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1.

A munkavédelmet általában érintő jogszabályok

1949. évi XX. tv. A magyar Köztársaság Alkotmánya 66.§ (3), 70/D§.
12/1983. (V. 12.) MT rendelet A zaj- és rezgésvédelemről
8/1983. (VI.29.) EüM-PM együttes rendelet A megváltozott munkaképességű dolgozók
foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról
6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet A keszonmunkákról
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
1993. évi XLVIII. Törvény a bányászatról
1997. évi CII. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról
4/1997. (II. 21.) NM rendelet a 233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet végrehajtásáról
20/1997. (XII. 19.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet végrehajtásáról
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi
jelzésekről
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról
25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás
minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
BM 2/1999. (II. 11.) IM rendelet Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és
biztonsági követelményeiről
BM 15/2000. (V. 26.) BM rendelet Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
szabályairól a belügyminiszter által irányított rendvédelmi szerveknél
13/2000. (V. 31.) KHVM-HM-EüM együttes rendelet A légiközlekedési balesetek és a
repülőesemények szakmai vizsgálatának szabályairól
HM 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
4/2001. (II. 23.) GM rendelet A bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi
követelmények minimális szintjéről
9/2001. (III. 30.) EüM-FVM együttes rendelet A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és
ellenőrzéséről
20/2001. (III. 30.) OGY határozat A munkavédelem országos programjáról
4/2001. (IX. 26.) SzCsM-EüM együttes rendelet A tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók
munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
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41/2001. (XII. 23.) GM rendelet a Műszaki Biztonsági Főfelügyelet (MBF) veszélyes ipari
üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a
veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről
47/2001. (XII. 23.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és
biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet módosításáról
46/2001. (XII.27.) BM rendelet A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól
12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről
3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelete a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek
minimális szintjéről
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok
során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
22/2002. (IV. 27.) KöVM rendelet a 24 méter és annál nagyobb hosszúságú tengeri halászhajókra
vonatkozó biztonsági követelményekről
96/2002. (V.5.) Kormányrendelet a zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V.12.) MT rendelet
módosításáról
3/2002. (VIII. 30.) ESzCsM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és
biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet módosításáról
3/2002. (IX. 30.) FMM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi
jelzésekről szóló 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet módosításáról
5/2002. (XI. 12.) FMM rendelet A munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs
célú felhasználásáról
11/2002. (XII. 28.) FMM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról
2/2002. (ÜK. 3.) LÜ utasítás Az ügyészi szervek munkavédelmi szabályzatáról
3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben
lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről
17/2003. (IV.24.) BM rendelet A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló
46/2001. (XII.27.) BM rendelet módosításáról
43/2003. (VII.2.) GKM r. A 24 méter és annál nagyobb hosszúságú tengeri halászhajókra
vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 22/2002. (IV.27.) KöViM rendelet módosításáról
110/2003. (VII. 24.) Korm. r. A Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal szervezetéről, feladat- és
hatásköréről
8/2003. (VIII.14.) MeHVM rendelet Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
szabályairól a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál
66/2003. (XII.11.) ESzCsM r. a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági
követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet módosításáról
78/2003. (XII.23.) ESzCsM r. Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás
minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet
módosításáról
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1/2004. (I.5.) GKM rendelet Az ömlesztett árút szállító tengeri hajók biztonságos rakodásáról
17/2004. (II.24.) GKM-HM-EszCsM együttes rendelet A légiközlekedési balesetek és a
repülőesemények szakmai vizsgálatának szabályairól szóló 13/2000. (V. 31.) KHVM-HM-EüM
együttes rendelet módosításáról
7/2004. (III.26.) FMM-ESzCsM-PM együttes rendelet A megváltozott munkaképességű dolgozók
foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI.29.) EüM-PM együttes rendelet
módosításáról
2004. évi XI. törvény A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról
12/2004. (IV.16.) FMM-ESzCsM-PM együttes rendelet A megváltozott munkaképességű dolgozók
foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI.29.) EüM-PM együttes rendelet
módosításáról
15/2004. (IV.19.) FMM rendelet A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi
jelzésekről szóló 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet módosításáról
16/2004. (IV.19.) FMM rendelet A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról
55/2004. (IV.22.) GKM r. A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló
12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet módosításáról
HM 30/2004. (XII:6.) HM r. A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások
köréről, az azokhoz kapcsolódó részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati időre vonatkozó
szabályokról
28/2004. (XII.20.) FMM r. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról
BM 3/2005. (I.21.) BM r. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
szabályairól a belügyminiszter által irányított rendvédelmi szerveknél 15/2000. (V. 26.) BM
rendelet módosításáról
44/2005. (V.6) FVM-GKM-KvVM e. r. A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről
8/2005. (VI.24.) FMM-EüM e. r. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális
szintjéről 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet módosításáról
135/2005. (VII.14.)
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40/2005. (IX.29.) BM r. A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII.
27.) BM rendelet módosításáról
HM 38/2005. (X.5.) HM r. A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások
köréről, az azokhoz kapcsolódó részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati időre vonatkozó
szabályokról szóló 30/2004. (XII:6.) HM r. módosításáról
28/2005. (XII.28.) FMM-EüM e. r. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális
szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet módosításáról
27/2005. (XII.27.) FMM r. Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség területi
munkabiztonsági, munkaügyi felügyelőségei székhelyéről és illetékességi területéről
66/2005. (XII.22.) EüM r. a munkavállalókat érő zajexpozíciókra vonatkozó minimális egészségi és
biztonsági követelményekről
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2005. évi CXXXVI. Tv. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény módosításáról
267/2005. (XII.14.) Korm. r. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
2005. CLXXXVI. Tv. A légi-, vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési
események szakmai vizsgálatáról
123/2005. (XII.29.) GKM r. a légiközlekedési balesetek, a repülőesemények és a légiközlekedési
rendellenességek szakmai vizsgálatának szabályairól
40/2006. (VI.26.) GKM r. A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélye, a
biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési
eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról
2.

Veszélyes anyagok, készítmények, katasztrófavédelem

20/1979. (IX.18.) KPM rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás A és B Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
2/1982 . (II.22.) KPM r. A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló szabályzat
3/1988. (VI. 10.) KM rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás A és B Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről
122/1989. (XII. 5.) MT rendelet Az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának
kijelöléséről
16/1997. (X. 6.) KHVM rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás ,,A" és ,,B" Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről
18/1999. (VI. 9.) KHVM rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás "A" és "B" Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről
1999. évi LXXIV. törvény A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
179/1999. (XII. 10.) Kormányrendelet A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről
és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV.
törvény végrehajtásáról
2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
188/2000. (XI. 8.) Kormányrendelet A kémiai biztonság területén működő tárcaközi bizottság
működésének részletes szabályairól
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
5/2001. (I.16.) FVM r. A növényvédelmi tevékenységről
6/2001. (I. 16.) FVM rendelet A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának
engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, tárolásáról és szállításáról
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2/2001. (I. 17.) Kormányrendelet A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésről
5/2001. (II. 23.) KöM rendelet A poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat
tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól
9/2001. (III. 30.) EüM-FVM együttes rendelet A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és
ellenőrzéséről
9/2001. (IV.9) KöM rendelet Az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének
részletes szabályairól
13/2001. (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelet Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII.20.) EüMKöM együttes rendelet módosításáról
12/2001. (V.4.) KöM-EüM együttes rendelete a vegyi anyagok kockázatának becsléséről és a
kockázat csökkentéséről
272/2001. (XII.21.) Korm. rendelet A kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállításához,
gyártásához is használt vegyi anyagokkal végezhető egyes tevékenységek szabályai
313/2001. (XII.28.) Kormányrendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésről szóló 2/2001. (I.17.) Kormányrendelet módosításáról és hatálybaléptetéséről, valamint
a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló
114/1995. (IX. 27.) Kormányrendelet módosításáról
1/2002. (I.11.) Kormányrendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó
egységes eljárásról
2/2002. (I.11.) Kormányrendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és
képesítéséről
3/2002. (II.15.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozárásól szóló 41/2000. (XII.20.) EüMKöM együttes rendelet módosításáról
191/2002. (IX.4.) Korm. r. A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és
felügyeletéről
13/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.)
EüM-SzCsM rendelet módosításáról
28/2002. (XII.9.) GKM rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás A és B Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX.
18.) KPM rendelet módosításáról
19/2002. (XII.28.) ESZCSM-KvVM együttes rendelete az egyes veszélyes anyagokkal, illetve
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozárásól szóló 41/2000. (XII.
20.) EüM-KöM együttes rendelet módosításáról
30/2003. (V.21.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.)
EüM rendelet módosításáról
36/2003. (VI.27.) ESZCSM-KvVM együttes rendelete az egyes veszélyes anyagokkal, illetve
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozárásól szóló 41/2000. (XII.
20.) EüM-KöM együttes rendelet módosításáról
6/27

48/2003. (VII.24.) GKM rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás A és B Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX.
18.) KPM rendelet módosításáról
54/2003. (IX.1.) ESZCSM-KvVM-BM együttes rendelet a veszélyes anyagok és a veszélyes
készítmények tulajdonságainak vizsgálati módszereiről és a vizsgálatok eredményeinek
értékeléséről
11/2004. (III.10.) OGY h. A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló Európai
megállapodás (ADN) megerősítéséről
33/2004. (IV.26.) ESzCsM r. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos
egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
módosításáról
43/2004. (IV.26.) ESzCsM-KvVM e. r. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM
együttes rendelet módosításáról
101/2004. (IV.27.) Korm. r. A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és
felügyeletéről . 191/2002. (IX.4.) Korm. r.módosításáról
8/2004. (IV.28.) KvVM-ESzCsM. e. r. A vegyi anyagok kockázatának becsléséről és a kockázat
csökkentéséről szóló 12/2001. (V.4.) KöM-EüM együttes rendelet módosításáról
61/2004. (VII.12.) ESzCsM r. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos
egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
módosításáról
73/2004. (VIII.11.) ESzCsM r. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos
egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
módosításáról
89/2004. (V.15.) FVM rendelet A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának
engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és
szállításáról
266/2004. (IX.23.) Korm. r. A nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi
anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló Rotterdami
Egyezmény kihirdetéséről
113/2004. (IX.23.) GKM r. A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági
vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról
13/2004. (XII.25.) EüM-KvVM e. r. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüMKöM együttes rendelet módosításáról
1/2005. (I.7.) EüM r. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk
okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000 (IX.30) EüM rendelet, valamint a
veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályairól 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról
1/2005. (I.7.) FVM r. A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának
engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és
szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet módosításáról
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50/2005. (III.23.) Korm. r. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV.
törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Kormányrendelet módosításáról
10/2005. (IV.12.) EüM r. A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és
adatközlés rendjéről
32/2005. (VI.2.) GKM r. A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló szabályzatról szóló
2/1982 . (II.22.) KPM r. módosításáról
17/2005. (V.19.) EüM r. Az egészségügyi gázmesteri tevékenységről, valamint az egészségügyi
gázmester szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/1997. (VII.4.) NM rendelet
módosításáról
46/2005. (VI.28.) GKM r. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás A és B Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX.
18.) KPM rendelet módosításáról
61/2005. (VII.7.) FVM r. A növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I.16.) FVM r.
módosításáról
2005 XCVI. Tv. A katasztrófavédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról
168/2005. (VIII.24.) Korm. r. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV.
törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Kormányrendelet módosításáról
56/2005. (XI.29.) EüM-KvVM-BM együttes rendelet a veszélyes anyagok és a veszélyes
készítmények tulajdonságainak vizsgálati módszereiről és a vizsgálatok eredményeinek
értékeléséről szóló 54/2003. (IX.1.) ESZCSM-KvVM-BM együttes rendelet módosításáról
60/2005. (XII.20.) EüM r. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos
egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
módosításáról
56/2005. (XI.29.) EüM-KvVM-BM e.r. a veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények
tulajdonságainak vizsgálati módszereiről és a vizsgálatok eredményeinek értékeléséről szóló
54/2003. (IX.1.) ESZCSM-KvVM-BM együttes rendelet módosításáról
2006. évi VIII. tv. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény
módosításáról
2/2006. (I.18.) FVM r. A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának
engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és
szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet módosításáról
18/2006. (I.26.) Korm. r. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
3/2006. (I.26.) Az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről
24/2006. (II.3.) Korm. r. a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes
eljárásról szóló 1/2002. (I.11.) Kormányrendelet módosításáról
25/2006. (II.3.) Korm. r. egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek
szerves oldószer tartalmának szabályozásáról
12/2006. (III.23.) EüM r. Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
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3.

Gépeket, berendezéseket és eszközöket érintő jogszabályok

89/1988. (XII.20.) MT r. A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben
tartásáról
5/1990. (VI.12.) KöHÉM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről
1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről
7/1991. (IV. 26.) KTM rendelet Egyes ipari termékek zajvédelmi minőségtanúsításáról
6/1993. (V. 12.) IKM rendelet A gázüzemű járművek üzemanyagellátó berendezéseiről
11/1994. (III.25.) IKM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól
44/1995. (IX.15.) IKM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994.
(III.25.) IKM rendelet módosításáról
28/1995. (IKK. 17.) IKM közlemény az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló
11/1994. (III. 25.) IKM rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazásához
79/1997 (XII.31.) IKIM r. Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az
azoknak való megfelelőség értékeléséről
21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségük
tanúsításáról
22/1998. (IV.17.) IKIM rendelet egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének
tanúsításáról
18/1998. (VII.3.) KHVM rendelet Az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról
37/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet A szállítótartályok műszaki felügyeletéről
31/1999. (VI. 11.) GM-KHVM együttes rendelet Az elektromágneses összeférhetőségről
29/2000. (IX. 13.) GM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségük
tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet módosításáról
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági
követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról
13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra
alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról
10/2001. (IV.19.) KöM rendelet Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület
kibocsátásának korlátozásáról
29/2001. (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának
korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről
42/2001. (XII.23.) GM rendelet a Műszaki Biztonsági Főfelügyelet (MBF) veszélyes ipari
üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a
veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről
108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
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8/2002. (II.16.) GM rendelet A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra
szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról
20/2002. (III. 30.) KöViM rendelet A polgári légijármű üzemben tartásának szakmai feltételeiről és
engedélyezési eljárásáról
4/2002. (VI. 21.) GKM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági
követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet módosításáról
16/2002. (IX. 25.) GKM rendelet A tengeren menetrend szerint közlekedő kompok és gyorsjáratú
kompok biztonságos üzemeltetésének kötelező vizsgálatáról
246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet a felvonók és mozgólépcsők építésügyi hatósági
engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.)
Korm. rendelet módosításáról
2003. LXIV. tv. A biztonságos konténerekről szóló 1972. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
8/2003. (II.19.) GKM rendelet A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről
és megfelelőség-tanúsításáról
28/2003. (V.8.) GKM rendelet A vasúti járművek üzembe helyezésének engedélyezéséről és
időszakos viszgálatáról
31/2003. (V.16.) GKM rendelet A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő
alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 8/2002.
(II.16.) GM rendelet módosításáról
58/2003. (IX.23.) GKM rendelet A Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal felügyelete alatt álló
Műszaki Biztonsági Felügyelőség szervezetéről, székhelyéről és illetékességi területéről
64/2003. (X.18.) GKM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994.
(III.25.) IKM rendelet módosításáról
82/2003. (XII.10.) GKM r. A tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és
tanúsításáról szóló 11/2002. (II.6.) KöViM rendelet módosításáról
83/2003. (XII.11.) GKM r. A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet módosításáról
94/2003. (XII.18.) GKM r. A cseppfolyós propán-, butángázok és azok elegyei tartályban vagy
palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről
2/2004. (I.5.) GKM rendelet Az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító
szervezetek elismeréséről, kijelöléséről és felhatalmazásáról
11/2004. (II.13.) GKM rendelet A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre
vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról
29/2004. (III.12.) GKM r. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló
1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet módosításáról
31/2004. (III.16.) GKM r. Egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének
tanúsításáról szóló 22/1998. (IV.17.) IKIM rendelet módosításáról
39/2004. (IV.7.) GKM r. A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és
megfelelőség-tanúsításáról szóló 8/2003. (II.19.) GKM rendelet módosításáról
14/2004. (IV.19.) FMM rendelet A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjéről
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49/2004. (IV.22.) GKM r. A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra
szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 8/2002. (II.16.) GM
rendelet módosításáról
54/2004. (IV. 22.) GKM rendelet a Ro-Ro személyhajókra vonatkozó különös stabilitási
követelményekről
58/2004. (IV.24.) GKM r. Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III.
25.) IKM rendelet módosításáról
61/2004 (IV.24.) GKM-IHM e. r. Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 31/1999. (VI. 11.)
GM-KHVM együttes rendelet módosításáról
63/2004. (IV.27.) GKM r. A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági
felügyeletéről
12/2004. (IV.29.) BM-GKM. e. r. a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet módosításáról
86/2004. (VI.10.) GKM r. Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az
azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997 (XII.31.) IKIM r. módosításáról
26/2004. (VI.11.) BM r. Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző
és tanúsító szervezetek kijelöléséről
115/2004. (IX.24.) GKM r. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990 (IV.12.)
KöHÉM rendelet módosításáról
116/2004. (IX.24.) GKM r. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának
műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
121/2004 (X.15.) GKM r. A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági
felügyeletéről szóló 63/2004. (IV.27.) GKM r. módosításáról
122/2004. (X.15.) GKM r. A villamosmű biztonsági övezetéről
145/2004. (XII.29.) GKM r. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
1/2005. (I.11.) Korm. r. A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben
tartásáról szóló 89/1988. (XII.20.) MT rendelet módosításáról
44/2005. (VI.17.) GKM r. az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998.
(VII.3.) KHVM rendelet módosításáról
21/2005. (VIII. 26.) KvVM r. Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület
kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV.19.) KöM rendelet módosításáról
83/2005. (X.11.) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (VI.12.) KöHÉM
rendelet módosításáról
84/2005. (X.11.) A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
99/2005. (XI.18.) GKM r. a Ro-Ro személyhajókra vonatkozó különös stabilitási követelményekről
szóló 54/2004. (IV. 22.) GKM rendelet módosításáról
22/2005. (XII.21.) FMM r. A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet módosításáról
120/2005. (XII.28.) GKM r. A belvízi légpárnás kishajók megfelelőségének feltételeiről
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2005. CLXXXIII. Tv. A vasúti közlekedésről
125/2005. (XII.29.) GKM r. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (VI.12.)
KöHÉM rendelet módosításáról
126/2005. (XII.29.) GKM r. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
23/2006. ( II.3.) Korm. r. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések
hatósági felügyeletéről
26/2006. (V.5.) GKM r. Az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól
30/2006. (VI.1.) GKM r. Az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről
31/2006. (VI.1.) GKM r. A fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról
4.

Egyéni védőeszközök

2/1995. (I. 6.) MüM rendelet Az egyéni védőeszközök minősítő bizonyítványa kiadásának
szabályairól
7/1999. (XI. 3.) SzCsM rendelet Az egyéni védőeszközök munkavédelmi megfelelőségét vizsgáló
szervezetek kijelölésének részletes szabályairól
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz
használatának minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelete az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról
77/2003. (XII.23.) ESzCsM r. A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.)
EüM rendelet modósításáról
13/2004. (IV.17.) FMM rendelet Az egyéni védőeszközök megfelelőségét vizsgáló, tanúsító,
ellenőrző szervezetek kijelölésének részletes szabályairól és az Európai Bizottságnak, illetőleg az
Európai Unió tagállamainak való bejelentéséről, valamint a kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjról
20/2004. (IV.25.) FMM r. Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról szóló 2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet módosításáról

5.

Biztonsági szabályzatok

4/1975. (X. 11.) NIM rendelet az acetilén-gáz fejlesztő készülékek biztonsági szabályzata hatályba
léptetéséről
8/1978. (XI. 29.) NIM rendelet a Kazánbiztonsági Szabályzat hatályba léptetéséről
4/1979. (III. 7.) NIM rendelet A Nyomástartó Edények Biztonsági Szabályzata hatálybaléptetéséről
8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról
2/1987. (II. 17.) IpM rendelet A Robbanóanyagipari Biztonsági Szabályzat közzétételéről
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15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről
szóló szabályzatok kiadásáról
(Vasútüzemi Munkák Biztonsági Szabályzat,
Vasútépítési és Fenntartási Munkavégzés Biztonsági Szabályzat,
Gépjárműjavítás Biztonsági Szabályzat,
Hajózási Munkák Biztonsági Szabályzat)
31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
1/1995. (I. 6.) MüM rendelet Az Ipari Alpintechnikai Biztonsági Szabályzat kiadásáról
19/1995. (XII. 7.) KHVM rendelet A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat
kiadásáról
31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas-és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
44/1997. (VIII. 14.) IKIM rendelet A súlyos bányászati üzemzavarok és a súlyos bányászati
munkabalesetek bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló bányabiztonsági szabályzat
közzétételéről
35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet A Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
43/1999. (VIII. 4.) GM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 31/1994. (XI.
10.) IKM rendelet módosításáról
45/1999. (VIII. 4.) GM rendelet a Vas-és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló
31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet módosításáról
46/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló
32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet módosításáról
47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
16/2000. (V. 12.) GM rendelet a 4/1979. (III. 7.) NIM rendelettel hatályba léptetett Nyomástartó
Edények Biztonsági Szabályzat módosításáról
12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet A Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági
Szabályzat kiadásáról
27/2000. (IKK. 17.) közlemény a 4/1979. (III. 7.) NIM rendelettel hatályba léptetett Nyomástartó
Edények Biztonsági Szabályzat módosításáról szóló 16/2000. (V. 12.) GM rendelet alkalmazásához
16/2001. (III. 3.) FVM rendelet A Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról
8/2001. (III. 30.) GM rendelet A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat
hatályba léptetéséről
17/2002. (IV. 25.) GM rendelet az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló
32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet módosításáról
11/2003. (IX.12.) FMM rendelet Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról
72/2003. (X. 29.) GKM rendelet A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának
kiadásáról
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89/2003. (XII.16.) GKM r. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett
súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló
biztonsági szabályzat közzétételéről
101/2004. (VII.30.) GKM r. A külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzata
kiadásáról
130/2004. (XII.14.) GKM r. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról
szóló 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet módosításáról
131/2004. (XII.14.) GKM r. a Vas-és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló
31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet módosításáról
135/2004. (XII.16.) az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM
rendelet módosításáról
136/2004. (XII.16.) Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló
szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet módosításáról
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
60/2005. (VII.18.) GKM r. A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról
szóló 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet módosításáról
79/2005. (X.11.) GKM r. A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a
Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről
80/2005. (X.11.) GKM r. A gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó
Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről
45/2006. (VI.15.) FVM r. a szikvíz gyártásának, töltésének, valamint a szikvizes palack és ballon
tárolásának és szállításának Biztonsági Szabályzatáról
6.

Munkaegészségügyet érintő jogszabályok

2/1983. (II. 14.) EüM rendelet a dolgozók bőrvédő készítménnyel történő ellátásáról
16/1986. (XII. 17.) EüM rendelet az ittasság munkahelyi ellenőrzéséről véralkohol vizsgálattal
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és
munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről
26/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott
munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és a foglalkozási expozíció
bejelentéséről és kivizsgálásáról
21/1998. (VI. 3.) NM rendelet Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai
minimumfeltételeiről
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiéniás alkalmassági
orvosi vizsgálatról és véleményezésről
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1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól
17/1999. (XI. 18.) IM rendelet A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának szabályairól a büntetés-végrehajtási szervezetnél
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók védelméről
2000. XLIX. tv. A gyermekek és fiatalkorúak ipari munkára való alkalmasságának megállapítására
vonatkozó orvosi vizsgálatról
2000. L. tv. A gyermekek és fiatalkorúak nem ipari munkára való alkalmasságának megállapítására
vonatkozó orvosi vizsgálatról
BM 21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelet A fegyveres szervek hivatásos,
közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi
egészségügyi szolgálat igénybevételéről
26/2000 (IX.30) EüM rendelet A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az
általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
27/2000. (IX. 30.) EüM. rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosításáról
18/2001. (VI.28.) EüM rendelet A munkavállalók a munka közbeni zajexpozíció okozta kockázatok
elleni védelemről.
31/2001. (X. 3.) EüM rendelet Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak
kitett személyek egészségének védelméről
14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet A polgári légiközlekedési szakszolgálati
engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről
16/2002. (IV.10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről
2/2002. (XI. 16.) SzCsM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az
általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet
módosításáról
4/2003. (I. 31.) HM rendelet A hivatásos és szerződéses katonák egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasságának minősítéséről
21/2003. (VI.24.) HM-ESzCsM együttes rendelet A Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos
közegészségügyi-járványügyi követelményekről, azok ellátásának, valamint az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködésének rendjéről
39/2003. (VII.16.) ESzCsM r. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezetéről
és működéséről szóló 7/1991. (IV.26.) NM rendelet módosításáról
30/2003. (VII.18.) IM-ESzCsM e. r. A büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről
60/2003. (X.20.) ESzCsM r. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről
69/2003. (XII.16.) ESzCsM r. A foglalkozási betegségek és a fokozott expozíciós esetek
bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII.28.) NM rendelet módosításáról
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75/2003. (XII.23.) ESzCsM r. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az
általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000 (IX.30) EüM rendelet
módosításáról
76/2003. (XII.23.) ESzCsM r. A munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta
kockázatok elleni védelméről szóló 18/2001. (VI.28.) EüM rendelet módosításról
80/2003. (XII.23.) ESzCsM r. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiéniás alkalmassági orvosi
vizsgálatról és véleményezésről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosításáról
102/2003. (XII.23.) GKM r. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 11/1998
(XII.20.) KM-BM együttes rendelet módosításáról
252/2003. (XII.23.) Korm. r. A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak
ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII.25.) Korm. rendelet módosításáról
15/2004. (III.8.) EszCsM r. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) EszCsM rendelet módosításáról
29/2004. (IV.24.) ESzCsM r. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az
általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000 (IX.30) EüM rendelet
módosításáról
40/2004. (IV.26.) ESzCsM r. Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi
alkalmasság vizsgálatról és minősítéséről
BM 20/2004. (VI.1.) BM-IM-MeHVM e.r. A fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és
köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a
szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat
igénybevételéről szóló 21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelet módosításáról
54/2004. (VI.9.) ESzCsM r. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM r. módosításáról
65/2004. (VII.29.) ESzCsM r. Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi
alkalmasság vizsgálatról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet módosításáról
4/2004. (XI.17.) EüM r. A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló
13/1992. (VI.26.) NM rendelet módosításáról
1/2005. (I.7.) EüM r. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk
okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000 (IX.30) EüM rendelet, valamint a
veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályairól 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról
BM 2/2005. (I.21.) BM-IM-MeHVM e. r. A fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és
köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a
szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat
igénybevételéről szóló 21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelet módosításáról
14/2005. (V.2.) EüM r. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM r. módosításáról
22/2005. (VI.24.) EüM r. A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális
egészségi és munkabiztonsági követelményekről
34/2005. (VIII. 26.) EüM r. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM r. módosításáról
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57/2005. (XI.29.) EüM r. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk
okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000 (IX.30) EüM rendelet módosításáról
57/2005. (XI.29.) EüM r. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk
okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000 (IX.30) EüM rendelet módosításáról

7.

Képzést, szakképzést érintő jogszabályok

6/1980. (I. 25.) ÉVM - KPM együttes rendelet az építőgép kezelő munkakörök képesítéshez
kötéséről és az építőgép kezelők képzéséről
1993. LXXVI. tv. A szakképzésről
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről
6/1994. (VIII. 31.) MüM rendelet a szakmai követelmények kiadásáról (pl. középfokú
munkavédelmi technikus képzésről)
6/1995. (XII. 15.) MüM rendelet a felsőfokú munkavédelmi menedzser képzésről
1996. évi LVIII. törtvény A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
6/1996. (II.21.) IKM rendelet A hegesztők minősítéséről
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek
gyakorlásához szükséges képesítésekről
30/1997. (IV. 18.) BM rendelet A kéményseprő és tüzeléstechnikai karbantartó szakmában
szervezendő kéményseprő mestervizsga szakmai és vizsgáztatási követelményeiről
32/1997. (V. 9.) BM rendelet A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és
munkakörökről
10/1997. (V. 13.) MüM rendelet Az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet
megszüntetéséről és az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Korlátolt Felelősségű
Társaság alapításáról
3/1998. (I.12.) IKIM rendelet Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó
szervezetek alkalmasságának igazolásáról
11/1998. (XII.20.) KM-BM együttes rendelet A közúti járművezetők pályaalkalmassági
vizsgálatáról
2001. CI. Tv. a felnőttképzésről
15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről
8/2002. (I.30.) KöViM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének,
vizsgáztatásának szabályairól és díjairól
32/2002. (XII. 12.) BM rendelet A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál,
valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési
rendszeréről
2003. XXIX. tv. A szakképzésről szóló 1993. LXXVI. tv. módosításáról
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32/2003. (V.20.) GKM rendelet A vasúti járművezetők képzéséről, hatósági vizsgáztatásáról és
szakképesítéséről
83/2003. (VII.16.) FVM rendelet A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány
bevezetéséről és kiadásának szabályairól
44/2003. (VII.18.) GKM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének,
vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló 8/2002. (I.30.) KöViM rendelet módosításáról
27/2003. (X.18.) OM r. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII.30.) MüM rendelet
módosításáról
28/2003. (X.18.) OM r. Egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról
71/2003. (X.29.) GKM r. A közúti járművezetők képzéséről, vizsgáztatásáról és szakképesítéséről
szóló 20/1992. (VII.21.) KHVM rendelet módosításáról
74/2003. (XI.18.) GKM rendelet A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló
11/1998. (XII.20.) KM-BM együttes rendelet módosításáról
37/2003. (XII.27.) OM r. Az Országos Képzési Jegyzékről
3/2004. (I.13.) GKM rendelet A polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének szakszolgálati
engedélyéről és képzéséről
12/2004. (II.13.) GKM rendelet A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős
munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról
36/2004. (IV.1.) FVM r. A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és
kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII:16.) FVM rendelet módosításáról
41/2004. (IV.7.) GKM r. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról
19/2004. (IV.25.) FMM r. A Foglalkozáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium ügykörét érintő
szakterületeken a szekértői tevékenység szabályozásáról szóló 10/2003. (VII.31.) FMM rendelet
módosításáról
2004. XLVII. tv. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló
1996. évi LVIII. törtvény módosításáról
119/2004. (IX.30.) GKM r. Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó
szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998. (I.12.) IKIM rendelet módosításáról
134/2004. (XII.16.) A hegesztők minősítéséről szóló 6/1996. (II.21.) IKM rendelet módosításáról
29/2004. (XII.20.) A foglalkozáspolitikai és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
1/2005. (I.12.) BM r. Az utasbiztonsági ellenőrzést végző személyek e feladatra történő
felkészítésének és vizsgáztatásának rendjéről
3/2005. (II.10.) FMM rendelet a szakmai követelmények kiadásáról szóló 6/1994. (VIII. 31.) MüM
rendelet módosításáról
70/2005. (IV.21.) Korm. r. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének
és vizsgáztatásának általános szabályairól
24/2005. (IV.21.) GKM r. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének
és vizsgáztatásának részletes szabályairól
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37/2005. (VI.11.) A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV.7.)
GKM r. módosításáról
39/2005. (VI.11.) A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának
szabályairól és díjairól szóló 8/2002. (I.30.) KöViM rendelet módosításáról
2005. LXXIV. Tv. a felnőttképzésről szóló 2001. CI. Tv. módosításáról
63/2005. (VII.29.) GKM r. A műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet egyes munkaköreinek
betöltéséhez szükséges szakképesítési és szakmai gyakorlati követelményekről
77/2005. (IX.1.) FVM r. A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és
kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII.16.) FVM rendelet módosításáról
76/2005. (X.1.) GKM r. A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet
módosításáról
118/2005 (XII.27.) GKM r. A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős
munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló 12/2004. (II.13.)
GKM rendelet módosításáról
28/2006. (V.15.) GKM r. A gázszerelők nyilvántartásáról
8.

Atomenergia, radioaktivitás, sugárvédelem

1996. évi CXVI. törvény Az atomenergiáról
108/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet Az Országos Atomenergia Hivatal eljárásáról a nukleáris
biztonsággal összefüggő hatósági ügyekben
213/1997. (XII. 1.) Kormányrendelet A nukleáris létesítmény és a radioaktív hulladék tároló
biztonsági övezetéről
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról (munkahelyi sugárvédelmi szabályzat)
11/2000. (XI. 10.) KöViM rendelet A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és
csomagolásáról szóló 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet módosításáról
30/2001. (X. 3.) EüM rendelet a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről
18/2002 (IV.10.) EüM rendelet a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről szóló 30/2001.
(X. 3.) EüM rendelet módosításáról
31/2003. (V.21.) ESzCsM rendelet Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet módosításáról
114/2003. (VII.29.) Az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról, hatásköréről és bírságolási
jogköréről, valamint az Atomenergia Koordinációs Tanács tevékenységéről
47/2003. (VIII.8.) ESzCsM rendelet A radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges
elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben
előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről
33/2004. (VI.28.) BM r. A radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartásának rendjéről
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72/2004. (VIII.11.) ESzCsM rendelet Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról (munkahelyi sugárvédelmi szabályzat) szóló 16/2000. (VI. 8.)
EüM rendelet módosításáról
89/2005. (V.5.) Korm. r. A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az
ezzel összefüggő hatósági tevékenységről
249/2005. (XI.18.) Korm. r. A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az
ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 89/2005. (V.5.) Korm. r. módosításáról
64/2005. (XII.22.) EüM r. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet módosításáról
2005. évi CLI. Tv. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról
59/2005 (XII.20.) EüM r. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet módosításáról
249/2005. (XI.18.) Korm. r. A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az
ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 89/2005. (V.5.) Korm. r. módosításáról

9.

Nemzetközi egyezmények

2000. évi XLVI. törvény
Az ólomfehérnek a festőiparban való alkalmazásáról szóló, a
Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1921. évi 3. ülésszakán elfogadott 13. számú Egyezmény
kihirdetéséről
2000. évi XLIX. törvény
A gyermekek és fiatalkorúak ipari munkára való alkalmasságát
megállapító orvosi vizsgálatról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1946. évi 29.
ülésszakán elfogadott 77. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LVIII. törvény
Az anyaság védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia
1952. évi 35. ülésszakán elfogadott 103. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXI. törvény
A munkavállalók ionizáló sugárzás elleni védelméről szóló, a
Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1960. évi 44. ülésszakán elfogadott 115. számú Egyezmény
kihirdetéséről
2000. évi LXIII. törvény
A föld alatti bányamunkában foglalkoztatott fiatalkorúak orvosi
alkalmassági vizsgálatáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1965. évi 49. ülésszakán
elfogadott 124. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXVIII. törvény
A benzolártalmak elleni védekezésről szóló, a Nemzetközi
Munkaügyi Konferencia 1971. évi 56. ülésszakán elfogadott 136. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXIX. törvény
A foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi
Konferencia 1973. évi 58. ülésszakán elfogadott 138. számú Egyezmény kihirdetéséről
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
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
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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
2001. évi XXVII. törvény
A gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és
felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi
87. ülésszakán elfogadott 182. számú Egyezmény kihirdetéséről
35/2001. (X. 12.) KöViM rendelet A 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett "Életbiztonság a tengeren"
tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv ("SOLAS 1974/1978.")
mellékletének kihirdetéséről

10. Munkaügy, munkajog
8/1983. (VI.29.) EüM-PM együttes rendelet A megváltozott munkaképességű dolgozók
foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról
1992. XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
117/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet A tűzoltóság tagjaira vonatkozó kötelező élet- és balesetbiztosításról
9/1997. (II. 12.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az
önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről
és a személyügyi igazgatás rendjéről
11/1997. (II. 18.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati
tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök
szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról
2001. évi CXIII. törvény a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról
2003. XCIV. tv. Egyes törvényeknek az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás létrehozásával
összefüggő módosításáról
2003. évi CXVIII. tv. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény és egyéb
munkajogi törvények módosításáról
4/2003. (III.24.) FMM-ESzCsM-PM együttes rendelet A megváltozott munkaképességű dolgozók
foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI.29.) EüM-PM együttes rendelet
módosításáról
1/2004. (I:9.) FMM rendelet A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére
és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról
2/2004 (I.15.) FMM rendelet A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes
szabályiról
2/2004. (I.31.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az
önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről
és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 9/1997 (II.12.) BM rendelet módosításáról
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17/2004. (IV.24.) FMM r. A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan
nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet, valamint az Állami Foglalkoztatási
Szolgálatról szóló 4/2002. (X.17.) FMM rendelet módosításáról
18/2004. (IV.25.) FMM r. Az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás keretében használt azonosító
kódok képzésére, kiadására és alkalmazására vonatkozó szabályokról
21/2004. (IV.28.) FMM r. A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló
8/1999. (XI.10.) SzCsM rendelet módosításáról
27/2004. (XII.14.) A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális
ellátásáról szóló 8/1983. (VI.29.) EüM-PM együttes rendelet módosításáról
2005. LVII. tv. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. módosításáról
2005. LXXI. Tv. Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz
kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. Törvény módosításáról
2005. LXXVI. tv. az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal
összefüggő egyes törvények módosításáról (1996. LXXV. Tv. munkaügyi ellenőrzésről)
10/2005. (VII.25.) FMM r. Az alkalmi munkavállalói könyv formájáról, kitöltéséről, előkészítéséről
és elosztásáról
12/2005. (VII.29.) FMM r. A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló
8/1999. (XI.10.) SzCsM rendelet módosításáról
13/2005. (VIII. 26.) A munka világából történő fokozatos kivonulásához kapcsolódó járulékkiegészítésről
25/2005. (XII.27.) FMM-EüM-ICSSZEM-PM e.r. A megváltozott munkaképességű dolgozók
foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI.29.) EüM-PM együttes rendelet
módosításáról
2005. CLIV. Tv. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv., valamint egyéb munkaügyi
tárgyú törvények módosításáról
2005. CLV. Tv. a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról
1/2006. (II.2.) FMM r. a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas
iratokról
11. Tűzvédelem
1952. évi 15. törvényerejű rendelet A kötelező tűz- és jégbiztosítás bevezetéséről
1956. évi 36. törvényerejű rendelet A kötelező tűz- és jégbiztosítás megszüntetéséről
1973. évi 13. törvényerejű rendelet A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról
14/1973. (VI. 2.) MT rendelet A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1973. évi 13.
törvényerejű rendelet végrehajtásáról
31/1978. (VI. 10.) MT rendelet A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1973. évi 13.
törvényerejű rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 14/1973. (VI. 2.) MT rendelet módosításáról
4/1978. (VI. 21.) BM rendelet A pirotechnikai termék gyártásának, forgalomba hozatalának,
vásárlásának, szállításának és felhasználásának engedélyezéséről
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3/1980. (VIII. 30.) BM rendelet A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról
8/1981. (MÉM É. 20.) MÉM utasítás A minisztérium és a felügyelete alá tartozó szervek
Tűzvédelmi Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetben való
közzétételéről
4/1982. (V. 30.) BM rendelet A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 3/1980. (VIII. 30.)
BM rendelet módosításáról
4/1983. (III. 16.) BM-MÉM együttes rendelet Az erdők tűz elleni védelméről
3/1983. Legf. Ü. utasítás A számítástechnikai rendszerek titok-, vagyon- és tűzvédelméről
16/1992. (I. 27.) Korm. rendelet A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1973. évi 13.
törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott, többször módosított 14/1973. (VI. 2.) MT rendelet
módosításáról
4/1992. (IV. 7.) BM rendelet A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 3/1980. (VIII. 30.)
BM rendelet, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 4/1980. (XI. 25.) BM
rendelet módosításáról
2090/1994. (IX. 29.) Korm. határozat Az új Országos Rendőrségi, Tűz- és Polgári Védelmi
Központ létesítéséről
1995. évi XLIX. törvény A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1973. évi 13.
törvényerejű rendelet módosításáról
140/1995. (XI. 29.) Korm. rendelet A tűzvédelem és a polgári védelem központi szervezetének
szétválásáról
22/1995. (XII. 28.) BM rendelet A Belügyminisztérium Tűz- és Polgári Védelmi Intézetről
1996. évi XXXI. törvény A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
20/1996. (II. 7.) Korm. rendelet A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról,
valamint Riasztási és Segítségnyújtási Tervéről szóló 78/1995. (VI. 27.) Korm. rendelet
módosításáról
115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet A tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a
hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről
116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet A tűzvédelmi bírságról
118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet A létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról
119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet Az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról
28/1996. (XI. 26.) BM rendelet A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet A tűzvédelmi szabályzat készítéséről
1121/1996. (XII. 17.) Korm. határozat A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai
fejlesztéséről
31/1996. (XII. 21.) BM rendelet A Belügyminisztérium Tűz- és Polgári Védelmi Intézetének
átszervezéséről
34/1996. (XII. 29.) BM rendelet A tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, tűzvédelmi
berendezések, szakfelszerelések rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól
35/1996. (XII. 29.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
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8/1997. (II. 12.) BM rendelet Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér hivatásos tűzoltóságának
működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről
12/1997. (II. 26.) BM rendelet Az erdők tűz elleni védelméről
13/1997. (II. 26.) BM rendelet A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
27/1997. (IV. 10.) BM rendelet A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó
szabályokról
36/1997. (VI. 4.) BM rendelet A tűzvédelmi szakértői és igazságügyi szakértői tevékenység
szabályairól
37/1997. (VI. 11.) BM rendelet A tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről és
szabályairól
1998. évi XXX. törvény A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvény módosításáról
2/1998. (I. 16.) BM rendelet A Belügyminisztérium Tűz- és Polgári Védelmi Intézetének
átszervezéséről szóló 31/1996. (XII. 21.) BM rendelet módosításáról
180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet A tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi
hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint
felhasználásának és ellenőrzésének módjáról
39/1999. (II. 26.) Korm. rendelet A tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a
hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 115/1996. (VII. 24.) Korm.
rendelet módosításáról
1/1999. (III. 3.) KüM rendelet A tűzvédelem és a műszaki mentés külügyi ágazatra vonatkozó
különös szabályairól
87/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet A tűzvédelmi bírságnak, valamint biztosítók tűzvédelmi
hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint a
felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
99/1999. (VI. 28.) Korm. rendelet A tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a
hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 115/1996. (VII. 24.) Korm.
rendelet módosításáról
33/1999. (IX. 24.) BM rendelet A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM
rendelet módosításáról
150/1999. (X. 15.) Korm. rendelet A létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról
szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
14/1999. (X. 22.) IM rendelet A tűzvédelem és a műszaki mentés különös szabályairól a büntetésvégrehajtási szervezetnél
37/1999. (X. 27.) BM rendelet A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 13/1997. (II.
26.) BM rendelet módosításáról
163/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet Az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról
szóló 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
177/1999. (XII. 8.) Korm. rendelet A tűzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm.
rendelet módosításáról
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9/2000. (II. 16.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII.
29.) BM rendelet módosításáról
67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet A tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a
hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 115/1996. (VII. 24.) Korm.
rendelet módosításáról
28/2000. (X. 11.) EüM rendelet A tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra
vonatkozó különös szabályairól
37/2000. (XII. 5.) BM rendelet A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról
szóló 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet módosításáról
7/2001. (IV. 27.) BM rendelet Az erdők tűz elleni védelméről szóló 12/1997. (II. 26.) BM rendelet
módosításáról
31/2001. (XII. 19.) BM rendelet A tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi
technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól
32/2001. (XII. 19.) BM rendelet A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról
szóló 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet módosításáról
31/2001. (XII. 28.) HM rendelet A tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó
különös szabályairól
1/2001. (IK 1.) IM utasítás Az Igazságügyi Minisztérium Tűzvédelmi Szabályzatáról
2/2002. (I. 23.) BM rendelet A tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek
megállapításáról
104/2002. (V. 10.) Korm. rendelet A tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a
hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 115/1996. (VII. 24.) Korm.
rendelet módosításáról
126/2002. (V. 21.) Korm. rendelet A létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról
szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
208/2002. (IX. 26.) Korm. rendelet A tűzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm.
rendelet módosításáról
1/2003. (I. 9.) BM rendelet A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól
2/2003. (I. 14.) BM rendelet A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és
az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos
költségek megtérítéséről
6/2003. (VI. 20.) MeHVM rendelet A tűzvédelem és a műszaki mentés polgári nemzetbiztonsági
szolgálatokra vonatkozó különös szabályairól
86/2003. (VI. 20.) Korm. rendelet A létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról
szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről
49/2003. (XII.18.) BM r. A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér hivatásos tűzoltóságának
működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 8/1997. (II.12.) BM rendelet módosításáról
18/2003. (ÜK. 9.) LÜ utasítás Az ügyészi szervek tűzvédelmi szabályzatáról
15/2004. (V.21.) BM r. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó
szabályokról
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140/2004. (IV.29.) Korm. r. A tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a hivatásos
önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
módosításáról
21/2004. (VI.1.) BM r. A tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika
alkalmazhatóságának részletes szabályiról szóló 31/2001. (XII.19.) BM rendelet módosításáról
43/2004. (VII.7.) BM r. A tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek
megállapításáról szóló 2/2002. (I. 23.) BM rendelet módosításáról
229/2004. (VII.31.) Korm. r. A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló
155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
68/2004. (XII.30.) BM r. A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az
önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos
költségek megtérítéséről szóló 2/2003. (I. 14.) BM rendelet módosításáról
26/2005. (V.28.) BM r. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.)
BM rendelet módosításáról
245/2005. (XI.8.) Korm. r. A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló
155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról (Pirotechnikai Biztonsági Szabályzat)
53/2005. (XI.10.) BM r. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről
és a szakvizsga részletes szabályairól
57/2005. (XI.30.) BM r. A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az
önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos
költségek megtérítéséről
1/2006. (VI.26.) ÖTM r. A Hivatásos Tűzoltóságok Szolgálati Szabályzatának kiadásáról
12. Létesítés, építési követelmények
1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról, védelméről
253/1997.(XII.20.) Korm. rend. az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
19/2002. (V.8.) OM rendelet A közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának
építészeti-műszaki követelményeiről
12/2004. (IV.13.) OM r. A közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészetiműszaki követelményeiről szóló 19/2002. (V.8.) OM rendelet módosításáról
20/2004 (X.28.) KvVM r. A vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek
megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól
96/2005. (XI.4.) GKM r. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó
egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól
27/2006. (V.5.) GKM r. Az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági
eljárásairól
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13. Szabványjegyzék
MSZ 21875-79) Munkahelyek fűtésének és szellőzésének munkavédelmi követelményei.
MSZ 6240/2-1986 Belsőtéri mesterséges megvilágítás, Általános követelmények
MSZ 6240/4-1986 Belsőtéri mesterséges megvilágítás a világítástechnikai jellemzők előírt értékei.
MSZ/T 28800 Útmutató a munkahelyek egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek
alkalmazásához.
MSZ 21875-2/1999 Munkahelyek fűtésének és szellőzésének munkavédelmi követelményei
MSZ 18162 Az egész emberi testre ható munkahelyi rezgések megengedett értéke
MSZ 18150-2:1984 Immissziós zajjellemzők vizsgálata. Munkahelyen fellépő megítélési és
legnagyobb A-hangnyomás szintek meghatározása
MSZ 18151-2:1983 Immissziós zajhatárértékek. Munkahelyeken megengedett egyenértékű és
legnagyobb A-hangnyomásszintek
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