
Ágazati jogszabályok

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

 Magyarország Alaptörvénye 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi
és  megyei  kormányhivatalok  kialakításával  és  a  területi  integrációval  összefüggő
törvénymódosításokról 

 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 320/2014. (XII. 13.) kormányrendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és
munkaügyi  hatóság  kijelöléséről,  valamint  e  szervek  hatósági  és  más  feladatainak
ellátásáról 

 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 
 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 
 2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról 
 2011.  évi  CLXIV.  törvény  a  legfőbb  ügyész,  az  ügyészek  és  más  ügyészségi

alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról 
 2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról 
 1997. évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról 
 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 
 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 
 2000. évi C. törvény a számvitelről 
 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 
 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 
 2006.  évi  V.  törvény  a  cégnyilvánosságról,  a  bírósági  végrehajtásról  és  a

végelszámolásról 
 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 
 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 
 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 



Foglalkoztatás, munkaügy 

 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 
 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről 
 2007.  évi  II.  törvény  a  harmadik  országbeli  állampolgárok  beutazásáról  és

tartózkodásáról 
 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 
 1997.  évi  LXXX.  törvény  a  társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
 2011.  évi  CXCI.  törvény a  megváltozott  munkaképességű  személyek  ellátásairól  és

egyes törvények módosításáról 
 2011.  évi  CVI.  törvény a közfoglalkoztatásról  és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,

valamint egyéb törvények módosításáról 
 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 
 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről 
 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról
 170/2011.  (VIII.  24.)  Korm.  rendelet  a közfoglalkoztatási  bér  és  a közfoglalkoztatási

garantált bér megállapításáról 
 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a

garantált bérminimum megállapításáról 
 118/2001.  (VI.  30.)  Korm.  rendelet  a  munkaerő-kölcsönzési  és  a  magán-

munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről 
 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete

vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről 
 8/2010.  (II.  19.)  IRM-SZMM-PM-KHEM együttes utasítás  az  illegális  migráció  és  az

ahhoz  kapcsolódó  más  jogellenes  cselekmények  elleni  hatósági  fellépés
hatékonyságának növeléséről, illetve összehangolásáról 

 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a
Munkaerő-piaci  Alapból  foglalkoztatási  válsághelyzetek  kezelésére  nyújtható
támogatásról 

 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és
tartózkodás  jogával  rendelkező  személyek  tekintetében  alkalmazott,  a  munkaerő
szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról 

 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának  nem  összevont  kérelmezési  eljárás  alapján  történő
engedélyezéséről,  az  engedélyezési  kötelezettség  alóli  mentességről,  a  fővárosi  és
megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban
való szakhatósági közreműködéséről,  valamint a Magyarországon engedélymentesen
foglalkoztatható harmadik országbeli  állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának
bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről 

 29/2018.  (II.  28.)  Korm.  rendelet  az  állami  foglalkoztatási  szerv  által  kiszabható
bírságról 

 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről 
 A  TANÁCS  1991.  október  14-i  91/533/EGK  IRÁNYELVE  a  munkaadónak  a

munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó
tájékoztatási kötelezettségéről 

 AZ  EURÓPAI  PARLAMENT  ÉS  A  TANÁCS  1996.  december  16-i  96/71/EK
IRÁNYELVE a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről 
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 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000. június 22-i 2000/34/EK IRÁNYELVE
a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól  szóló 93/104/EK tanácsi irányelvnek az
abból kizárt ágazatok és tevékenységek szabályozása céljából történő módosításáról 

 AZ  EURÓPAI  PARLAMENT  ÉS  A  TANÁCS  2002.  március  11-i  2002/15/EK
IRÁNYELVE  a  közúti  fuvarozásban  utazó  tevékenységet  végző  személyek
munkaidejének szervezéséről a munka törvénykönyve, valamint a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény irányadó rendelkezéseivel együtt. 

 AZ  EURÓPAI  PARLAMENT  ÉS  A  TANÁCS  2002.  március  11-i  2002/14/EK
IRÁNYELVE az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott
konzultáció általános keretének létrehozásáról 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. június 18-i 2009/52/EK IRÁNYELVE
az  illegálisan  tartózkodó  harmadik  országbeli  állampolgárokat  foglalkoztató
munkáltatókkal  szembeni  szankciókra  és  intézkedésekre  vonatkozó
minimumszabályokról  a  harmadik  országbeli  állampolgárok  beutazásáról  és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvénnyel együtt 

 AZ  EURÓPAI  PARLAMENT  ÉS  A  TANÁCS  2008.  november  17-i  2008/104/EK
IRÁNYELVE a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről 

Munkavédelem 

1. Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 

 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 minimum feltételekről 

 96/2003.  (VII.  15.)  Korm.  rendelet  az  egészségügyi  szolgáltatás  gyakorlásának
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról  

 22/1991. (XI. 15) NM rendelet a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz-, és riasztófegyverek
megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról 

 13/1992.  (VI.  26.)  NM  rendelet  a  közúti  járművezetők  egészségi  alkalmasságának
megállapításáról  

 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  

 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai
és pszichikai alkalmassági követelményeiről  

 21/2002. (XI.  8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet  a hajózási  egészségi alkalmasság
feltételeiről és vizsgálati rendjéről  

 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 
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 40/2004.  (IV.  26.)  ESzCsM  rendelet  az  egészségügyi  tevékenység  végzéséhez
szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről 

 41/2004. (IV.7.) GKM rendelet közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

 22/2005. (VI. 14.) HM-EüM együttes rendelet az állami célú légiközlekedésben folytatott
szakszolgálati tevékenység repülőegészségi feltételeiről 

2. Foglalkozás-egészségügy 

 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

3. Munkabaleset 

 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

 5/1993.  (XII.  26.)  MüM rendelet  a  munkavédelemről  szóló  1993.  évi  XCIII.  törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  

 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 

4. Foglalkozási betegség, fokozott expozíció  

 27/1996.  (VIII.  28.)  NM  rendelet  a  foglalkozási  betegségek  és  fokozott  expozíciós
esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról. 

5. Munkahely  

 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 

 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a szezonmunkákról

 37/1996.  (X.  18.)  NM  rendelet  a  közfürdők  létesítésének  és  üzemeltetésének
közegészségügyi feltételeiről  

 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  

 3/2002.  (II.  8.)  SzCsM-EüM  együttes  rendelet  a  munkahelyek  munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről

 3/2003. (III.  11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes
környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről 

6. Kóroki tényezők  
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 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

7. Kémiai biztonság  

 2000.évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

8. Munkaeszköz, gép  

 10/2016.  (IV.  5.)  NGM  rendelet  a  munkaeszközök  és  használatuk  biztonsági  és
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről  

 16/2008.  (VIII.  30.)  NFGM  rendelet  a  gépek  biztonsági  követelményeiről  és
megfelelőségének tanúsításáról

9. Egyéni védőeszköz  

 65/1999.  (XII.  22.)  EüM  rendelet  a  munkavállalók  munkahelyen  történő  egyéni
védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről  

10. Anyagmozgatás, közlekedés  

 17/1993.  (VII.  1.)  KHVM  rendelet  az  egyes  veszélyes  tevékenységek  biztonsági
követelményeiről  szóló  szabályzatok  kiadásáról:  1.  számú  melléklet:  Vasútüzemi
munkák biztonsági szabályzata  

 17/1993.  (VII.  1.)  KHVM  rendelet  az  egyes  veszélyes  tevékenységek  biztonsági
követelményeiről  szóló  szabályzatok kiadásáról:  2.  számú melléklet:  Vasútépítési  és
vasútfenntartási biztonsági szabályzata  

 17/1993.  (VII.  1.)  KHVM  rendelet  az  egyes  veszélyes  tevékenységek  biztonsági
követelményeiről  szóló szabályzatok kiadásáról:  3.  számú melléklet:  Gépjárműjavítás
biztonsági szabályzata  

 17/1993.  (VII.  1.)  KHVM  rendelet  az  egyes  veszélyes  tevékenységek  biztonsági
követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 4. számú melléklet: Hajózási munkák
biztonsági szabályzata  

 25/1998.  (XII.  27.)  EüM rendelet  az elsősorban hátsérülések kockázatával  járó kézi
tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről 
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11. Építőipari tevékenység  

 253/1997.  (XII.  20.)  Korm.  rendelet  az  országos  településrendezési  és  építési
követelményekről

 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

12. Villamosság 

 2007.évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 

 382/2007.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  a  villamosenergia-ipari  építésügyi  hatósági
engedélyezési eljárásokról  

 8/2001.  (III.  30.)  GM  rendelet  a  Villamosmű  Műszaki-Biztonsági  Követelményei
Szabályzat hatálybaléptetéséről

 72/2003.  (X.  29.)  GKM  rendelet  a  Feszültség  Alatti  Munkavégzés  Biztonsági
Szabályzatának kiadásáról  

 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 13. Hegesztés 

 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

14.Vas- és fémipari szerelés  

 31/1995.  (VII.  25.)  IKM rendelet  a Vas-és Fémipari  Szerelési  Biztonsági  Szabályzat
kiadásáról 

15. Emelőgép  

 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

16.Iparialpintechnika  

 11/2003.  (IX.  12.)  FMM  rendelet  az  ipari  alpintechnikai  tevékenység  biztonsági
szabályzatáról 

17. Bányászat  

 4/2001.  (II.  23.)  GM  rendelet  a  bányaüzemekben  megvalósítandó  biztonsági  és
egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről 

18. Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vízügy  

 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 4/2001.  (IX.  26.)  SzCsM-EüM  együttes  rendelet  a  tengeri  halászhajók  fedélzetén
dolgozók munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről  
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 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 83/2003.  (VII.  16.)  FVM  rendeletet  a  mezőgazdasági  és  erdészeti  gépkezelői
jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól 

 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

19. Élelmiszeripar  

 24/2005.  (III.  23.)  FVM  rendelet  a  vágó  állatok  levágásának  és  feldolgozásának
biztonsági szabályzatáról  

 45/2006. (VI. 15.) FVM rendelet a szikvíz gyártásának, töltésének, valamint a szikvizes
palack és ballon tárolásának és szállításának Biztonsági Szabályzatáról

20. Kereskedelem, vendéglátóipar 

 30/1995.  (VII.  25.)  IKM  rendelet  a  Kereskedelmi-  és  Vendéglátóipari  Biztonsági
Szabályzat kiadásáról 

21. Televízió, színház, mozgófilm  

 35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet a Színházművészeti Biztonsági Szabályzatkiadásáról

 12/2000.  (VI.  15.)  NKÖM rendelet  a Televízió  és Mozgófilm Felvételi  és Közvetítési
Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

22. Veszélyes anyagokkal végzett tevékenységek  

 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 

23. Szakmai képesítési követelmények 

 150/2012.  (VII.  6.)  Korm. rendelet  az Országos Képzési Jegyzékről  és az Országos
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről  

 9/2006.  (II.  27.)  IM  rendelet  az  igazságügyi  szakértői  szakterületekről,  valamint  az
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről  

 40/2009.  (VIII.  31.)  KHEM rendelet  a  közúti  közlekedési  ágazatban  használt  önjáró
emelő és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról 

 21/2010.  (V.  14.)  NFGM  rendelet  az  egyes  ipari  és  kereskedelmi  tevékenységek
gyakorlásához szükséges képesítésekről 
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 24. Megfelelőség-értékelés  

 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőség értékelő szervezetek tevékenységéről

 315/2009.  (XII.  8.)  Korm. rendelet  a megfelelőség értékelő szervezetek kijelöléséről,
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól 

8


