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Munkabiztonság rovatunkban szó lesz a munkavédelmi törvény
legújabb módosításairól, a piacfelügyeleti tevékenység részletes
szabályairól, valamint az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi
Igazgatóságának 2013-as ellenőrzési tervéről.
Foglalkozás-egészségügy rovatunkban ezúttal a munkaköri,
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló rendelet módosult előírásairól olvashatnak.
A hónap témája az új munkabaleseti jegyzőkönyv használata.
Lapszámunk a Kitekintő rovattal, és az új szabványok és
jogszabályok listájának ismertetésével zárul.
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1) A munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. törvény módosításai
2012. évi 172 sz. Magyar Közlönyben a honvédek jogállásáról
megjelent 2012. évi CCV. törvény több ponton módosította az
Mvt.-t is.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvény módosításai
6/2013. (I. 18.) kormányrendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól
Az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi
Igazgatósága 2013. évi országos hatósági
ellenőrzési terve
Helyreigazítás

Foglalkozás-egészségügy
Változott a munkaköri, szakmai, illetve személyi
higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM
rendelet néhány előírása

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 9. § (4)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés (félkövér betűkkel
szedve a kiegészítéseket, módosításokat) lépett:

A hónap témája

„(4) A honvédelemért felelős miniszter a honvédségi szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium
vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló
telepített munkahelyen, illetve ideiglenes építési munkahelyen,
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint azon
gazdasági társaságoknál, amelyeknél a tulajdonosi jog
gyakorlója a honvédelemért felelős miniszter, szolgálati
viszonyban, közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti
jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban kifejtett
munkatevékenységre – e törvény  gyelembevételével, kivételesen
indokolt esetben – eltérő követelményeket, eljárási szabályokat
állapíthat meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre vonatkozóan.”

Kitekintő

Az előbbieknek megfelelően módosultak az Mvt. 86. § (1)
bekezdés e) pont előírásai (A munkavédelmi hatóság hatósági
jogköre nem terjed ki):

Az új munkabaleseti jegyzőkönyv használata





Költözés
Szabványok
Jogszabályok

Tisztelt Előﬁzetőnk!
Honlapunkon letölthető, szerkeszthető Word
formátumú iratmintákat talál!
Honlapunk címe, melyen a szolgáltatás elérhető: www.forum-szaklapok.hu
Felhasználói név: MVszaklap
Jelszó: munka876
Munkavédelemmel kapcsolatos kérdéseit az
alábbi e-mail címre várjuk:
olvasoikerdesek@forum-media.hu
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„e) a honvédségi szervezetekre, a honvédelemért felelős
miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló
telepített munkahelyre, illetve ideiglenes építési
munkahelyre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra,
azon gazdasági társaságokra, amelyeknél a
tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelős
miniszter , továbbá a rendvédelmi szervekre, az
Országgyűlési Őrségre és az önkormányzati tűzoltóságra.”
Az Mvt. 88. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lépett:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„a) a munkavédelmi hatóságot vagy hatóságokat, továbbá a
honvédségi szervezetek, a honvédelemért felelős miniszter
által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő
területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített
munkahely, illetve ideiglenes építési munkahely, a
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, azon gazdasági
társaságok, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a
honvédelemért felelős miniszter, továbbá a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, valamint az
önkormányzati tűzoltóság tekintetében a munkavédelmi
hatósági feladatokat ellátó szerveket rendeletben jelölje ki;”
Az Mvt. 88. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lépett:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„c) rendeletben határozza meg a honvédségi szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett
minisztérium vag yonkezelésében lévő területen
honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyen, illetve ideiglenes építési munkahelyen, a
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint azon
gazdasági társaságoknál, amelyeknél a tulajdonosi jog
g yakorlója a honvédelemért felelős miniszter, a
munkavégzésre irányuló jogviszony, a közalkalmazotti
jogviszony, a kormányzati szolgálati jogviszony, a
közszolgálati jogviszony, valamint a szolgálati viszony
keretében kifejtett munkatevékenységre vonatkozó, e
törvényben meghatározottaktól eltérő munkavédelmi
követelményeket, az eljárási szabályokat, a tevékenységek
veszélyességi osztályba sorolását, továbbá a balesetek, a
foglalkozási megbetegedések és a fokozott expozíciós esetek
bejelentésére, kivizsgálására és minősítésére vonatkozó
szabályokat.”
Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények
módosításáról szóló 2012. évi CCXIV. törvény – több
törvény módosításával egyidejűleg – módosította az
Mvt.-t is. (Megjelent a 180 sz. Magyar Közlönyben.)
Az Mvt. 9. § (3) bek. módosítása alapján a rendészetért
felelős miniszter az Országg yűlési Őrségnél is
kivételesen indokolt esetben eltérő követelményeket,
eljárási szabályokat állapíthat meg az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozóan.

86. § (1) bekezdése e) pontjában az „a rendvédelmi
szervekre” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi
szervekre, az Országgyűlési Őrségre”;
87. § 9. pontjában az „a rendvédelmi szerveknél”
szövegrész helyébe az „a rendvédelmi szerveknél, az
Országgyűlési Őrségnél”;
88. § (2) bekezdés a) pontjában a „rendvédelmi szervek”
szövegrész helyébe a „rendvédelmi szervek, az
Országgyűlési Őrség” szöveg lépett.
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.
§-a a következő (5a) bekezdéssel egészült ki:
„(5a) Felhatalmazást kap a rendészetért felelős
miniszter, hogy az Országgyűlés elnöke véleménye
kikérésével rendeletb en határo zza m e g az
Országgyűlési Őrség tekintetében a munkavégzésre
irányuló jogviszonyban, szolgálati viszonyban
kifejtett munkatevékenységre vonatkozóan e
törvényben meghatározottaktól eltérő munkavédelmi
követelményeket, eljárási szabályokat, tevékenységek
veszélyességi osztályba sorolását, továbbá a balesetek,
a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós
esetek bejelentésére, kivizsgálására és minősítésére
vonatkozó szabályokat.”

2) 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység
részletes szabályairól
A Kormány a termékek piacfelügyeletérõl szóló 2012.
évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a)–c)
pontjában kapott felhatalmazás alapján kijelölte a
piacfelügyeleti hatóságokat az előbbi törvényben
meghatározott termékek tekintetében. A kijelölés
alapján a piacfelügyeleti hatóságok a következők:









az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Országos Tisztifőorvosi Hivatala és
– a fővárosi és megyei kormányhivatalok
népegészségügyi szakigazgatási szervei,
– valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának
járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi
intézete;
az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatal;
az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs
Nonpro t Korlátolt Felelősségű Társaság keretein
belül működő Felvonó és Mozgólépcső Felügyelet;
a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet;
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal;
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal;
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és
– a fővárosi és megyei kormányhivatalok
fogyasztóvédelmi felügyelőségei;
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a Nemzeti Közlekedési Hatóság és
– a fővárosi és megyei kormányhivatalok
közlekedési felügyelőségei;
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és
Munkaügyi Igazgatósága és
– a fővárosi és megyei kormányhivatalok
munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási
szervei;
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság;
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;
a Rendőrség szervei;
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és területi szervei az
importtermékek tekintetében.

Ha a piacfelügyeleti hatóság eljárása során megállapítja,
hogy a termék nem felel meg a biztonságossági
követelményeknek, akkor a hatóság megállapítása:

(A fővárosi/megyei kormányhivatalok munkavédelmi és
munkaügyi szakigazgatási szervei tervezett ellenőrzéseinek végrehajtásához)
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló
231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján a
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság elkészítette
2013. évi hatósági ellenőrzési tervét, amely a honlapján
olvasható. A hatósági ellenőrzési terv egyaránt érinti a
munkavédelem és munkaügy területét. A munkavédelmet érintően az ellenőrzések, vizsgálatok 5
témakört jelölnek meg.




a tételazonosítóval rendelkező termék esetén az
azonos tételazonosítóval legyártott, valamint
forgalomba hozott mennyiségre vonatkozik,
 tételazonosítóval nem megjelölt termékek esetén
pedig a teljes legyártott, valamint forgalomba hozott
mennyiségre vonatkozik.
Amennyiben a hiba természetéből adódóan a gyártó a
már legyártott mennyiségre vonatkozóan utólag a
veszélyforrást megszünteti, az ismételt forgalomba
hozatalra csak módosított tételazonosító, valamint
termékazonosító alkalmazásával kerülhet sor.
A piacfelügyeleti hatóság a forgalmazást tiltó és a
forgalomból történő kivonást vagy visszahívást elrendelő
határozatának végrehajtására a gyártón, az importőrön
és a forgalmazón kívül – szükség esetén – minden más
olyan személy kötelezhető, aki a veszély elkerülését célzó
intézkedés végrehajtásában részt vesz.
7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti
tevékenység részletes szabályairól szóló korm. rendelettel
összefüggésben több kormányrendeletet módosított.
A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása
alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről
szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
alapján a munkavédelem területén:
 „Az egyéni védőeszközök és a munkaeszközök
tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok
munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei a
munkavédelmi hatósági ellenőrzés során saját
hatáskörében látják el a piacfelügyeleti hatósági
feladatokat.”
 „A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a
fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és
munkaüg yi szakigazgatási sz er vei szakmai
irányításával összefüggő, az egyéni védőeszközökkel és a
munkaeszközökkel kapcsolatos piacfelüg yeleti
feladatokat.”

3) Az NMH Munkavédelmi és
Munkaügyi Igazgatósága
2013. évi országos hatósági
ellenőrzési terve

Emelőgépek üzemeltetésének ellenőrzése
Tervezett időpontja: 2013. II. félév
A célvizsgálat indokolása: Az emelőgépek
üzemeltetésének ellenőrzését az indokolja, hogy
2012-ben az eddig beérkezett azonnali jelentések
alapján megállapíthatóan, szabálytalan emelőgép
üzemeltetéssel, teheremeléssel, anyagmozgatással
kapcsolatban 5 halálos és 12 súlyos (csonkolásos,
életveszélyes) kimenetelű munkabalesetet
jelentettek be.
Az ellenőrzések döntően a tartalmi szempontok
vizsgálatára terjedjenek ki, a jogszabályokban előírt
dokumentációkat konkrét hiányosságok feltárása
esetén vizsgálják.



Biológiai kóroki tényezők kockázatával járó
tevékenységek célvizsgálata
Tervezett időpontja: 2013. május-június
A célvizsgálat indokolása: Magyarországon a
biológiai kóroki tényezők (vírusok, baktériumok,
gombák, paraziták stb.) által okozott megbetege-

dések az évenként bejelentett, kivizsgált és
elfogadott (regisztrált) foglalkozási megbetegedések számottevő arányát adják. A legutóbbi
lezárt évben, 2011. évben a kóroki tényezők fő
csoportjai szerint – az elmúlt évektől eltérően –
leggyakrabban a biológiai kóroki tényezők által
okozott megbetegedések fordultak elő.
Az ellenőrzések a biológiai kóroki tényezőkkel
összefüggő munkakörülmények vizsgálatára terjedjenek ki.


Villamosság biztonságának célvizsgálata
Tervezett időpontja: 2013. szeptember-október
A célvizsgálat indokolása: A 2012. évben a hatósági
ellenőrzési terv elkészítésének időpontjáig 2 halálos
és 5 életveszélyes munkabaleset történt áramütés,
illetve villamos munkavégzés következtében.
Az ellenőrzések döntően a tartalmi szempontok
vizsgálatára terjedjenek ki, a jogszabályokban előírt
dokumentációkat konkrét hiányosságok feltárása
esetén vizsgálják.
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Villamosság biztonságának célvizsgálata
Tervezett időpontja: 2013. szeptember-október
A célvizsgálat indokolása: A 2012. évben a hatósági
ellenőrzési terv elkészítésének időpontjáig 2 halálos
és 5 életveszélyes munkabaleset történt áramütés,
illetve villamos munkavégzés következtében.

2012. novemberi számunkban foglalkoztunk az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről szóló
1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozattal, illetve
szóltunk az emberi fogyasztásra szánt egészséges ivóvíz
megengedhető szennyezéséről az arzén, a bór és a
 uoridok tekintetében.

Az ellenőrzések döntően a tartalmi szempontok
vizsgálatára terjedjenek ki, a jogszabályokban előírt
dokumentációkat konkrét hiányosságok feltárása
esetén vizsgálják.

Több olvasónk jelezte, hogy az 1998. november 3-ai
98/83/E K tanácsi irányelv 1. mellékletében
meghatározott, illetve a kormányhatározatban is idézett
szennyezőanyag határértékek mértékegységét a cikkben
tévesen közöltük, ezért pontosítjuk ennek értékeit. „Az
irányelv az arzén tekintetében a 10 μg/l, a bór esetében az
1 mg/l, míg a  uorid esetében az 1,5 mg/l határértéknek
való megfelelést írja elő.”

Hőségriasztástól függően rendkívüli időjárási
körülmények miatti akcióellenőrzés
Tervezett időpontja: 2013. nyár
Az akcióellenőrzés indokolása: A hőségriasztás idején
a munkavállalók megterhelése, illetve igénybevétele
jelentősen megnő, amely egészségüket és
biztonságukat fokozottan fenyegeti (p1.: a
balesetek, a hőártalom kockázata megemelkedik).
Az ellenőrzések döntően a kedvezőtlen
klímakörnyezetben végzett munkavégzés
körülményeinek vizsgálatára terjedjenek ki, a
jogszabályokban előírt dokumentációk vizsgálatát
konkrét hiányosságok feltárása esetén végzik el.



Bányászat munkaegészségügyi célvizsgálata a
társhatósággal egyeztetve
Tervezett időpontja: 2013 II. félév
A célvizsgálat indokolása: A bányászati tevékenység
során számos egészségkárosító kockázattal, baleseti
veszélyforrással, illetve esetenként előre nem látható
veszélyek megjelenésével is számolni kell. Az Mvt.
86. § (1) bekezdés d) pontja a munkavédelmi
hatóság jogkörébe utalja a bányafelügyelet
tekintetében a munkaegészségügyi feladatok
ellátását. A munkavédelmi hatóság a korábbi évek
közös ellenőrzési gyakorlatának megfelelően –
egyeztetett szempontrendszer alapján – végzi el a
célvizsgálatot a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatallal (MBFH), illetve a bányakapitányságokkal együtt.

Foglalkozás-egészségügy
Változott a munkaköri, szakmai, illetve személyi
higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
néhány előírása
Az egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 41/2012. (XII. 20.)
NGM rendelet módosította a munkaköri, szakmai,
illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról
és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM
rendelet néhány előírását. A rendelet módosítása:




pontosítja, kiegészíti a rendelet hatályát;
kibővíti a záróvizsgálati kötelezettséget;
szabályozza a megváltozott munkaképességű
álláskeresők, közfoglalkoztatottak foglalkoztathatósági szakvéleményezésének rendjét;
 meghatározza a közfoglalkoztathatósághoz
kapcsolódó foglalkoztathatósági szakvélemény
kiadásához való jogosultakat.
A munkáltatónak a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál záróvizsgálatot kell kezdeményezni:

Az ellenőrzések döntően az egyes munkahelyi
kóroki tényezőkkel összefüggő munkakörülmények
vizsgálatára terjedjenek ki, a jogszabályokban előírt
dokumentációk vizsgálatát konkrét hiányosságok
feltárása esetén végzik el.

„8. § a) a külön jogszabályban szereplő emberi rákkeltő
hatású anyagok tízéves, benzol, illetve ionizáló sugárzás
négyéves expozícióját követően a tevékenység, illetve a
munkaviszony megszűnésekor;

A fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi
felügyelőségei – mint ellenőrző hatóság – a szakmai
irányító szerv által kiadott országos hatósági
ellenőrzési terv alapján készíti el a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvény szerinti hatósági ellenőrzési tervét, amely
természetesen a felsoroltakon kívül más, indokolt
területeket is érinthet.

b) idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet megszűnésekor,
továbbá ha a foglalkoztatott korkedvezményre
jogosító munkakörben legalább négy évet dolgozott;

4) Helyreigazítás

c) külföldi munkavégzés esetén a munkavállaló végleges
hazatérését követően.”
41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet a 175. sz. Magyar
Közlönyben jelent meg, a módosítás 2013. január 1-jén
lépett hatályba.
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A hónap témája
Az új munkabaleseti jegyzőkönyv használata
Ahogy ezt az előző számunkban megírtuk „a
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.)
MüM rendelet módosításáról szóló 5/2010. (III. 9.)
SZMM rendelet 9. § (2) bekezdése – többszöri halasztás
után – 2013. január 1-jén lép hatályba, amely alapján
új munkabaleseti jegyzőkönyvmintát kell alkalmazni”
Ha az új munkabaleseti jegyzőkönyvet áttanulmányozzuk, első benyomásként azonnal szembe tűnik,
hogy négy oldal helyett mindössze kettőből áll, illetve
elmaradt a külön oldal, az un. „Módosító munkabaleseti
jegyzőkönyv” nyomtatvány. Ez az első benyomás
azonban kissé csalóka, hiszen a „D” blokk – amely a
munkabaleset részletes leírására szolgál – bizony szűkös
felület, a pontos tájékoztatás érdekében „A baleset leírása
külön lapon folytatható”, így az oldalszám – különösen
akkor, ha fénykép, ill. helyszínvázlat is beillesztésre kerül
– megnövekedhet.
Ami a módosító jegyzőkönyvet illeti, a két lapot a
kitöltési útmutatónak megfelelően ki kell tölteni, és az
adatszolgáltatás jellege kódnégyzetben kell jelölni a
módosítás tárgyát:
 [2-es, módosításra, kiegészítésre utaló sorszámot kell beírni,





Alapvető követelmény, hogy a kitöltés során a vonatkozó
jogszabályban foglaltakat  gyelembe véve pontosan töltsük ki az – elsősorban statisztikai számbavételt szolgáló –
egy, illetve két „*” csillaggal jelölt mezőket és kódnégyzeteket.
A baleset leírása során kell  gyelni, hogy a leírtakat egy
„harmadik félnek” (munkavédelmi felügyelő,
társadalombiztosítási szakember stb.) is meg kell érteni,
mert ezek a személyek a helyszínt, a baleset során
használt munkaeszközök biztonsági állapotát, az
esemény bekövetkezésére ható befolyásoló
körülményeket általában nem ismerik. Arra kell
törekedni, hogy a leírás alapján a „harmadik fél” is
hasonlóan határozza meg, értse a balesethez vezető
okokat, ítélje meg a hasonló baleset megelőzésére
szolgáló intézkedéseket, mint a baleset kivizsgálója, a
jegyzőkönyv kitöltője.
Tekintettel arra, hogy az egyes blokkokban jelentős
számban vannak olyan adatokkal kapcsolatos kódok,
melyek az előző „négy oldalas” jegyzőkönyv formátumban is szerepeltek, most elsősorban azokra irányítjuk a
 gyelmet, melyekkel korábban nem talál-kozhattunk,
illetve kitöltésük az elmúlt időszakban sem volt
zökkenőmentes.
Az (A) Blokk-ban: [A munkáltató adatai]


ha a balesetről már korábban töltöttek ki jegyzőkönyvet, de
valamely adattal (kivéve munkaképtelen napok száma),
tényezővel, megállapítással kapcsolatosan módosítás vált
szükségessé.
3-as, nyilvántartásból való törlésre utaló sorszámot
kell beírni, ha az adatszolgáltatásban meghatározott bejelentés
megtétele után bekövetkezett vagy utólag felismert tény,
körülmény miatt, esetleg hatósági, bírósági döntés alapján a
baleset nem minősül munkabalesetnek.

Például a baleset egy alapvetően növényi szaporítóanyag termesztési tevékenységét folytató munkáltató, gépjármű-karbantartó szolgáltatást végző
részlegénél következezett be:
– a cég összességében 158 munkavállalót
foglalkoztat,
– ahol a baleset történt, 18-an dolgoznak.

4-es, a balesetből eredő munkaképtelen napok
számának közlésére utaló sorszámot kell beírni a

kódnégyzetbe abban az esetben, ha a már jelentett munkabaleset
sérültje visszanyerte munkaképességét, és a sérülés miatti
munkaképtelen napok számát a korábban megküldött
jegyzőkönyv nem tartalmazta.]

A munkabalesettel kapcsolatos adatokat, szöveges meghatározásokat a fejrovatban, valamint tíz blokkban kell
megjeleníteni.
(A) Blokk: A munkáltató adatai
(B) Blokk: A sérült (munkavállaló) adatai
(C) Blokk: A munkabaleset adatai
(D) Blokk: A munkabaleset részletes leírása
(E) Blokk: A munkabalesettel kapcsolatos
egyéb információk
(F) Blokk: A balesethez vezető ok/okok
(G) Blokk: Munkáltatói intézkedés(ek) a
hasonló balesetek megelőzésére
(H) Blokk: Mellékletek, megjegyzések
(I) Blokk: A kivizsgálást végzők adatai,
hitelesítések
(J) Blokk: A jegyzőkönyvet ellenőrző
munkavédelmi felügyelő

Helyesen határozzuk meg a munkáltató fő tevékenységét, illetve a helyi egység fő tevékenységét.
Nem kell „számításokat végezni” a létszám meghatározáshoz! Csak egyszerűen az összlétszámhoz, ill.
a helyi egységnél foglalkoztatottakhoz kell a létszám
kategóriának megfelelő kódot beírni.

A fő tevékenység (növényi szaporítóanyag
termesztése TEÁOR'08) 0130, a helyi egység tevékenységét (gépjármű-karbantartó szolgáltatás) 4520
kóddal kell jelölni.
A fő tevékenység létszámadatát 3-as, a helyi egység
létszámadatát 2-es kódszámmal kell jelölni a kitöltési
útmutató szerint.
A (B) Blokk-ban: [A sérült (munkavállaló) adatai]


Az életkor megjelölésekor a sérült években kifejezett életkorát kell megadni, vagyis a születési idő
és a baleset időpontjának adatai alapján a betöltött
éveket kell számolni, és azt kell a kódnégyzetekbe
beírni:
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– Ha pl. 1980. május 30 -án született a
munkavállaló, és 2013. május 27-én szenvedett balesetet, akkor balesetének időpontjában
még csak 32 éves volt, mivel nem érte el a
határnapot.
– Abban az esetben, ha a baleset 2013. május
31-én következik be, a munkavállaló már 33
éves, mert túl van a határnapon. [A határnap
2013. május 30-a, mert a munkavállaló
ekkor töltötte be a 33. évét!]


Pontosan a FEOR'08-ban foglaltakat felhasználva
kell beírni a balesetet szenvedett foglalkozását és a
kódszámot.
Pl.: gépjármű- és motorkarbantartó, 7331
Figyelem! Abban az esetben is ezt a megnevezést
kell bejegyezni, ha a karbantartót a munkaidő
racionális kihasználása érdekében más feladattal,
pl. légtechnikai rendszer hegesztési munkáival
bízták meg, és ekkor szenvedett munkabalesetet.



A munkatapasztalat meghatározásakor annál a
munkavállalónál, aki több, esetenként jellegében
összetetten több különböző feladatot is ellát, nem
indokolt a részfeladatonkénti meghatározás.
Pl.: a munkavállaló több mint öt éve a gépjárműkarbantartás mellett üzemanyagkúti kiszolgálást,
targoncával alkatrészszállítást, raktározást is végez,
„követhetetlen”, meghatározhatatlan részidőtartamban, és a balesetet a targoncával történő munkavégzés közben szenvedte el. Nem kell „kigyűjteni”,
hogy mennyi időt töltött targoncavezetéssel. Elegendő, ha ezen összetett feladatra vonatkozó megbízás kezdetétől (munkaszerződés, munkaköri leírás
stb.) eltelt időtartam kerül bejegyzésre, például
05 év és 02 hó.



Az előbbi példát folytatva a munkavállaló a Séi
parkerdőben fakitermelés közben védősisak nélkül
dolgozott. Egy lehulló ~10 kg tömegű hegyes ágdarab darab betörte a fejét mintegy 20 mm méretben, és agyrázkódást is szenvedett. Laikus személy – nem orvos – nem tudja egyértelműen diagnosztizálni, hogy melyik károsodás miatt került a
munkavállaló munkaképtelen állapotba. Előfordulhat, hogy az agyrázkódás miatt három napig kell
„pihennie” a munkavállalónak, ugyanakkor a koponyacsontja csak 3 hét múlva forr össze, és ezért nem
tud munkába állni.
A munkaképtelenséget megállapító orvos csak e
sérülésből történő felgyógyulást követően „írhatja
ki betegállományból” a munkavállalót, ezért a C
blokk 4. sorába koponyatörést kell beírni, és mivel
a bőr is beszakadt, így az eseményt a nyílt törésre
utaló 022 kódszámmal kell rögzíteni.


A (C) Blokk-ban: [A munkabaleset adatai]


Nem befolyásolják a munkanap-összevonások sem
azt a tényt, hogy a hét hétfővel kezdődik!
„A sérülés a hét hányadik napján” kódnégyzetbe
„3-at” kell beírni abban az esetben is, ha például
2013. május 20-a, pünkösd hétfő munkaszüneti
nap, és a baleset 23-án szerdán következik be!



A munkavégzés helyének meghatározása a
korábbiakhoz hasonlóan – a jogszabályban leírtak
szerint – történhet.
A kistérségi kód szolgál a baleset földrajzi helyének
pontos meghatározására. A székhelytől különböző
helyszínen bekövetkezett baleset esetében arra kell
vigyázni, hogy a helyi egység (telephely) esetenként
a székhelytől eltérő kistérségi kódszámmal
jelölhető.
Ha pl. a munkáltató székhelye a Szombathely
melletti SÉ településen a Fő út 23. alatt található,
és a baleset a községhez tartozó Séi parkerdőben
történt, akkor a székhelyre utaló HU 22208
kistérségi kód helyett a baleset földrajzi helyeként a
HU 22299 kistérségi kódot kell a jegyzőkönyvbe
beírni.

Ügyelni kell a sérülés megjelölésére szolgáló kódnégyzet kitöltésére. A kódszámok nem fednek le
minden sérülést, így meg kell fontolni, hogy
melyik kódszámot választom. Alapelv, hogy
mindig a legsúlyosabb, domináns károsodást kell
megjelölni.

A rendeletben lévő útmutató szerinti módon kell a
munkaképtelenség időtartamát jelölni. A munkaképtelenség időtartamának meghatározása (a naptári napok kiszámolása) a keresőképtelenség elbírálására jogosult orvos által kiadott dokumentáción
szereplő időpontok alapján történhet. [102/1995.
(VIII.25.) Korm. rend. 2. mellékletében szereplő
A3517-140/nyomtatvány „ORVOSI IGAZOLÁS A
KERESŐKÉPTELEN (terhes) ÁLLOMÁNY-BA
VÉTELRŐL” II. ill. VI. adata]
Pl. a munkabalesetet szenvedett munkavállaló
munkaideje 8 órától 16 óra 30 percig tart. A baleset 2013. február 05-én 12 óra 20 perckor következett be. A sérültet orvoshoz vitték elsősegélyre, és
ez az orvos jogosult a keresőképtelenség megállapítására, aki nagy valószínűséggel már e naptól keresőképtelennek nyilvánítja.
Ha az elsősegélyt nyújtó orvos nem volt jogosult a
keresőképtelenség megállapítására, és csak másnap
(február 06-án) fordul az elbírálásra jogosult orvoshoz, és ő a keresőképtelenség kezdeteként február
05-ét jelöli meg, akkor a keresőképtelen napok
számába ez a töredék nap is egész napként beszámít. Akkor azonban, ha a keresőképtelenség kezdetét február 06-ával jelöli, e naptól kell az időtartamot számítani.

A (D) Blokk-hoz: [A munkabaleset részletes leírása]


Minden olyan információt be kell írni a
jegyzőkönyvnek ebbe a részébe, amely alkalmas a
további „E”, „F” és „G” blokkok maradéktalan
kitöltéséhez.
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Az (E) Blokk-hoz: [A munkabalesettel kapcsolatos
egyéb információk]
 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 4. melléklet
(négy oldalas jegyzőkönyv) 3. oldalán található
56 – 93 kódnégyzetéhez tartozó meghatározásokhoz hasonló meghatározásokat tartalmaznak az
E-blokk az „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6 S” és „7”
sorai is. Eltérést „csupán” a „3.1”, a „4.1”, az „5.1”,
valamint a „6 M” fogalmak jelentenek. A helyes
értelmezéséhez kívánunk segítséget nyújtani egy
példaeseten keresztül.
Ebben a blokkban a szöveges választ igénylő
rovatokat – a korábbi gyakorlatnak megfelelően
– lehetőleg röviden, egy-két szóval kell kitölteni!
A KÓD-NÉGYZETEK KITÖLTÉSE A
FELÜGYELŐSÉG FELADATA!
A baleseti esemény leírása:
„A sérült éjszakás nővér az intézmény „XY” osztályán
látta el feladatát. Munkaideje a baleset előtti napon
16 órakor kezdődött és másnap reggel 6 óráig tartott.
Hajnali 04 órától kezdte meg az ilyenkor szokásos
szakmai tevékenységeket (ápoltak tisztába tétele,
ágyneműcsere stb). Erre az időre a nővérszobát üresen,
de bezárva hagyta (kulcs a zárban). Miközben a
nővér a munkáját végezte, az egyik ápolt azt vette
észre, hogy a nővérszobából füst árad ki, és azonnal
szólt a nővérnek. A jelzést követően – mivel a telefon a
nővérszobában volt – azonnal a közelben lévő portára
rohant, ismertette a történteket, és értesítették a
tűzoltóságot. A nővér a szomszédos osztályokról kért
segítséget az oltáshoz és a személyek mentéséhez, amely
rendben és fegyelmezetten meg is történt, személyi
sérülés e közben nem történt. A tűzoltók megérkezése
előtt az intézet dolgozói a tüzet eloltották.
A tűzvizsgálat, illetve a balesetvizsgálat – tanúmeghallgatások – megállapításai alapján egyértelművé
vált, hogy a nővérszoba ablakkeretét kívülről az egyik
(nem ezen az osztályon kezelt) ápolt gyújtotta fel, és
az itt elhelyezett iratanyag, papíranyag is lángra
kapott, majd továbbterjedt, de szerencsére „csak” a füst
volt jelentős. A mentés közben az ápolónő sok
füstöt lélegzett be - enyhe mérgezést szenvedett -,
és a háziorvosa (a keresőképtelenség elbírálására
jogosult orvos) ennek kapcsán munkaképtelennek
nyílvání-totta, és táppénzes állományba vette.”
Ebben az esetben az „E” blokk kitöltése – hivatkozva a sorszámokra – a következő:
1. Munkahelyi környezet
 fogalom változatlan
 esetünkben
Szociális otthon
2. Munkafolyamat
 fogalom változatlan
 esetünkben
Életmentés, értékmentés

3. Sérült konkrét  zikai tevékenysége
fogalom változatlan
esetünkben
Irodai berendezés locsolása (oltása)
3.1. A konkrét  zikai tevékenység anyagi
(tárgyi) tényezője
 új fogalom
„Azt a munkaeszközt, beleértve tárgyat és anyagot
(anyagi tényezőt) kell megjelölni, amelyet a balesetet szenvedett munkavállaló a baleset bekövetkezésekor használt, amellyel munkát végzett, függetlenül attól, hogy az adott munkaeszköz a
baleset bekövetkezésében közrejátszott-e. Az
anyagi tényezőnek nem feltétlenül van köze a
balesethez! Ha azonban a konkrét  zikai
tevékenységgel több anyagi tényező is kapcsolatban
áll, akkor azt kell megnevezni, amelyik a
legközelebbi kapcsolatba hozható a balesettel.
Anyagi tényezők: asztali fúrógép, kézi kalapács,
gépalkatrész stb.”
 esetünkben
Tűzoltó készülék, oltóanyag
4. Balesetet kiváltó különleges esemény
 fogalom változatlan
 esetünkben
Gyújtogatás, ismeretlen személy
4.1. Különleges esemény anyagi (tárgyi)
tényezője
 új fogalom
„Azt a munkaeszközt, beleértve tárgyat és anyagot
kell feltüntetni, amelyet a balesetet szenvedett
munkavállaló használt, amellyel érintkezésbe
került, és amelynek a meghibásodása, rendellenes
állapota a balesetet kiváltotta, illetve amellyel a
sérülés összefüggésben van. Ha több anyagi tényező
kapcsolódik az (utolsó) különleges eseményhez, az
utolsó anyagi tényezőt kell megnevezni, vagyis azt,
amely időben a legközelebb áll a sérülést okozó
érintkezéshez.
Különleges esemény anyagi tényezője: fúrógép,
épületelemek (ajtók, falak) stb.”
 esetünkben
A fenti példát elemezve megállapíthattuk,
hogy a különleges esemény a gyújtogatás
volt. E miatt a fa és papír anyagtól füst
keletkezett, tehát mint tárgyi tényező
Papír, fa füstjeként nevesíthető.
5. A sérülést okozó érintkezés, a sérülés módja
fogalom változatlan
esetünkben
Veszélyes anyag belégzése




5.1. A sérülést okozó érintkezés anyagi (tárgyi)
tényezője
 új fogalom
„Azt a munkaeszközt, beleértve tárgyat és anyagot
kell feltüntetni, amellyel a balesetet szenvedett
munkavállaló érintkezésbe került, vagy amely a
pszichológiai sérülését okozta. Ha több anyagi
tényező is kapcsolatba hozható a sérüléssel, akkor
azt az anyagi tényezőt kell megnevezni, amely a
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legsúlyosabb sérüléssel áll összefüggésben.
Anyagi tényező: szerszámgépből származó szilánk
stb.”


esetünkben
A belélegzett anyag gáz (ismeretlen
összetétel) volt.

munkáltatónak intézkedni (a felelős, és a határidő
megjelölésével) a hasonló munkabaleset megelőzése
érdekében. A baleset tanulságainak ismertetése nem
maradhat el! (Más kárán is tanuljon az okos!)
(H) Blokk: Mellékletek, megjegyzések

Természetesen nem lehet minden esetben anyagi
tényezőt nevesíteni, mert egyszerűen nem köthető
semmihez. Ilyen esetben nincs, nem volt szöveget
kell az adott rovatba beírni!
Pl. a munkavállaló a műszak végén az öltözőbe megy,
közben orrot fúj, és az elhasznált zsebkendő
szemétkosárba dobása közben elesik és fejét a
padozatba üti:
 Ez esetben a konkrét  zikai tevékenység az öltöző
megközelítése, amelyhez külön anyagi tényező
nem köthető, így a 3.1. sorba a nincs beírása a
helyes.
 Milyen esemény közben történt a baleset? Nem
volt más, mint az elesés. Az eleséshez mint
eseményhez itt sem lehet anyagi tényezőt kötni,
így ide is a nincs beírása javasolt.
Hátra van még a sérülést okozó érintkezés anyagi
tényezőjének meghatározása. Mi volt a sérülést okozó
érintkezés? Az elesés, a fej beütése. Az anyagi
tényezőnél azt kell megjelölni, hogy mibe ütötte be a
munkavállaló a fejét. Az 5.1 sor kitöltésekor szinte
más nem is írható be, mint: ….anyagú padozat!
Figyelem! Nyilvánvaló, ha a járófelület egyenetlen,
botlás-, csúszásveszélyes volt, vagy klimatikus
viszonyok, rossz megvilágítás stb. mint kockázati
tényező jelentkezik, azt  gyelembe kell venni a „3.1”,
a „4.1” és az „5.1” sorok kitöltésekor.
6. Személyi tényező(k)
A jogszabályban felsorolt fogalmak közül kell
kiválasztani a legmegfelelőbbet.

Itt kell felsorolni azokat a dokumentumokat, amelyek a
munkabaleseti jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Például:











A jegyzőkönyvben jelölt dokumentációk csatolása és
megküldése a baleset helyszíne szerint területileg
illetékes felügyelőség felé súlyos munkabaleset esetén
kötelező!
Az (I) Blokkal (A kivizsgálást végzők adatai,
hitelesítések) és a (J) Blokkal (A jegyzőkönyvet ellenőrző
munkavédelmi felügyelő) kapcsolatos követelmények
lényegében változatlanok.
Nem szabad elfelejteni! Ha a munkavédelmi képviselő
részt vesz a vizsgálatban, és annak eredményével egyetért,
vagy nem ért egyet, az aláírása nem hiányozhat az „I”
blokk első rovatából. Az eltérő véleményt is csatolni kell a
jegyzőkönyvhöz.
Figyelem!
A honlapon található segédletek között megtalálja
az új munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltéséhez
használható, Kiadónk által fejlesztett szoftvert is!

(F) Blokk: A balesethez vezető ok/okok


A balesetvizsgálat eredménye alapján röviden
összefoglalva meg kell határozni, illetve le kell írni
a tárgyi, személyi vagy szervezési okot vagy okokat,
amelyek közvetlenül mint okláncolati elemsor
szerepet játszottak a baleset bekövetkezésében.
 esetünkben
– Gyújtogatás;
– A nővérszobában lévő ablakkeret,
iratanyag beizzása, füstfejlődés;
– A személyek mentése közben a füst
belégzése;
– Enyhe füstmérgezés.
(G) Blokk: Munkáltatói intézkedés(ek) a hasonló
balesetek megelőzésére


Valamennyi, a vizsgálat során feltárt – nem csak az
„F” blokkban rögzített oksági elemekhez kapcsolható – hiányosság felszámolása érdekében kell a

meghallgatási jegyzőkönyvek (sérült, tanúk),
fényképfelvételek, azok száma,
alkoholos befolyásoltság vizsgálatának eredménye,
szakmai képesítés, kezelési jogosultság dokumentumának másolata,
munkaköri szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálat eredménye,
vonatkozó technológiai, kezelési, karbantartási
utasítás másolata,
kockázatértékelés vonatkozó részének másolata,
műszeres mérések eredménye,
szakértői vélemény,
a munkavédelmi képviselő külön lapon leírt észrevétele.

Kitekintő
Költözés
Az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság
(kivétel a Munkavédelmi Főosztály) munkatársai 2013.
január 14-étől átköltöztek a 1106 Budapest, Fehér út 10.
számú épületbe.
Az Igazgatóság telefonos elérhetőségei az alábbiak szerint
változtak:



Központi telefonszám: 06-1-433-04-00
Központi fax: 06-1-433-04-55
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Főigazgató-helyettes
– Titkárság közvetlen: 06-1-433-04-02
 Szabályozási és Nyilvántartási Főosztály
– Titkárság közvetlen: 06-1-433-04-05
 Munkaügyi Főosztály
– Titkárság közvetlen: 06-1-433-03-91
 Zöld szám: 06-80-204-667 (változatlanul üzemel)

1

2

MSZ EN

MSZ EN

Szabványok
Munkabiztonságot érintő nemzeti szabványok
közzététele a Szabványügyi Közlöny 2013. januári
száma alapján

529:2006

Légzésvédők. Ajánlások a kiválasztáshoz, használathoz, gondozáshoz és
karbantartáshoz. Útmutató dokumentum

1870-3:2001+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészgépek. 3. rész: Lefelé vágó,
keresztvágó körfűrészgépek és kettős célú, lefelé vágó, keresztvágó
körfűrészgépek/asztalos körfűrészgépek – Az MSZ EN 1870-3:2002
helyett

3

MSZ EN

1870-8:2001+A1:2010

Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészgépek. 8. rész: Egy fűrészlapos
szélező és hasító körfűrészgépek gépi előtolású fűrészegységgel, kézi
adagolással és/vagy munkadarab-elvétellel – Az MSZ EN 1870-8:2002
helyett –

4

MSZ EN

1870-9:2000+A1:2010

Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészgépek. 9. rész: Gépi előtolású,
kézi adagolású és/vagy elszedésű, két fűrészlapos körfűrészgépek
keresztvágáshoz – Az MSZ EN 1870-9:2001 helyett –

5

MSZ EN

12957:2001+A1:2009

Szerszámgépek. Biztonság. Szikraforgácsoló gépek – Az MSZ EN
12957:2001 helyett –

6

MSZ EN

62135-1:2009

Ellenállás-hegesztő berendezés. 1. rész: A tervezés, gyártás és létesítés
biztonsági követelményei – Az MSZ EN 50063:1998 helyett, amely
azonban 2011. 09. 01-jén még érvényes –

Angol nyelven munkabiztonságot érintő szabvány kihirdetése január hónapban nem történt.
Visszavont nemzeti szabványok
A Szabványügyi Közlöny 2013. januári számában visszavont munkabiztonságot érintő szabvány nem szerepelt.

Jogszabályok
Megjelent jogszabályok
2012. évi CXCV. Törvény a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2012. évi
módosításának kihirdetéséről
350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet, valamint
a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.)
Korm. rendelet közfoglalkoztatással összefüggő módosításáról
355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet az aláírási címpéldány és cégkivonat csatolására vonatkozó egyszerűsítéssel összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
Módosítás: 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről,
ellenőrzéséről és az ellenőrökről
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív
anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról
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350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet, valamint
a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.)
Korm. rendelet közfoglalkoztatással összefüggő módosításáról
35/2012. (XII. 14.) NGM rendelet egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Hatályos: 2012. 12. 19., 2013. 01. 01., 2013. 07. 01.
Módosítás: A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet
73/2012. (XII. 15.) BM rendelet a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika
alkalmazhatóságáról szóló 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet módosításáról
1589/2012. (XII. 17.) Korm. határozat a képesítési követelmények ésszerű csökkentéséről
2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról
Hatályos: 2012. 12. 30., 2013. 01. 01., 2013. 07. 01.
Módosítás: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való
alkalmazásának korlátozásáról
1636/2012. (XII. 19.) Korm. határozat Kormány 2013. I. félévi munkatervéről
390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Módosítás: A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
74/2012. (XII. 21.) NFM rendelet a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló
szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet
módosításáról
44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi
kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről
Hatályos: 2013. 01. 01., 2013. 07. 01.
48/2012. (XII. 21.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2010. (X.
5.) NGM utasítás módosításáról
Megjelent: Hivatalos Értesítő 2012/56. (XII. 21.)
48/2012. (XII. 28.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a járási
(fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggő módosításáról
Hatályos: 2013. 01. 01.
Módosítás: A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet
A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet
A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.)
NM rendelet
A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM
rendelet
munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet
2012. évi CCXII. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
Hatályos: 2012. 12. 28., 2013. 01. 01., 2013. 01. 02., 2013. 04. 01.
Módosítás: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
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2012. évi CCXIV. törvény egyes szolgálati viszonnyal összefüggő törvények módosításáról
Hatályos: 2012. 12. 31., 2013. 01. 01., 2013. 01. 02., 2013. 03. 01., 2013. 07.01.
Módosítás: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
Hatályos: 2013. 03. 01.
2012. évi CCXV. törvény az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról
Hatályos: 2012. 12. 28., 2013. 01. 01., 2013. 09. 01.
Módosítás: A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról
Módosítás: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a
bejelentés szabályairól
288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi
szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről
169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról
323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó
szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről
415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Módosítás: 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól
153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról
249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes
illetménypótlékokról
35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet a közigazgatási szakvizsgáról
273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről
424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási
szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság
által teljesített adatátadás részletes szabályairól
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről
Hatályon kívül helyezés: 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes
szabályairól
447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Hatályos: 2012. 12. 30., 2012. 12. 31., 2013. 01. 01., 2014. 03. 01.
Módosítás: 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény
hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső
szolgáltatások felsorolásáról
224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól
Hatályos: 2014. 03. 01.
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal
végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról
1/2013. (I. 2.) EMMI rendelet a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések
és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet módosításáról
1004/2013. (I. 10.) Korm. határozat a közszolgálati életpálya bevezetésének előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról
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7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló Korm. rendelettel összefüggő egyes
Korm. rendeletek módosításáról
Hatályos: 2013. 02. 02., 2013. 02. 18., 2013. 07. 01.
Módosítás: 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó
szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi
szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről
25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves
oldószer tartalmának szabályozásáról
321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és
megfelelőségük tanúsításáról
8/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Hatályos: 2013. 01. 19., 2013. 07. 01.
5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai
vizsga szervezésére kijelölt intézményekről
Módosítás:9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
6/2013. (I. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Hatályos: 2013. 01. 19., 2014. 01. 01.
Módosítás:13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

A Munkavédelem szaklapunkban közzétett szakcikkek
és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink
munkavédelmi tájékoztatásában kívánnak segíteni.
A kér désekre adott válaszok a szerzőnk rendelkezésre
álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért
Kiadónk felelősséget nem vállal.
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