztetett
munkavállaló egészségvédelmére vonatkozó különleges el írásokat a 3. számú
melléklet tartalmazza. A mellékletben felsorolt intézkedések költsége nem terhelhet
a munkavállalóra.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2001. január 1. napján
lép hatályba.
(2) (kizárólag hatályon kívül helyez rendelkezések)
(3) A 7. § (8) bekezdése szerinti határérték ellen rzésére (a munkateret szennyez
anyagok mérésére) irányuló vizsgálatokat kizárólag
a) a Nemzeti Akkreditáló Testület által e területre és a mérend vegyi anyagok
meghatározására akkreditált laboratórium, vagy
b) a nemzetközi jártassági vizsgálatban írásban igazolt módon eredményesen
résztvev laboratórium, vagy
c) a b) pont szerinti laboratórium által szervezett nemzeti jártassági vizsgálatban
írásban igazolt módon eredményesen résztvev laboratórium
végezhet. Technológiához rendelt, a munkahelyi légtér szennyez anyagkoncentrációját folyamatosan mér , szelektív mérési elven alapuló, szelektív
meghatározást biztosító, kalibrált, telepített m szerek (berendezések) vizsgálati
eredményeit, mint kiegészít mérési adatokat figyelembe lehet venni.
(4) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok
tagállamai között társulás létesítésér l szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án

aláírt Európai Megállapodást kihirdet 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban
összeegyeztethet szabályozást tartalmaz
a) a Tanács 80/1107/EGK irányelve a munkavállalók vegyi, fizikai és biológiai
károsító hatások munkavégzés közbeni veszélye elleni védelmér l,
b) a Tanács 82/605/EGK irányelve a munkájuk közben fém-ólom és ionvegyületei
hatásával járó kockázatoknak kitett munkavállalók védelmér l,
c) a Tanács 88/364/EGK irányelve a munkavállalók vegyi, fizikai és biológiai károsító
hatások munkavégzés közbeni veszélye elleni védelmér l,
d) a Bizottság 91/322/EGK irányelve a munkavállalók vegyi, fizikai és biológiai
károsító hatások munkavégzés közbeni veszélye elleni védelmér l szóló
80/1107/EGK Tanácsi irányelv végrehajtására az ajánlott határértékek
megállapításáról,
e) a Bizottság 96/94/EK irányelve a munkavállalók vegyi, fizikai és biológiai károsító
hatások munkavégzés közbeni veszélye elleni védelmér l szóló 80/1107/EGK
Tanácsi irányelv végrehajtására az ajánlott határértékek második jegyzékér l,
f) a Tanács 98/24/EK irányelve a munkavállalók kémiai anyagok munka közbeni
hatásából ered egészségi és biztonsági kockázata elleni védelmér l, valamint
g) a Bizottság 2000/39/EK irányelve a munkavállalók kémiai anyagok munka közbeni
hatásából ered egészségi és biztonsági kockázata elleni védelmér l szóló 98/24/EK
Tanácsi irányelv végrehajtására a foglalkozási expozíció ajánlott határértékeinek els
jegyzéke rendelkezéseivel.

