A munkavédelmet érintő 2012.-benhatályba lépett, vagy
módosult jogszabályok.
2012. JANUÁR
MK 2. (január 6.)
2012. évi I. törvény
A munka törvénykönyvéről
2012. évi II. törvény
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről

MK. 9. (január 26.)
1/2012. (I. 26.) NGM rendelet
A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról

2012. FEBRUÁR
MK. 15. (február 10.)
3/2012. (II. 10.) NGM rendelet
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal létrehozásával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek
módosításáról

MK. 15. (február 15.)
6/2012. (II. 15.) NFM rendelet
A vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 101/2007. (XII.
22.) GKM rendelet módosításáról
7/2012. (II. 15.) NFM rendelet
A vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló 22/2010.
(XII. 20.) NFM rendelet módosításáról
8/2012. (II. 15.) NFM rendelet
A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet
módosításáról
9/2012. (II. 15.) NFM rendelet
A vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági
nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról
10/2012. (II. 15.) NFM rendelet
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai
képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének,
a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló
19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról
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2012. MÁRCIUS
MK. 35. (március 28.)
49/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
és a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet
módosításáról
53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi
hatósági eljárások szabályairól

2012. ÁPRILIS
MK. 37. (április 2.)
63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve
helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról

MK.38. (április 3.)
16/2012. (IV. 3.) BM rendelet
Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjról

MK.39. (április 4.)
21/2012. (IV. 4.) NEFMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK. 41. (április 6)
2012. évi XXVI. törvény
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról

MK. 44. (április 13.)
2012. évi XXXI. törvény
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a
katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról
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MK.46. (április 18)
7/2012. (IV. 18.) NGM rendelet
A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
módosításáról
MK. 50. (április 26.)
90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet módosításáról

2012. MÁJUS
MK. 53 (május 03.)
9/2012. (V. 3.) NGM rendelet
Az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről szóló 28/2007. (III. 7.) GKM
rendelet, valamint a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet módosításáról

MK. 54. (május 08.)
22/2012. (V. 8.) NFM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
módosításáról
23/2012. (V. 8.) NFM rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről
szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
24/2012. (V. 8.) NFM rendelet
A súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai
vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól

MK. 56. (május 10.)
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet
Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

MK. 64. (május 31.)
28/2012. (V. 31.) BM rendelet
Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles
építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású
személyek köréről szóló 1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet módosításáról
1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM
rendelet módosításáról

3

2012. JÚNIUS
MK. 71. (június 12.)
4/2012. (VI. 12.) EMMI rendelet
A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról

MK. 78. (június 27.)
131/2012. (VI. 27.) Korm. rendelet
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

MK.79. (június 28)
32/2012. (VI. 28.) BM rendelet
Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki
dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról

MK. 80. (június 28.)
2012. évi LXXXVI. törvény
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti
rendelkezésekről és törvénymódosításokról

2012. JÚLIUS
MK. 91. (július 13.)
41/2012. (VII. 13.) NFM rendelet
A légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és
képzési követelményeiről szóló 13/2012. (III. 6.) NFM rendelet módosításáról

MK. 92. (július 13.)
2012. évi C. törvény
A Büntető Törvénykönyvről
MK. 97. (július 20.)
19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet
A gáz csatlakozó vezetékek
felülvizsgálatáról

és

felhasználói

berendezések

műszaki-biztonsági

MK.103. (július 30.)
211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet
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Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet módosításáról

2012. AUGUSZTUS
MK.107. (augusztus 13.)
40/2012. (VIII. 13.) BM rendelet
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
módosításáról
1299/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat
A munkabalesetben elhunyt, valamint megrokkant munkavállalók emléknapjáról

MK. 109. (augusztus 22.)
41/2012. (VIII. 22.) BM rendelet
A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 17/2012. (IV. 5.) BM
rendelet módosításáról

MK 110. (augusztus 23.)
228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet
A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
26/2012. (VIII. 23.) NGM rendelet
Egyes műszaki tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet
Egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek, valamint a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés
b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet módosításáról

MK. 115. (augusztus 31.)
245/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Egyes műszaki tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2012. SZEPTEMBER
NEM VOLT MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ JOGSZABÁLY

2012. OKTÓBER
MK. 134. (október 11.)
289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet
A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól
5

51/2012. (X. 11.) BM rendelet
A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009.
(VII. 23.) ÖM rendelet módosításáról

MK. 137.(október 16.)
31/2012. (X. 16.) NGM rendelet
A munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról
MK. 143. (október 29.)
55/2012. (X. 29.) BM rendelet
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról

2012. NOVEMBER
MK. 148. (november 8.)
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról

MK. 150. (november 13.)
316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról
1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozat
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális,
gyermekvédelmi intézmények átvételérő

MK. 152. (november 16.)
322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
Az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
323/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
324/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal
szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről
szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról

MK. 154. (november 22.)
2012. évi CLXVI. törvény
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
61/2012. (XI. 22.) NFM rendelet
A föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról
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MK. 158. (november 28.)
42/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK.160. (november 30.)
2012. évi CLXXXV. törvény A hulladékról

2012. DECEMBER
MK. 165.(december 10.)
65/2012. (XII. 10.) NFM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
66/2012. (XII. 10.) NFM rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

MK. 166. (december 11.)
63/2012. (XII. 11.) BM rendelet
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól

MK. 167. (december 12.)
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

MK. 168. (december 13.)
355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet
Az aláírási címpéldány és cégkivonat csatolására vonatkozó egyszerűsítéssel összefüggő
egyes kormányrendeletek módosításáról
Benne:
3. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről,
üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm.
rendelet módosítása
4. Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet
módosítása
8. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet
módosítása
18. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
27. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

MK. 169. (december. 14.)
67/2012. (XII. 14.) BM rendelet
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A tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről,
valamint egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
71/2012. (XII. 14.) BM rendelet
A járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
Benne:
1. A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet
módosítása
8. Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet módosítása
10. Az építésügyi hatóságot, mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető,
továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási
szolgáltatási díjról szóló 24/2011. (VII. 21.) BM rendelet módosítása
11. A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI.
30.) BM rendelet módosítása

MK. 170. (december 15.)
73/2012. (XII. 15.) BM rendelet
A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi
alkalmazhatóságáról szóló 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet módosításáról

technika

MK. 171. (december 17.)
368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.)
Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.)
Korm. rendelet módosításáról

MK. 172. (december 18.)
2012. évi CCV. törvény A honvédek jogállásáról
Benne:
251. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.)
9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(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 figyelembevételével, kivételesen indokolt esetben –
eltérő követelményeket, eljárási szabályokat állapíthat meg az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozóan.”
(2) Az Mvt. 86. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A
munkavédelmi hatóság hatósági jogköre nem terjed ki)
„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
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Szolgálatra, azon gazdasági társaságokra, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a
honvédelemért felelős miniszter, továbbá a rendvédelmi szervekre, az Országgyűlési
Őrségre és az önkormányzati tűzoltóságra.”
(3) Az Mvt. 88. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(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;”
(4) Az Mvt. 88. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„c) rendeletben határozza meg 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, 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.”
255. § (1) A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a
továbbiakban: Met.) 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti munkaügyi hatóság hatósági jogköre nem terjed ki 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 és az önkormányzati
tűzoltóságra.”
(2) A Met. 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Felhatalmazást kap
a) a honvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a 3. §
alkalmazásának eltérő szabályait, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlóját a
honvédségi szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett
minisztérium vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített
munkahelynél, illetve ideiglenes építési munkahelynél, a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálatnál, valamint azon gazdasági társaságoknál, amelyeknél a tulajdonosi jog
gyakorlója a honvédelemért felelős miniszter,
b) a rendvédelmi szervet irányító miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a 3. §
alkalmazásának eltérő szabályait, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlóját a
rendvédelmi szerveknél és az önkormányzati tűzoltóságnál.”
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MK. 175. (december 20.)
41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet
Egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

71/2012. (XII. 20.) NFM rendelet
Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
72/2012. (XII. 20.) NFM rendelet
A gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó
követelményekről szóló 18/2008. (IV. 30.) GKM rendelet módosításáról
73/2012. (XII. 20.) NFM rendelet
Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet
módosításáról
44/2012. (XII. 20.) AB határozat
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő
és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének
megállapításáról és megsemmisítéséről

MK. 178. (december 22.)
76/2012. (XII. 22.) NFM rendelet
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a
többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben a nemzeti fejlesztési miniszter
feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
Benne
1. Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.
(XII. 21.) KM rendelet módosítása
2. Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok
kiadásáról szóló 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet módosítása
4. Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM
rendelet módosítása
10. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos
üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló
biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet
módosítása
12. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.)
GKM rendelet módosítása
14. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és
vizsgáztatásának részletes
szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása
16. A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló
77/2009. (XII. 15.) HEM-IRM-KvVM együttes rendelet módosítása
17. A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a
kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosítása

MK. 180. (december 27.)
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2012. évi CCXI. törvény
Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
Benne.
5. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása
22. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
módosítása
23. Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény módosítása
32. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
49. Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény
módosítása
66. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosítása
85. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása
2012. évi CCXII. törvény
Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
Benne:
3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
módosítása
4. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
5. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása
6. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása
2012. évi CCXIII. törvény
az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról
Benne
1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény módosítása
2012. évi CCXIV. törvény Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények
módosításáról
Benne
3. Egyes kapcsolódó törvények módosítása
96. § A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. §-a a következő (5a)
bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy az Országgyűlés
elnöke véleménye kikérésével rendeletben határozza meg 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.”
4. Záró rendelkezések
109. § (3) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
a) 9. § (3) bekezdésében
aa) az „a rendvédelmi szerveknél” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi szerveknél,
az Országgyűlési Őrségnél”,
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ab) az „a feladatkörében érintett miniszter által kiadott külön jogszabály” szövegrész
helyébe az „a feladatkörében érintett miniszter – az Országgyűlési Őrség tekintetében
a rendészetért felelős miniszter – által kiadott külön jogszabály”;
b) 86. § (1) bekezdése e) pontjában az „a rendvédelmi szervekre” szövegrész helyébe
az „a rendvédelmi szervekre, az Országgyűlési Őrségre”;
c) 87. § 9. pontjában az „a rendvédelmi szerveknél” szövegrész helyébe az „a
rendvédelmi szerveknél, az Országgyűlési Őrségnél”;
d) 88. § (2) bekezdés a) pontjában a „rendvédelmi szervek” szövegrész helyébe a
„rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség” szöveg lép.
2012. évi CCXVI. törvény
Egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal
összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról
Benne
5. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása
6. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása
7. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő
átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI.
törvény módosítása

MK.181.(december 28)
2012. évi CCXXIII. törvény A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról
Benne
9. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása
252. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény mód.
274. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény mód.
278. § A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény mód.
280. § A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény
292. § (1) A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény
402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel összefüggő módosításáról
Benne
7. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
8. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes
termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről
és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
11. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő
munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az
egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

MK.182.(december 28.)
409/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
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Az úti okmánnyal, a jármű származásellenőrzésével, a hatósági okmányokkal, az
idegenrendészettel összefüggő eljárások egyszerűsítéséről, valamint a rendészeti tárgyú
joganyagot érintő módosításokról, továbbá egyes kormányrendeleteknek a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
módosításával összefüggésben szükséges módosításáról
Benne
5. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok
kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának
egyes szabályairól
411/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes bányászattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
81/2012. (XII. 28.) BM rendelet
Az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló törvénnyel
összefüggésben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIII. törvény egyes miniszteri rendeleti szintű végrehajtási rendeleteinek
módosításáról
Benne
10. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és
fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi
alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az
egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes
rendelet módosítása
84/2012. (XII. 28.) BM rendelet
Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról
Benne
85. § (1) A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM
rendelet mód.
48/2012. (XII. 28.) NGM rendelet
A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a járási
(fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggő módosításáról
Benne
1. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet
módosítása
2. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló
30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet módosítása
5. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és
kivizsgálásáról szóló
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása
6. A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
szóló
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosítása
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55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet
Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK. 183.(december 29.)
414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról
Benne
2. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet módosítása
3. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes
termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről
és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
7. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi
szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
10. A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó
szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm.
rendelet módosítása

MK 184. (december 29.)
441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
Benne
13. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható
egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés
rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosítása
447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Benne
65. § Hatályát veszti a kémiai biztonság területén működő tárcaközi bizottság
működésének részletes szabályairól szóló 188/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet.

2012-ben összesen 184 Magyar Közlöny jelent meg.
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