A MUNKAVÉDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK RENDSZERE*

(2007..01.22.)

Alkotmány (1949:XX. tv. 66. § (3), 70/D. §.)

TÖRVÉNYI SZINT

1993:XCIII. tv. a munkavédelemről (Mvt.)
2000:XXV. tv. kémiai bizt., 20/2001.(III.30.)OGY h. M.O.P.+

KORMÁNYRENDELETI SZINT

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
(98/2001. (VI. 15.) Korm. r.-ek a veszélyes hulladékokról)

MINISZTERI
RENDELETI SZINT

Munkaügyi
miniszteri rendeletek

Törvényi végrehajtás
295/2006.(XII.23.)Korm.r OMMF-ről
5/1993. (XII.26.) MüM r. az Mvt. egyes
rendelkezéseiről
5/2002. (XI.12.) FMM r. a mv. jellegű bírságok pályázati+inf. felhasználásáról
2/1998. (I.16.) MüM r. A m.helyi jelzésekről
3/2002.(II.8.)SZCSM-EüM e.r. m.helyek
4/2002.(II.20.)SZCSM-EüM e.r. építési
m.helyek min.mv-i köv.-ei
14/2004.(IV.19.) FMM r. A munkaeszközök
biztonsági és eü. köv-ei min. szintjéről

Népjóléti (eü-i)
miniszteri rendeletek
27/1995. (VII. 25.) NM r. a fogl. eü. szolgált.
27/1996. (VIII.28.) NM r. a fogl. betegségek és f.
exp.bejelentéséről és kivizsgálásáról
33/1998. (VI.24.) NM r. a munkaköri, szakmai,
ill., alkalmasság orvosi vizsg. és vélemény
8/1982. (VII. 13.) EüM r. a külföldön munkát
vállalók egészségi alk. Vizsgálatáról
41/2004.(IV.7.) GKM r. közúti járművez.
pályaalk. vizsg.
25/1998. (XII.27.) EüM r. kézi tehermozg.
22/2005. (VI. 24.) EüM r. a rezgésexp.kitett
mvállalókra von. min. mv-i köv.
12/2001.(V.4.) KöM-EüM e.r. vegyi a. kock.becs

Ágazati miniszteri
rendeletek

Az Mvt. 9.
§ (3) bek.
szerinti
eltérő
rend.
(pl.
1996:
XLIII.
tv.,
6/1996.(VII.
12.) IM .r.,

2/2002.(II.7.)SZCSM r. eve.köv.+tan.
13/2004. (IV.19.) FMM r. eve. kijelöl.+EUhoz bejel.
1/2004.(I.9.)FMMr.tájékoztatás közb.elj.-ban
27/2005.(XII.27.) FMMr. OMMF területi
felügy.székhelye-illetékessége
9/2006.(II.27.)IMr+4/2006.(III.27.)FMMr.:iü
mbizt.szakértők

65/1999. (XII.22.) EüM r. az egyéni védőeszköz használatról
66/2005.(XII.22.) EüM r. zajexp. elleni véd.
30/2001.(X.3.)EüMr.külső m.váll .sugárvéd.
18/2002.(IV.10.)EüMr.m.h.sugárvéd.
280/2004.(X.20.)Korm.r.Környezeti zaj kezel.
18/2006.(I.26.)Korm.r.vesz.any.kapcs.súly.bal.
12/2006.(III.23.)EüMr.azbeszt elleni véd.

21/2000.
(VIII.18.)
HM.r.,
18/2003.
(V. 7.) HM r.,
2/1999.
(I.11.) IM. r.,

Mv. képesítés

26/1996. (VIII.28.) NM r egészségkár. kockázatok között fogl. m.vállalók exp. idejének korl.
50/1999. (XI.3.) EüM r. a képernyő előtti munkavégzés min. követelményeiről
61/1999. (XII.1.) EüM r. A biol. tény. hatásának
kitett munkavállalók védelméről
25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM e.r. a mh-i
kémiai biztonságról
26/2000. (IX.30.) EüM rákkeltők elleni véd.
41/2000.(XII.20.)EüM-KöM vesz. a. tev. korl.
44/2000. (XII.27.) EüM r. vesz. any. és kész.
kapcs. egyes elj., ill. tev. részl. szabályairól

15/2000.
(V.26.) BM.
r.
8/2003. (VIII.
14.) MeHVM
r.

1/2006. (II.17.) OMr. az OKJ-ről
6/1994. (VIII. 31.) MüM r. kf. mv. technikus
szakkép. (mód: 3/2005. (II. 10.) FMM.r)
29/2004.(XII.20.)FMM.r. vizsgaszervezőkről
10/1997. (V.13.) MüM r. az O.Mv. Képző és
Továbbképző Kft. alapításáról
5/2000. (V.16.) SZCSM r. szakmai
vizsg.szerv.
9/1995. (II.3.) Korm. r. hatósági képesítés

Biztonsági Szabályzatok( Mvt. 11. §)
Anyagmozgatás [2/1972. (I. 25.) KpM r. (IV. fej.)]
Nyomt.éstöltőlét.műszbizt.hatóságifelügy.(63/2004.(IV.27.)GKM)
Szállítható nyomt.ber. bizt.köv. (39/2004.(IV.7.) GKM.r.)
Éghető foly.és olv.tárolótartályai (11/1994.(III.25.)IKM r.)
Nyomást.ber. és rendsz. bizt.köv. {9/2001.(IV.5.) GM r.}
Robbanóanyagip. {2/1987. (II. 17.) IpM r.}
Erdészeti [15/1989. (X.8.) MÉM rendelet]
Vasútüzemi munkák, Vasútépítési és Fenntartási Munkavégzés,
Gépjárműjavítás: 136/2004.(XII.16.)GKMr., Hajózási Munkák
[17/1993. (VII. 1.) KHVM r.]
Hegesztés [143/2004. (XII. 22.) GKM r.]
Keresk.-i és Vendéglátóipar [30/1995. (VII. 25.) IKM r.]
Ipari Alpintechnika [11/2003. (IX.12.) FMM r.]
Vas- és Fémipari Szerelés [31/1995. (VII. 25.) IKM r.]
Vízügyi [19/1995.(XII.7.) KHVM r.]
Színházművészeti [35/1997. (XII.5.) MKM r.]
Gázfogy.kész. {22/1998.(IV.17.)IKIM.r.}
Gázpalack {14/1998. (XI. 27.) GM r.}
Emelőgép [47/1999. (VIII. 4) GM. r.]
Szikvíz [45/2006. (VI. 15.) FVM r.]
Felvonók {108/2001.(XII.23.)FVM-GM e.r.}
Televízió és Mozgófilm Felv. és Közv. [12/2000.(VI.15.)NKÖM}
Mezőgazdaság [16/2001. (III. 3.) FVM r.]
Bányaüzemek [4/2001. (II. 23.) GM r., 89/2003. (XII.16.)GKM r]
F.A.M. [72/2003. (X. 29.) GKM r.]
Teng.halászhajón m.végzés [4/2001. (IX. 26.) SZCSM-EüM e. r.]
Pot.robb.v.körny.m.hely {3/2003.(III.11.)FMM-ESZCSM e..r.}
GázelosztóVezetékek B.sz.[80/2005.(X.11.)GKM.r.]
[297/2005.(XII.23.) Korm.r.M.Ker.Eng-i Hiv.]
Vágóállatok feld. {24/2005.(III.23.)FVM.r.}
Mutatványos ber. (7/2007.(I.22.) GKM.r.)

Mértékadó nemzeti szabványok (2002. jan. 1-től)
{1995:XXVIII. tv. 6. §, Mvt. 11. §}

MUNKÁLTATÓI SZABÁLYOZÁSI SZINT (eve

szab., mentési terv, mvsz., techn.ut.)

+A MOP-hoz végrehajtási Korm.h.-ok kapcsolódnak (2002-2007) pl. 2002/2005.(I.11.)

A bányatev., tűzvéd., környezetvéd., atomenergia, munkajog, ipari minőség, kémiai biztonság végrehajtásáról, fogyasztóvédelem (pl. 21/1998. (IV.17.) IKIM r., 79/1998. (IV. 29.) Korm.r.) stb. kérdéséről külön jogszabályok

