Munkavédelmi jogszabályok listája

Joganyagok
1993. évi XCIII.
5/1993. (XII. 26.)

Munkabaleset
törvény
MüM
rendelet

Joganyagok
27/1996. (VIII. 28.)
Joganyagok
2003. évi LXXXIV
1997. évi CLIV.
60/2003. (X. 20.)
217/1997. (XII. 1.)
18/1998. (VI. 3.)
33/1998. (VI. 24.)
NM

27/1995. (VII. 25.)

a munkavédelemről
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
Foglalkozási betegség, fokozott expozíció

Megjegyzés

NM
rendelet

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek
bejelentéséről és kivizsgálásáról.
Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
Megjegyzés
alkalmasság
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
törvény
kérdéseiről
törvény
az egészségügyről
ESzCsM
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
rendelet
szakmai minimumfeltételekről
Korm.
a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi. LXXXIII.
rendelet
tv. végrehajtásáról
a fertőző betegségek és a járványok megelőzése
NM rendelet
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
NM rendelet
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

Joganyagok
89/1995. (VII. 14.)

Megjegyzés

Foglalkozás-egészségügy

Megjegyzés

Korm.
a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
rendelet
NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

Joganyagok

Munkahely

280/2004. (X. 20.)

Korm.
rendelet

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

6/1987. (VI. 24.)

EüM
rendelet

a keszonmunkákról

2/1998. (I. 16.)

MüM
rendelet

a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és
egészségvédelmi jelzésekről

50/1999. (XI. 3.)

EüM
rendelet

a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi
és biztonsági követelményeiről

3/2002. (II.8.)

SzCsM-EüM a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek
együttes
minimális szintjéről
rendelet

3/2003. (III.11.)

FMMESzCsM
együttes
rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő
munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről
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Megjegyzés

Kóroki tényezők

Joganyagok
61/1999. (XII. 1.)

EüM
rendelet

26/2000. (IX. 30.)

EüM
rendelet

22/2005. (VI. 24.)

EüM
rendelet

66/2005. (XII. 22.)
12/2006. (III. 23.)
22/2010. (V. 7.)
33/2016. (XI. 29.)

EüM
rendelet
EüM
rendelet
EüM
rendelet
EMMI
rendelet

Joganyagok
10/2016. (IV. 5.)
16/2008. (VIII. 30.)
146/2014. (V. 5.)
Korm.

65/1999. (XII. 22.)

EüM
rendelet

2016/425
(2016.03.09.)

(EU)
rendelet

Joganyagok

191/2009. (IX. 15.)
4/2002. (II.20.)

Korm.
rendelet
Korm.
rendelet
SzCsM-EüM
együttes
rendelet

Joganyagok
23/2016. (VII. 7.)
Joganyagok
143/2004. (XII. 22.)

GKM
rendelet

Megjegyzés

az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi
tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági
követelményeiről
Megjegyzés

az országos településrendezési és építési
követelményekről
az építőipari kivitelezési tevékenységről
az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során
megvalósítandó minimális munkavédelmi
követelményekről
Villamosság

NGM
rendelet

Megjegyzés

a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi
követelményeiről
az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezéséről

Építőipari tevékenység

Joganyagok
253/1997. (XII.20.)

a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

Anyagmozgatás, közlekedés
EüM
rendelet

Megjegyzés

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
a gépek biztonsági követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
Egyéni védőeszköz

Joganyagok

25/1998. (XII. 27.)

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók
egészségének védelméről
a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni
védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások
megelőzéséről
a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó
minimális egészségi és munkabiztonsági
követelményekről
a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális
egészségi és biztonsági követelményekről
az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett
munkavállalók védelméről
a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás
expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági
követelményekről
a fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának
kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és
biztonsági követelményekről
Munkaeszköz, gép

NGM
rendelet
NFGM
rendelet
Korm.
rendelet

Megjegyzés

a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra
tervezett villamossági termékek forgalmazásáról,
biztonsági követelményeiről és az azoknak való
megfelelőség értékeléséről
Hegesztés
a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

Megjegyzés

Megjegyzés

Joganyagok
31/1995. (VII. 25.)

Vas- és fémipari szerelés
IKM
rendelet

47/1999. (VIII. 4.)

Megjegyzés

GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

Joganyagok
11/2003. (IX.12.)

a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat
kiadásáról
Emelőgép

Joganyagok

Megjegyzés

Ipari alpintechnika
FMM
rendelet

Joganyagok

az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági
szabályzatáról
Nyomástartó berendezések, gázpalackok

44/2016. (XI. 28.)

NGM
rendelet

35/2016. (IX. 27.)

NGM
rendelet

29/2011. (VIII. 31.)

NGM
rendelet

35/2014. (XI. 19.)

NGM
rendelet

1/2016. (I. 5.)

NGM
rendelet

2/2016. (I. 5.)

NGM
rendelet

a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a
kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszakibiztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok
időszakos ellenőrzéséről

8/2018. (VIII. 17.)

ITM
rendelet

az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről

Joganyagok

Megjegyzés

Megjegyzés

a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági
követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról
a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő
alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek
vizsgálatáról és tanúsításáról
szállítható nyomástartó berendezések biztonsági
követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról
egyes szállítható nyomástartó berendezések
üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági
követelményekről és a Gázpalack Biztonsági
Szabályzatról
a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak,
tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági
követelményeiről, hatósági felügyeletéről

Szakmai képesítési követelmények

22/2008. (VIII. 29.)

KHEM
rendelet

a közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak
szervezésére feljogosított intézményekről, valamint a
gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek
kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet
módosításáról

40/2009. (VIII. 31.)

KHEM
rendelet

a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és
rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

21/2010. (V. 14.)

NFGM
rendelet

az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek
gyakorlásához szükséges képesítésekről

354/2009. (XII. 30.)

Korm.
rendelet

a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

14/2010. (IV. 28.)
SZMM

SZMM
rendelet

150/2012. (VII. 6.)

Korm.
rendelet

a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására
irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjakról
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

Megjegyzés

