Az oldal a jelenleg hatályos jogszabályok listáját tartalmazza
(Frissítve: 2018. január 14.)
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2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
2013. évi XL. törvény az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási
felelősséggel kapcsolatos, valamint egyes közszférában foglalkoztatott egészségügyi dolgozók
foglalkoztatási helyzetével összefüggő módosításáról
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról
2009. évi VI. törvény a Módosított Európai Szociális Karta
2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről
és védelméről
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM
rendelettel egységes szerkezetben
1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
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424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról
378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint
egyes közfeladatok átvételéről
162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről,
a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról
316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba
hozatalának egyes szabályairól
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató
munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről
és adatátvételeiről
203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket
betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az
egészségügyi vizsgálat rendjéről
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelezo egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról
101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
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33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet a fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett
munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
50/2015. (XI. 12.) EMMI rendelet az orvosi bélyegzőkről
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy
vegyületcsoportokról
43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti
terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és
ellenőrzéséről
27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának
feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és
tevékenységének szabályairól
26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a várandósgondozásról
51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy
hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére
33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről,
szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről
23/2013. (VI. 11.) BM rendelet az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozásegészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól
17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek
kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól
23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és
szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés
megszerzéséről
63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól
12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakmai kollégium működéséről
13/2011. (X. 20.) HM rendelet a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő
rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról
70/2011. (XII. 30.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek
munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának
szabályairól
27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter szabályozási feladatkörbe tartozó
egyes miniszteri rendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok felállításával összefüggő
módosításáról
22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra
vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 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
27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról
42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai
szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet
módosításáról
12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók
védelméről
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális
egészségi és biztonsági követelményekről
22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális
egészségi és munkabiztonsági követelményekről
22/2005. (VI. 14.) HM-EüM együttes rendelet az állami célú légi közlekedésben folytatott
szakszolgálati tevékenység repülőegészségi feltételeiről
40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges
egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről
2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről
83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány
bevezetéséről és kiadásának szabályairól































60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekről
47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges
elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a
természetben előforduló radioaktív anyagok sugáregészségügyi kérdéseiről
8/2003. (VIII. 14.) MeHVM rendelet az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
szabályairól a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál
1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről
és a támogatás összegéről
21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együt-tes rendelet a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és
vizsgálati rendjéről
18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó
fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok
elvégzésének rendjéről
4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok
során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek
minimális szintjéről
31/2001. (X. 3.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló
sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről
4/2001. (II. 23.) GM rendelet a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi
követelmények minimális szintjéről
26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az
általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és
pszichikai alkalmassági követelményeiről
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének
védelméről
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és
biztonsági követelményeiről
33/1998. (VI. 24.) NM rendeleta munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi
vizsgálatáról és véleményezéséről
25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás
minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi
jelzésekről
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek
bejelentéséről és kivizsgálásáról
6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a
Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának
megállapításáról
1/2018. (I. 12.) EMMI rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról
szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról
22/1991. (XI. 15.) NM rendelet a kézifegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének
és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról
6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról

Határozatok


1454/2014. (VIII. 1.) Korm. határozat az egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését
támogató uniós projektek megvalósítása érdekében szükséges többletforrások biztosításáról

Utasítások



10/2012. (VI. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség munkavédelmi tevékenységének ellátásáról
126/2011. (XI. 25.) HM utasítás a munkavédelmi tevékenység rendjéről

