
A GINOP 5.3.4-16-2016-00025. sz. projektben (NEMESACÉL projekt) "Foglalkozási ártalmak 
és kockázat, védőeszközök és védőfelszerelések a fémiparban" c. útmutató felülvizsgálata 
különösen a fenntartási időszakban bekövetkezett jogszabály változások figyelembe 
vételével. 
 
 
A GINOP 5.3.4-16-2016-00025. sz. projektben (NEMESACÉL projekt) "Foglalkozási ártalmak és 
kockázat, védőeszközök és védőfelszerelések a fémiparban" c. útmutató 
mellékletében megadtuk a témához kapcsolódó legfontosabb jogszabályok jegyzékét. 
 
Felülvizsgáltam, hogy az elmúlt 2 évben ( 2020. 08.27.-2021.08.26-ig és 2021.08.27.-
2022.08.26.) a  jegyzékben szereplő jogszabályok hogyan változtak, illetve ezek a változások 
mennyiben érintik az útmutatóban leírtakat. A felülvizsgálatot 2022.11.21.-én lezártam. 
 
Változások az alábbiak: 
 

A vizsgált idő intervallumban a jogszabály nem változott 

-25/1998. (XII.27.) EüM rendelet.  Jelenleg hatályos:   2020 06.30. óta 

-31/1995. (VII.25.) IKIM rendelet. Jelenleg hatályos:  2005.01.13. óta 

-11/2003. (IX.12.) FMM rendelet. Jelenleg hatályos: 2018.01.01. óta 

-33/2016. (XI.29.) EMMI rendelet. Jelenleg hatályos: 2016. 11. 29.  óta 

-22/2010. (V.7.) EüM rendelet. Jelenleg hatályos: 2010. 05. 07. óta 

-22/2005. (VI.24.) EüM rendelet. Jelenleg hatályos:  2005 06. 30.  óta 

-66/2005. (XII.22.) EüM rendelet. Jelenleg hatályos: 2020.06.30. óta 

-3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. Jelenleg hatályos:  2020.06.30. 

-10/2016. (IV.5.) NGM rendelet. Jelenleg hatályos: 2019.09.12. 

 

A vizsgált időszakban megszűnt (hatályon kívül helyezett) jogszabály 

-25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 

 

A vizsgált időszakban változott 

-1993. évi XCIII törvény 

 Változások: 2021.01.01; 2021. 07.01. ; 2021.12.01.      Jelenleg hatályos:   2022.06.01. 

-5/1993. (XII.26.) MüM rendelet   

Változások: 2020. 11. 18.      Jelenleg hatályos: 2020.11.18. 

-2000.évi XXV törvény  



Változások: 2021.01.01.; 2021.01.28 .   Jelenleg hatályos: 2021. 01.28. 

-61/1999. (XII.1.) EüM rendelet 

Változások: 2020.11.05. ;  2021.07.27.   Jelenleg hatályos: 2021.07.27. 

-26/2000. (IX.30.) EüM rendelet 

Változások: 2021.07.27. ; 2022.01.01.   Jelenleg hatályos: 2022.01.01. 

-47/1999. (VIII.4.) GM rendelet 

Változások: 2021.12.05.   Jelenleg hatályos: 2021.12.05. 

-143/2004. (XII.22.) GKM rendelet 

Változások: 2021.09.01.     Jelenleg hatályos: 2021.09.01. 

-65/1999. (XII.22.) EüM rendelet 

Változások: 2021.07.27.     Jelenleg hatályos: 2021.07.27. 

Változás: Megszünt az 1-3. melléklet.  

Helyette:   

-A  gyakori kockázatok felsorolását tartalmazó tájékoztatót a  munkavédelmi hatóság 
a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) honlapján közzéteszi.”  

-A 65/1999. EüM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) Az egyes 
alkalmazható védőeszközök típusait és a védőeszköz használatával végezhető tevékenységek listáját 
a munkavédelmi hatóság a miniszter honlapján közzéteszi.” 

Fentiek közzétéve:  http://www.ommf.gov.hu  általános információk-egyéni védőeszköz  

Konklúzió 

Megállapítottam, hogy fenti jogszabály változások nem érintik közvetlen a kiadvány tárgyát képező 
témakört, az abban leírtakat nem érvénytelenítik, a helyes munkavédelmi gyakorlatot, a veszélyek, 
ártalmak csökkentésének lehetőségét, az egyéni védőeszközök (mint a veszélyek csökkentésének 
egyik módjának) szükségességét, kiválasztását nem befolyásolják. 
 
Továbbra is fenntartom viszont, hogy az egyéni védőeszközök kiválasztása, biztosítása és az ezzel 
kapcsolatos helyi szabályzások elkészítése munkavédelmi szak-feladat, azt a kockázat értékelés 
figyelembe vételével a helyi sajátosságoknak megfelelően kell elvégezni. Hivatkozott útmutató csak 
segítséget kíván adni ebben a munkában. 
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