Jogszabályi háttér

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről
A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi
biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések
bevezetéséről
1991. május 29-i 91/322/EGK irányelv a munkájuk során vegyi, fizikai és biológiai
anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló
80/1107/EGK irányelv végrehajtása céljából javasolt határértékek megállapításáról;
2000. június 8-i 2000/39/EK irányelv a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos
kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
szóló 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási
expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
2006. február 7-i 2006/15/EK irányelv a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásához a
javasolt foglalkozási expozíciós határértékek második listájának létrehozásáról és a
91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK irányelv módosításáról
1989. november 30-i 89/654/EGK irányelv a munkahelyi biztonsági és
egészségvédelmi minimumkövetelményekről (első egyedi irányelv a 89/391/EGK
irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)
1990. május 29-i 90/270/EGK irányelv a képernyő előtt végzett munka biztonsági és
egészségvédelmi minimumkövetelményeiről (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK
irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)
1992. június 24-i 92/58/EGK irányelv a munkahelyi biztonsági, illetve
egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó minimumkövetelményekről (kilencedik egyedi
irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)
1992. október 19-i 92/85/EGK irányelv a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató
munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását
ösztönző intézkedések bevezetéséről (tízedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv
16. cikke (1) bekezdésének értelmében)
1994. június 22-i 94/33/EK irányelv a fiatal személyek munkahelyi védelméről
1999. december 16-i 1999/92/EK irányelv a robbanásveszélyes légkör kockázatának
kitett munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó

minimumkövetelményekről (15. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének
(1) bekezdése értelmében)
2000. szeptember 18-i 2000/54/EK irányelv a munkájuk során biológiai anyagokkal
kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hetedik egyedi irányelv
a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)
2002. június 25-i 2002/44/EK irányelv a munkavállalók fizikai tényezők (vibráció)
hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és
biztonsági minimumkövetelményekről (tizenhatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK
irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)
2003. február 6-i 2003/10/EK irányelv a munkavállalók fizikai tényezők (zaj)
hatásának való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági
minimumkövetelményekről (tizenhetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16.
cikke (1) bekezdésének értelmében)
2004. április 29-i 2004/37/EK irányelv a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és
mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről [hatodik
egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése
értelmében] (Egységes szerkezetbe foglalt változat) (EGT vonatkozású szöveg)
2004. április 29-i 2004/40/EK irányelv a munkavállalók fizikai tényezők
(elektromágneses terek) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára
vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről [18. egyedi
irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében]
2006. április 5-i 2006/25/EK irányelv a munkavállalók fizikai tényezők hatásának való
expozíciójára (mesterséges optikai sugárzás) vonatkozó egészségügyi és biztonsági
minimumkövetelményekről (19. egyedi irányelv a 89/391/ EGK irányelv 16. cikke (1)
bekezdésének értelmében)
2009. november 30-i 2009/148/EK irányelv a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos
kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (kodifikált változat) (EGTvonatkozású szöveg)
2000. évi LXI. törvény a munkavállalók ionizáló sugárzás elleni védelméről szóló, a
Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1960. évi 44. ülésszakán elfogadott 115. számú
Egyezmény kihirdetéséről
1976. évi 12. törvényerejű rendelet a rákkeltő anyagok és hordozók által előidézett
ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi
Konferencia 1974. évi 59. ülésszakán, 1974. június 24-én elfogadott egyezmény
kihirdetéséről
2000. évi LXXII. törvénnyel kihirdetett 148. számú Egyezmény a munkakörnyezetről
(légszennyezés, zaj és rezgés), 1977
A BIZOTTSÁG 2017. január 31-i (EU) 2017/164 IRÁNYELVE a 98/24/EK tanácsi
irányelv alapján az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek negyedik listájának
létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK és a 2009/161/EK bizottsági
irányelv módosításáról

2000/39/EK és a 2009/161/EK bizottsági irányelv módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2017. december 12-i (EU) 2017/2398
IRÁNYELVE a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos
kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv
módosításáról
1998. április 7-i 98/24/EK irányelv a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos
kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
(tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése
értelmében)
Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a
vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
(REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv
módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági
rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK
és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről
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 LXVIII. törvény a benzolártalmak elleni védekezésről szóló, a Nemzetközi
Munkaügyi Konferencia 1971. évi 56. ülésszakán elfogadott 136. számú Egyezmény
kihirdetéséről
1989. november 30-i 89/656/EGK irányelv a munkavállalók által a munkahelyen
használt egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági
minimumkövetelményeiről (harmadik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikk
(1) bekezdése értelmében)
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai minimumfeltételekről
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez
szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről

33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági
szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós
esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról.
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
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 1. sz melléklet:
Munkavédelmi szabályzat
3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók
egészségének védelméről
26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni
védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra
vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó
minimális egészségi és biztonsági követelményekről
12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett
munkavállalók védelméről
51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelete az egészségügyi szolgáltatás keretében használt,
éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen
eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi
tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó
követelményekről
49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő
közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról
2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a
kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló

kormányrendelet hatályba lépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek
módosításáról
10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
25/2000. (IX. 31.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonságáról
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről (13. melléklet:
időszakos felülvizsgálatra kötelezett eszközök)
30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő
szervezetek kijelölésének és tevékenysége felülvizsgálatának szabályairól
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni
védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi
követelményeiről
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésről
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
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról (11. §
munkaidő kedvezmény és 16. § pótlék)

Módszertani levelek, protokollok, szakmai irányelvek

Módszertani levél a tetvesség elleni védekezésről (Epinfo 19. évfolyam 2.
különszám)
Módszertani levél a legionárius betegségről és megelőzéséről (Epinfo 23. évfolyam,
3. különszám, 2016. augusztus 25.)
Szakmai irányelv az oltást követő nemkívánatos események felügyeletéről a
védőoltással kapcsolatba kerülő (védőoltásokat szervező, végző, felügyelő) területi
egészségügyi dolgozók számára
Módszertani levél: Az egészségügyi intézményekben előforduló Calicivírus-járványok
sajátosságairól, megelőzésükről/felszámolásukhoz szükséges intézkedésekről

Módszertani levél a kullancsok elleni védekezésről (Epinfo 16. évfolyam 3.
különszám)
OKI Módszertani levele Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő
közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó kockázat értékelésé
Módszertani levél a betegellátás során a vérrel váladékokkal terjedő vírusfertőzések
megelőzéséről.
Módszertani levél a Methicillin/Oxacillin reziztens Staphyllococcus Aureus (MRSA)
fertőzések megelőzésére
EPINFO 21. évfolyam 37. szám (2014. szeptember 19): Az egészségügyi dolgozók
egészségvédelme
EPINFO 21. évfolyam 44. szám (2014. november 7): A scabiosis aktuális kérdései
ANTSZ - Fertőtlenítőszer adatbázis

