A nemzetgazdasági miniszter 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelete a központi hivatalok
felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével, valamint az
egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben a
nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek
módosításáról
1. A Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII.
27.) IpM rendelet módosítása
1. § A Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.)
IpM rendelet 3. §-ában a „mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” szövegrész
helyébe a „műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi)
hivatala” szöveg lép.
2. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 30/1995.
(VII. 25.) IKM rendelet módosítása
2. § (1) A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 30/1995.
(VII. 25.) IKM rendelet (a továbbiakban: 30/1995. IKM rendelet) melléklet 4. alcím
4.4 pont 4.4.17 alpontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi
kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete” szövegrész
helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala” szöveg lép.
(2) A 30/1995. IKM rendelet melléklet 4. alcím 4.3 pont 4.3.1 alpontjában az „Országos
Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg lép.
7. A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybaléptetéséről
szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet módosítása
7. § A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybaléptetéséről szóló
8/2001. (III. 30.) GM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Szabályzatban foglalt műszaki-biztonsági rendelkezések felügyeletét első fokon a
fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi
kerületi) hivatala (a továbbiakban: Hatóság), másodfokon a műszaki biztonsági
feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala látja el.”
11. A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
módosítása
11. § A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
a) 9. § (1) bekezdésében a „területileg illetékes, fogyasztóvédelmi feladatkörében
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a
„fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben
meghatározott, területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal
megyeszékhely szerinti járási hivatala” szöveg,
b) 9. § (3) bekezdésében a „területileg illetékes, fogyasztóvédelmi feladatkörében
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a
„fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben
meghatározott, területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal
megyeszékhely szerinti járási hivatalának” szöveg lép.
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23. A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségtanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosítása
23. § (1) A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és
megfelelőség-tanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban:
29/2011. NGM rendelet) 2. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„17. piacfelügyeleti hatóság: a piacfelügyeleti hatáskörében eljáró Budapest
Főváros Kormányhivatala, cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei
forgalmazására szolgáló szállítható nyomástartó berendezések vonatkozásában a
bányafelügyelet;”
(2) A 29/2011. NGM rendelet 15. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „A Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe az „A kijelölési feladatkörében
eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.
25. A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet módosítása
25. § A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 17. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kijelölési feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban:
kijelölő hatóság) jelöli ki a bejelentett szervezeteket az EK-típusvizsgálatra.”
26. A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági
övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet módosítása
26. § A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági
övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 17. § (1) bekezdésében az „A Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági
hatóságokról szóló” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari
és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi
mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló” szöveg lép.
30. Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki
biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI.
19.) NGM rendelet módosítása
30. § (1) Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki
biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló
35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet (a továbbiakban: 35/2014. NGM rendelet) 25. §
(3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Szakbizottság legfeljebb 8 fő szakértő tagból áll, akiket a miniszter felkérésére a
következő szervek, illetve szervezetek vezetői delegálhatnak:)
„d) a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala
(1 fő),”
(2) A 35/2014. NGM rendelet 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Szakbizottság maga dolgozza ki működési szabályzatát és tagjai közül öt év
időtartamra megválasztja a Szakbizottság elnökét.”
(3) A 35/2014. NGM rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében az „a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „a fővárosi
és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási
(fővárosi kerületi) hivatala” szöveg, a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal” szövegrész helyébe a „műszaki biztonsági feladatkörében eljáró
Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,
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b) 17. § (1) bekezdésében az „a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „a fővárosi
és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási
(fővárosi kerületi) hivatala” szöveg,
c) 25. § (4) bekezdésében az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
főigazgatójának” szövegrész helyébe az „a műszaki biztonsági feladatkörében
eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.
31. A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági
ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet
módosítása
31. § A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági
ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 12/2015. (IV. 10.) NGM
rendelet (a továbbiakban: 12/2015. NGM rendelet) 1. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
32. A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek
műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM
rendelet módosítása
32. § (1) A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek
műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.)
NGM rendelet (a továbbiakban: 1/2016. NGM rendelet) 2. § 18. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„18. Tanúsító szervezet: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és
kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi
mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró
Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) által kijelölt
szervezet.”
(2) Az 1/2016. NGM rendelet 2. § 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„24. Üzembe helyezés: a műszaki biztonsági hatóság (a továbbiakban: Hatóság)
engedélye alapján a létesítmény használatba vétele, üzemeltetésének megkezdése.”
(3) Az 1/2016. NGM rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tárolótartályokkal és tároló létesítményekkel kapcsolatos rendkívüli események
kivizsgálása tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és
kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi
és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendeletben foglaltakat az e rendeletben
meghatározott kiegészítésekkel kell alkalmazni.”
(4) Az 1/2016. NGM rendelet 21. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(3) A Szakbizottság összetételét a Kormányhivatal javaslatára az iparügyekért
felelős miniszter határozza meg. A szakbizottsági tagokat az iparügyekért felelős
miniszter a Kormányhivatal javaslatára öt év időtartamra bízza meg.
(4) A Szakbizottság maga dolgozza ki működési szabályzatát és tagjai közül öt év
időtartamra megválasztja a Szakbizottság elnökét.”
(5) Az 1/2016. NGM rendelet
a) 22. § (3) bekezdésében a „Hivatal piacfelügyeleti és műszaki felügyeleti
hatóságával” szövegrész helyébe a „Kormányhivatallal” szöveg,
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b) 22. § (4) bekezdésében a „Hivatal piacfelügyeleti és műszaki felügyeleti
hatóságához” szövegrész helyébe a „Kormányhivatalhoz” szöveg lép.
33. A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített
gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok
időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosítása
33. § (1) A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített
gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz
tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet (a
továbbiakban: 2/2016. NGM rendelet) 33. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(A Szakbizottság legfeljebb 6 fő szakértő tagból áll, akiket az iparügyekért felelős
miniszter felkérésére a következő szervezetek vezetői delegálhatnak:)
„a) a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala
(1 fő),”
(2) A 2/2016. NGM rendelet 33. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(4) A Szakbizottság összetételét a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a
műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának
javaslatára az iparügyekért felelős miniszter határozza meg. A szakbizottsági
tagokat az iparügyekért felelős miniszter a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró
Budapest Főváros Kormányhivatala javaslatára öt év időtartamra bízza meg.
(5) A Szakbizottság maga dolgozza ki működési szabályzatát és tagjai közül öt év
időtartamra megválasztja a Szakbizottság elnökét.”
(3) A 2/2016. NGM rendelet
a) 2. § 36. pontjában az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal”
szövegrész helyébe az „a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest
Főváros Kormányhivatala” szöveg,
b) 33. § (6) bekezdésében az „az MKEH” szövegrész helyébe az „a műszaki
biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,
c) 34. § (3) bekezdésében az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatallal”
szövegrész helyébe az „a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest
Főváros Kormányhivatalával” szöveg,
d) 34. § (4) bekezdésében az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz”
szövegrész helyébe az „a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest
Főváros Kormányhivatalához” szöveg, a „Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe a „műszaki biztonsági
feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,
e) 2. melléklet 4. Létesítési követelmények alcím 4.4. pont 4.4.2. alpont 4.4.2.3.
pont b) alpontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és
műszaki biztonsági hatósága” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei
kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi
kerületi) hivatala” szöveg lép.
35. A felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 28/2016. (VIII. 23.) NGM
rendelet módosítása
35. § (1) A felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 28/2016. (VIII. 23.)
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NGM rendelet (a továbbiakban: 28/2016. NGM rendelet) 23. §-a a következő (5)
bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a tanúsítvány vagy a jóváhagyási döntés kiadása után a megfelelőség
ellenőrzése során a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a felvonó vagy egy a
felvonókhoz készült biztonsági berendezés már nem megfelelő, akkor legalább 15
napos határidő közlésével felszólítja a felvonószerelő vállalkozást vagy a gyártót a
megfelelő kiigazító intézkedések megtételére.”
(2) A 28/2016. NGM rendelet
a) 2. § 21. pontjában az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a
továbbiakban: MKEH)” szövegrész helyébe az „a kijelölési feladatkörében
eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,
b) 18. § (1) bekezdésében az „A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal”
szövegrész helyébe az „A kijelölési feladatkörében eljáró Budapest Főváros
Kormányhivatala” szöveg lép.
36. A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt
berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 35/2016. (IX.
27.) NGM rendelet módosítása
36. § (1) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt
berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 35/2016.
(IX. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban: 35/2016. NGM rendelet) 16. §-ában a
„Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe a „kijelölési
feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a 35/2016. NGM rendelet 36. § (2) bekezdése.
44. A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása
44. § (1) A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet (a továbbiakban: 6/1987.
EüM rendelet) 3. §-ában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal mint
munkavédelmi hatóság” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala mint munkavédelmi hatóság” szöveg lép.
(2) A 6/1987. EüM rendelet melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
45. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosítása
45. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet (a továbbiakban: 5/1993.
MüM rendelet) 7. § (1) bekezdésében a „munkavédelmi hatósági hatáskörében
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és
megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági hatáskörében eljáró járási hivatala”
szöveg lép.
(2) Az 5/1993. MüM rendelet 9. § (1) bekezdés d) pontjában az „az egészségbiztosítási
pénztári feladatkörében eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak”
szövegrész helyébe „a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási
pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának” szöveg lép.
(3) Az 5/1993. MüM rendelet 2. számú melléklet 3. pont
a) I/a) alpontjában a „két” szövegrész helyébe a „négy” szöveg,
b) I/b) alpontjában a „két” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
c) I/c) alpontjában a „négy” szövegrész helyébe a „hat” szöveg,
d) I/e) alpontjában az „és minden megkezdett 600” szövegrész helyébe az „és
minden megkezdett 400” szöveg lép.
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(4) Az 5/1993. MüM rendelet 4/a. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az 5/1993. MüM rendelet 5. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
48. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és
kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása
48. § (1) A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és
kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet (a továbbiakban: 27/1996.
NM rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az orvosi tevékenység körében észlelt, a 2. számú mellékletben szereplő
foglalkozási betegséget, foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezést (a
továbbiakban együtt: foglalkozási betegség), valamint a külön jogszabályban
meghatározott vegyi anyagok, továbbá zaj okozta fokozott expozíciós esetet a
munkáltató telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási
hivatalához mint munkavédelmi hatósághoz (a továbbiakban: munkavédelmi
hatóság) be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és elfogadásuk esetén nyilvántartásba
kell venni. A munkavédelmi hatóság a hozzá érkezett, a foglalkozási betegség
gyanújával kapcsolatos bejelentéseket egy munkanapon belül továbbítja a
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a
továbbiakban: minisztérium) részére.”
(2) A 27/1996. NM rendelet
a) 5. § (5) bekezdés a) pontjában az „a növény- és talajvédelmi feladatkörében
eljáró megyei kormányhivatalt” szövegrész helyébe az „a megyei
kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely
szerinti járási hivatalát” szöveg,
b) 5. § (5) bekezdés c) pontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt” szövegrész
helyébe az „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalát” szöveg,
c) 5. § (9) bekezdésében az „az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatalt” szövegrész helyébe az „a fővárosi és
megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró
járási (fővárosi kerületi) hivatalt” szöveg,
d) 5. § (10) bekezdésében az „az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „a fővárosi és
megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró
járási (fővárosi kerületi) hivatal” szöveg,
e) 6. számú mellékletében a „Kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság”
szövegrész helyébe a „Járási Hivatal mint munkavédelmi hatóság” szöveg lép.
(3) A 27/1996. NM rendelet
a) 3. § (4) bekezdésében az „az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz (a
továbbiakban: OTH)” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és foglalkozásegészségügyi szervhez” szöveg,
b) 3. § (5) bekezdésében az „az OTH-hoz” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés
és foglalkozás-egészségügyi szervhez” szöveg,
c) 3. § (6) bekezdésében, valamint 5. § (1), (7) és (8) bekezdésében az „az OTH”
szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv”
szöveg,
d) 4. § (1) bekezdésében az „az OTH-t” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és
foglalkozás-egészségügyi szervet” szöveg,
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e) 5. § (9) és (10) bekezdésében az „az OTH” szövegrészek helyébe az „a
munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg,
f ) 4. számú mellékletében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe
a „munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg,
g) 3. számú melléklet II. alcím 2. pont első mondatában az „az OTH-nak”
szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi
szervnek” szöveg,
h) 3. számú melléklet II. alcím 2. pont második mondatában és 3. pontjában az „Az
OTH” szövegrész helyébe az „A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi
szerv” szöveg lép.
(4) A 27/1996. NM rendelet 3. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
49. Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális
egészségi és biztonsági követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet
módosítása
49. § Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és
biztonsági követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 5. §-ában az „a
fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság” szövegrész
helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala mint
munkavédelmi hatóság” szöveg lép.
50. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági
követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet módosítása
50. § A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 9. §-ában az „a fővárosi és megyei
kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság” szövegrész helyébe az „a fővárosi és
megyei kormányhivatal járási hivatala mint munkavédelmi hatóság” szöveg lép.
51. A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosítása
51. § (1) A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet (a továbbiakban: 61/1999. EüM rendelet) 12. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2–4. csoportba tartozó biológiai tényezőkkel történő tevékenység szándékát
első alkalommal a tevékenység megkezdését megelőzően legalább 30 nappal a 6.
számú melléklet szerinti bejelentőlapon be kell jelenteni a munkavédelmi
hatóságnak. Ezt az első bejelentést akkor is meg kell tenni, ha a biológiai tényezőt a
munkáltató ideiglenesen maga sorolta be a 3. vagy a 4. csoportba.”
(2) A 61/1999. EüM rendelet 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat az általa végzett védőoltásokról évente, a
tárgyévet követő év január 5. napjáig a 7. számú melléklet szerinti bejelentőlapon
összefoglaló jelentést küld a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási
hivatalnak és a munkavédelmi hatóságnak.”
(3) A 61/1999. EüM rendelet 3. § (4) bekezdés b) pontjában az „a fővárosi és megyei
kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak” szövegrész helyébe az „a
fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának mint munkavédelmi
hatóságnak” szöveg lép.
(4) A 61/1999. EüM rendelet a 7. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.
(5) A 61/1999. EüM rendelet a 8. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.
(6) Hatályát veszti a 61/1999. EüM rendelet 12. § (3) bekezdése.
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52. A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális
biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet
módosítása
52. § A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális
biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM
rendelet 10. §-ában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi
hatóság” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási
hivatala mint munkavédelmi hatóság” szöveg lép.
53. A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM
együttes rendelet módosítása
53. § A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes
rendelet
a) 7. § (4) bekezdés d) pontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi
intézetének (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)” szövegrész
helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi
feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban:
járási hivatal)” szöveg,
b) 13. § (1) és (2) bekezdésében az „a járási népegészségügyi intézet” szövegrész
helyébe az „a járási hivatal” szöveg lép.
54. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása
54. § (1) A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a
továbbiakban: 26/2000. EüM rendelet) 18. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(5) A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv a (4) bekezdés szerinti
adatokat a tárgyévet követő március 31-ig regisztrálja, elemzi és értékeli, és az erről
készült tájékoztatót megküldi az egészségügyért felelős miniszter által vezetett
minisztérium részére, továbbá a HM által szolgáltatott adatokról készült tájékoztatót
a HM részére is megküldi.”
(2) A 26/2000. EüM rendelet
a) 4. § (3) bekezdésében az „a fővárosi és megyei kormányhivatal mint
munkavédelmi hatóság” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala mint munkavédelmi hatóság” szöveg,
b) 21. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatallal” szövegrész helyébe a „területi környezetvédelmi
hatósággal” szöveg,
c) 3. számú melléklet címében az „A fővárosi és megyei kormányhivatal mint
munkavédelmi hatóság” szövegrész helyébe az „A fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala mint munkavédelmi hatóság” szöveg lép.
55. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002.
(II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet módosítása
55. § A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.
8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 6. § (6) bekezdésében az „a fővárosi és megyei
kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak” szövegrész helyébe az „a
fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának mint munkavédelmi
hatóságnak” szöveg lép.
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56. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet
módosítása
56. § Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet 5. §
(1) bekezdésében az „illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi
hatóságnak” szövegrész helyébe az „illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási
hivatalának mint munkavédelmi hatóságnak” szöveg lép.
58. A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és
munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása
58. § (1) A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és
munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet (a
továbbiakban: 22/2005. EüM rendelet) 4. § (3) bekezdés d) pontjában az „az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az egészségbiztosítási pénztári
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az
„az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal” szöveg lép.
(2) A 22/2005. EüM rendelet 8. § (1) bekezdésében az „az Országos Tisztifőorvosi Hivatal”
szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg lép.
59. A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági
követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása
59. § (1) A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági
követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet (a továbbiakban:
66/2005. EüM rendelet) 6. § (2) bekezdésében az „a fővárosi és megyei
kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak” szövegrész helyébe az „a
fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának mint munkavédelmi
hatóságnak” szöveg lép.
(2) A 66/2005. EüM rendelet
a) 6. § (3) bekezdés záró szövegrészében az „az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a
továbbiakban: OTH)” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos”
szöveg,
b) 14. § (1) bekezdésében az „az OTH” szövegrész helyébe az „az országos
tisztifőorvos” szöveg lép.
60. Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló
12/2006. (III. 23.) EüM rendelet módosítása
60. § (1) Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló
12/2006. (III. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: 12/2006. EüM rendelet) 4. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § szerintinek minősülő tevékenységet a munkáltatónak a munka
megkezdése előtt 15 nappal be kell jelentenie a munkavégzés helye szerint illetékes
fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának mint munkavédelmi
hatóságnak (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) a 2. melléklet szerinti
bejelentőlapon nyilvántartásba vétel céljából.”
(2) A 12/2006. EüM rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést 3 példányban kell benyújtani, ha a
bejelentés nem elektronikus úton történik.”

9

(3) A 12/2006. EüM rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés nem mentesít a külön jogszabályban
meghatározott, az azbeszttel mint veszélyes, rákkeltő anyaggal kapcsolatos más
jelentési kötelezettség alól.”
(4) A 12/2006. EüM rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az azbesztexpozícióban foglalkoztatott munkavállalók orvosi vizsgálatánál
figyelembe veendő különös szempontokat az 1. melléklet tartalmazza.”
(5) A 12/2006. EüM rendelet Melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(6) A 12/2006. EüM rendelet a 10. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(7) Hatályát veszti a 12/2006. EüM rendelet 4. § (2) bekezdése.
(8) Hatályát veszti a 12/2006. EüM rendelet 4. § (3a) bekezdése.
61. Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet módosítása
61. § Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet 9. § (6) bekezdésében a „Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóságot” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért felelős
minisztert” szöveg lép.
62. Az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális
párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról
szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet módosítása
62. § Az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes
kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX.
30.) SZMM rendelet 5. § (5) bekezdésében az „elektronikusan, vagy – az ÁRMB
kérelme esetén – eredetiben vagy hiteles másolatban” szövegrész helyébe az
„elektronikusan” szöveg lép.
63. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról szóló 33/2016. (IX.
8.) NGM rendelet módosítása
63. § Nem lép hatályba a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról szóló
33/2016. (IX. 8.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése és 2. melléklete.

3. melléklet a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez
1. A 6/1987. EüM rendelet melléklet 1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.3. A túlnyomásos légtérben végzett tevékenységet, annak megkezdése előtt 15
nappal, a munkáltató a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal
munkavédelmi hatósági hatáskörében eljáró járási hivatala felé az 1. függelék szerinti
bejelentőlapon bejelenti.”
2. A 6/1987. EüM rendelet melléklete a következő 1. függelékkel egészül ki:
„1. függelék
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BEJELENTŐ LAP Túlnyomásos légtérben végzett tevékenységhez
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bejelentés dátuma
Bejelentő, adatszolgáltató személy neve
Bejelentő, adatszolgáltató személy címe
Bejelentő, adatszolgáltató személy elérhetősége (telefonszám)
Bejelentő, adatszolgáltató személy e-mail címe
Munkáltató neve
Munkáltató adószáma
Munkáltató székhelye
Munkavégzés pontos helye
Megye (Munkavégzés pontos helye alapján)
Munkavégzés megkezdésének ideje
Túlnyomásos légtérben dolgozók száma
Gyógy zsilip helye
Gyógy zsilipet működtető nyilatkozat megléte
Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat (FESZ) neve
FESZ címe
Foglalkozás-egészségügyi orvos neve
Foglalkozás-egészségügyi orvos pecsétszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos elérhetősége
PH.
……………………………………
aláírás”
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4. melléklet a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez
„4/a. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez
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5. melléklet a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez
1. Az 5/1993. MüM rendelet 5. számú melléklet címét követő harmadik bekezdés
helyébe a következő rendelkezés lép:
„A munkabaleset kivizsgálása során a munkáltatónak figyelemmel kell lennie a
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 57. § (3)
bekezdés h) pontjában foglalt előírásra, amely szerint a munkáltató által kijelölt (vagy
foglalkoztatott, megbízott) személy feladata a munkabalesetek kivizsgálása, valamint az
Mvt. 65. § (2) bekezdésében foglalt azon előírásra, amely munkabiztonsági
szaktevékenységnek minősíti a munkabaleset kivizsgálását.”
2. Az 5/1993. MüM rendelet 5. számú melléklet „(B) A sérült (munkavállaló) adatai:”
alcíme a következő 13. ponttal egészül ki:
[A sérült (munkavállaló) adatai:]
„13. Foglalkoztatás jellege:
A kódnégyzetekbe a sérült munkavállaló foglalkoztatási jogviszonyának jellegét kifejező
kódszámot kell beírni.
01 Munkaviszony (kivéve: a természetes személy munkáltató háztartásában egyszerűsített
foglalkoztatás keretében történő munkavégzés)
02 Közfoglalkoztatási jogviszony
03 Kormányzati szolgálati jogviszony
04 Állami szolgálati jogviszony
05 Közszolgálati jogviszony
06 Közalkalmazotti jogviszony
07 Bíró szolgálati jogviszony
08 Igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonya
09 Ügyészségi szolgálati jogviszony
10 Rendvédelmi és katonai feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonya
11 Szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszony
12 Szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények
teljesülése során végzett munka
13 Tanulószerződés alapján végzett munka
14 Hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során végzett munka
15 Elítéltként vagy egyéb jogcímen fogvatartottként végzett munka
16 Szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka
17 Büntetőügyben kiszabott közérdekű munka
18 Közérdekű önkéntes tevékenység
19 Munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi
munka
20 Távmunkavégzés
21 Bedolgozói munkaviszony
22 Egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony
23 Köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony
24 Munkaerő-kölcsönzés keretében végzett munka
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25 Szociális szövetkezetben tagi munkavégzési jogviszony
26 Iskolaszövetkezetben külső szolgáltatás teljesítésére irányuló megállapodás alapján
történő személyes közreműködés
3. Az 5/1993. MüM rendelet 5. számú melléklet „(C) A munkabaleset adatai:” alcím 8. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
[A munkabaleset adatai:]
„8. A sérülés súlyossága:
A kódnégyzetbe a sérülés súlyosságának megfelelő kódszámot kell beírni.
Kód
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Megjelölés
Nem súlyos munkabaleset, a munkaképtelenség időtartama 1-3 munkanap
Nem súlyos munkabaleset, a munkaképtelenség időtartama meghaladja a 3 munkanapot
Nem súlyos csonkulással járó munkabaleset
Súlyos csonkulásos munkabaleset
Halálos munkabaleset (sérült, magzata, újszülöttje)
Önálló életvezetést gátló maradandó károsodás
Valamely érzékszerv (vagy érzékelő képesség) és a reprodukciós képesség
elvesztésével, illetve jelentős mértékű károsodásával járó munkabaleset
Orvosi vélemény szerint életveszélyes sérüléssel, károsodással járó munkabaleset
A beszélőképesség elvesztésével, feltűnő torzulással, bénulással, elmezavarral járó
munkabaleset

4. Az 5/1993. MüM rendelet 5. számú melléklet „(C) A munkabaleset adatai:” alcím 9. pont
első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
[A munkabaleset adatai: A munkaképtelenség időtartama:]
„A munkaképtelenség időtartama azon teljes munkanapok száma, amíg a munkavállaló a
munkabalesetből kifolyólag munkaképtelen volt.”
5. Az 5/1993. MüM rendelet 5. számú melléklet „(I) A kivizsgálásban résztvevők adatai,
hitelesítések:” alcím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kivizsgálásban résztvevők adatai, hitelesítések:]
„3. Résztvevő foglalkozás-egészségügyi orvos:
Amennyiben a foglalkozás-egészségügyi orvos a baleset kivizsgálásában részt vett, a
kivizsgálást lezáró jegyzőkönyvet aláírásával köteles ellátni, valamint a pecsétszámát is fel
kell tüntetni. A baleset kivizsgálásban részt vevő foglalkozás-egészségügyi orvos nevét,
valamint a baleset kivizsgálásában történő részvétel lezárásának dátumát kell beírni.
Szolgáltatás keretében végzett balesetvizsgálat esetén a FESZ szolgáltatást végző cég
(vállalkozás) nevét, címét is fel kell tüntetni a (H) blokk „Mellékletek, megjegyzés”
rovatában.”
6. Az 5/1993. MüM rendelet 5. számú melléklet „(I) A kivizsgálásban résztvevők adatai,
hitelesítések:” alcíme a következő 4. ponttal egészül ki.
[A kivizsgálásban résztvevők adatai, hitelesítések:]
„4. Munkáltató képviselője:
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A munkáltató vezetőjének vagy az általa írásban (egyedileg vagy belső szabályzatban)
feljogosított személynek a nevét és beosztását, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozónak,
magánszemély munkáltató esetén a munkáltatói jogkört gyakorló személynek a nevét kell
beírni. Az aláírás dátumát követően a jegyzőkönyvet az a személy írhatja alá, akit a név és a
beosztás rovatba beírtak. Bélyegzővel rendelkező munkáltató esetén az aláírást a munkáltató
működése során jogszerűen használt bélyegző lenyomatával kell ellátni.”
7. Az 5/1993. MüM rendelet 5. számú melléklet „(J) A jegyzőkönyvet ellenőrző
munkavédelmi felügyelő:” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„(J) A jegyzőkönyvet ellenőrző munkavédelmi hatóság:
Az adott munkabaleset vizsgálatával, jegyzőkönyv kitöltésével kapcsolatos észrevételek,
intézkedések feljegyzésére e rovatban van lehetőség. A munkabaleseti esemény elemzését
(vizsgálatát, kódolását) követően a munkavédelmi hatóság részéről eljáró személy köteles a
nevét, igazolvány számát, a felülvizsgálat lezárásának napját beírni, majd ezt követően a
jegyzőkönyvet aláírni.”

6. melléklet a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez
A 27/1996. NM rendelet 3. számú melléklet I. pont 1. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(I. A bejelentés)
„1. A bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a kitöltési utasítás szerint kell
megtenni.”

7. melléklet a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez
„6. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez
Biológiai kóroki tényezőkkel történő tevékenység bejelentése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bejelentés dátuma
Bejelentő, adatszolgáltató személy neve
Bejelentő, adatszolgáltató személy címe
Bejelentő, adatszolgáltató személy elérhetősége (telefonszám)
Bejelentő, adatszolgáltató személy e-mail címe
Biológiai bejelentés típusa
Munkavégzés helye
Megye (Munkavégzés helye alapján)
Munkáltató neve
Munkáltató adószáma
Munkáltató székhelye
Munkáltató elérhetősége (telefon, e-mail, fax)
Egészségvédelemért felelős személy neve
Egészségvédelemért felelős személy beosztása
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Biológiai expozíció
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Biológiai tényezőcsoport
Biológiai tényező
Biológiai expozíció jellege
Biológiai expozíció időtartama
Biológiai expozíció mértéke
Biológiai védelmi intézkedések
Változások leírása
PH.
……………………………………
aláírás”

8. melléklet a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez
„7. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez
Foglalkozási-egészségügyi szolgálat (FESZ) orvosa által végzett védőoltások bejelentése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bejelentés dátuma
Adatszolgáltatás éve
Megye (Bejelentő FESZ orvos székhelye alapján)
FESZ név
FESZ cím
Bejelentő FESZ orvos neve
Bejelentő FESZ orvos pecsétszáma
Bejelentő FESZ orvos elérhetősége
Bejelentő, adatszolgáltató személy e-mail címe
Védőoltásban részesülők száma összesen
Hastífusz védőoltás (darab)
Tetanusz védőoltás (darab)
Diftéria védőoltás (darab)
Hepatitisz A védőoltás (darab)
Hepatitisz B védőoltás (darab)
Kullancs enkefalitisz védőoltás (darab)
Veszettség védőoltás (darab)
Influenza védőoltás (darab)
Meningitis védőoltás (darab)
Egyéb védőoltás (darab)
Megjegyzés
PH.
……………………………………
aláírás”

17

9. melléklet a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 12/2006. (III. 23.) EüM rendelethez
Különös szempontok az azbesztexpozíciónak
alkalmasságának orvosi vizsgálatához

kitett

munkavállalók

munkaköri

1. A jelenlegi ismeretek szerint az azbesztexpozíció a következő betegségeket okozhatja: azbesztózist,
- mesotheliomát,
- hörgőkarcinómát,
- gyomor-bélcsatorna karcinómát.
E megbetegedéseket külön jogszabály szerint be kell jelenteni és ki kell vizsgálni.
2. Az azbesztexpozícióban foglalkoztatott munkavállalók vizsgálatát végző orvosnak ismernie
kell az egyes munkavállalókat érintő expozíció feltételeit és körülményeit.
3. A munkavállalók orvosi vizsgálatát a foglalkozás-orvostan elveinek és gyakorlatának
megfelelően kell elvégezni. A vizsgálatnak magába kell foglalnia legalább a következő
intézkedéseket:
- nyilvántartás vezetése a munkavállaló kórtörténetéről korábbi foglalkozásairól,
munkaköreiről,
- személyes kikérdezés,
- általános klinikai vizsgálat, különös tekintettel a mellkas vizsgálatára,
- légzésfunkciós vizsgálatok.
4. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa dönt a további vizsgálatokról, illetve
javaslatot tesz további vizsgálatokra (pl. köpetcitológiai vizsgálat, CT) a foglalkozás-orvostan
mindenkori állásának megfelelően.”
10. melléklet a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez
„2. melléklet a 12/2006. (III. 23.) EüM rendelethez
Azbeszttel végzett tevékenységek bejelentése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bejelentés dátuma
Bejelentő, adatszolgáltató személy neve
Bejelentő, adatszolgáltató személy címe
Bejelentő,
adatszolgáltató
személy
elérhetősége
(telefonszám)
Bejelentő, adatszolgáltató személy e-mail címe
Munkáltató neve
Munkáltató adószáma
Munkáltató székhelye
Munkáltató elérhetősége (telefon, e-mail, fax)
Munkavégzés pontos helye
Megye (Munkavégzés pontos helye alapján)
Azbeszt típus
Kezelt mennyiség (m2, m3, kg, tonna)
Azbeszttel kapcsolatos tevékenységek és eljárások
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Érintett munkavállalói létszám
Munkavégzés kezdete
Munkavégzés tervezett időtartama (pl. 1 nap, 2 hét, 3 hónap)
Az azbesztexpozíció korlátozására megtett, illetve tervezett
intézkedések
A munkahelyen, illetve annak közvetlen környezetében
egyidejűleg folytatott tevékenység
Ellenőrzést (mérést) végző szervezet
Ellenőrzést (mérést) végző szervezet elérhetősége
Mérési eredmény, amennyiben van
PH.
……………………………………
aláírás”

Hatályos:
Ez a rendelet – a (3)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel
2017. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 2. § (2) bekezdése, a 48. § (3) bekezdése, az 58. § (2) bekezdése és az 59. § (2)
bekezdése
2017. április 1-jén lép hatályba.
(4) A 45. § (3) bekezdése és a 60. § (8) bekezdése
2018. január 1-jén lép hatályba.
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