•

Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság, foglalkozásegészségügy

22/1991.(XI.15) NM rendelet a kézil fegyverek, l szerek, gáz és riasztófegyverek
megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeir l és vizsgálatáról.
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járm vezet k egészségi alkalmasságának
megállapításáról.
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról.
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról.
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fert z betegségek és a járványok megel zése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekr l.
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezésér l.
78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyel k egészségi, fizikai és
pszichikai alkalmassági követelményeir l.
21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet a hajózási egészségi alkalmasság
feltételeir l és vizsgálati rendjér l.
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekr l.
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeir l, valamint a m ködési engedélyezési eljárásról.
2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és m ködési engedélyük
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékr l.
40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges
egészségi alkalmasság vizsgálatáról és min sítésér l.
15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletér l.
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjér l.
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeir l és
megfelel ségének tanúsításáról (hatályba lép 2009. december 29-én, egyidej leg hatályát
veszti a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeir l és
megfelel ségének tanúsításáról).
•

Korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítés

2007. évi CXXVI. törvény egyes adótörvények módosításáról

342/2007. (XII.19.) Korm. rendelet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli
mentesítés eljárási szabályairól.
34/2007. (XII.21.) SZMM rendelet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli
mentesítéshez szükséges állapotfelmérésr l, valamint a mentesítési eljárás szakért i, illetve
hatósági közvetít i díjairól.
•

Munkabaleset

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l és a végrehajtására kiadott 5/1993. (XII.26.)
MüM rendelet egységes szerkezetben.
89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során
bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának
rendjér l szóló biztonsági szabályzat közzétételér l.
•

Foglalkozási betegség, fokozott expozíció

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

Munkahely

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésr l.
6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról.
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi
jelzésekr l.
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képerny el tti munkavégzés minimális egészségügyi és
biztonsági követelményeir l.
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényez k hatásának kitett munkavállalók
egészségének védelmér l.
25/2000. (IX. 31.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.
26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredet rákkelt anyagok elleni védekezésr l
és az általuk okozott egészségkárosodások megel zésér l.
41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról.
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.
3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjér l.

4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekr l.
3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes
környezetben lev munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeir l.
22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó
minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekr l.
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat ér zajexpozícióra vonatkozó minimális
egészségi és biztonsági követelményekr l.
12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett
munkavállalók védelmér l.
358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése
alapján gyakorolható egyes termel és egyes szolgáltató tevékenységekr l, valamint a
telepengedélyezés rendjér l és a bejelentés szabályairól.
•

Munkaeszköz, gép

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeir l és
megfelel ségének tanúsításáról (hatályba lép 2009. december 29-én, egyidej leg hatályát
veszti a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeir l és
megfelel ségének tanúsításáról).
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjér l.
•

Egyéni véd eszköz

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történ egyéni véd eszköz
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeir l.
17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni véd eszközök megfelel ségét tanúsító, ellen rz
szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól.
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni véd eszközök követelményeir l és
megfelel ségének tanúsításáról.
•

Anyagmozgatás, közlekedés

25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az els sorban hátsérülések kockázatával járó kézi
tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeir l.
•

Kereskedelem, vendéglátóipar, televízió, mozgófilm, színház

30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat
kiadásáról.

35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet a Színházm vészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról.
12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési
Biztonsági Szabályzat kiadásáról.

