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2019. évi CXXVI. törvény a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról 

4. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása  

26. § A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) a következő IV/A. 

fejezettel egészül ki:  

„IV/A. FEJEZET MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI BEJELENTÉSEK ÉS NYILVÁNTARTÁSOK  

63/A. § (1) A munkáltató a veszélyes anyagok elleni védekezés és az általuk okozott 

egészségkárosodások megelőzésének céljából nyilvántartást vezet a (2) bekezdésben szereplő, 

a munkavállalók munkahelyi expozíciójára vonatkozó adatokról. A nyilvántartás célja továbbá, hogy 

a munkavállalók egészségének védelme, a veszélyes anyagok által okozott foglalkozási 

megbetegedések megelőzése, és a foglalkozási megbetegedés foglalkozási eredetének tisztázása 

érdekében a veszélyes anyagok okozta kockázatok utólag azonosíthatóak, ellenőrizhetőek és 

dokumentáltak legyenek.  

(2) A nyilvántartás tartalmazza a) a munkavállaló nevét, születési helyét, idejét, b) az expozíciót okozó 

veszélyes anyag nevét, c) a munkavállaló napi, heti és éves expozíciós idejét, d) az expozíciós 

koncentráció mért adatait anyagonként. 

 (3) A munkáltató a nyilvántartásban szereplő adatokat a munkaviszony megszűnését követő tíz évig, 

ha a munkavállaló munkahelyén rákkeltő hatású anyagoknak van kitéve, ötven évig megőrzi. 

 (4) Amennyiben a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, a (2) bekezdés szerint nyilvántartott 

adatokat a munkavégzés helye szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak átadja az (1) bekezdésben 

meghatározott célból.  

(5) A munkavédelmi hatóság az adatok őrzéséről a (3) bekezdésben meghatározottak szerint 

gondoskodik. 

63/B. § (1) A munkáltató a rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott 

egészségkárosodások, valamint daganatos megbetegedések megelőzésének céljából nyilvántartást 

vezet azokról a munkavállalókról, akik munkavégzésük során rákkeltő vagy mutagén anyagok 

expozíciójának vannak vagy lehetnek kitéve. A nyilvántartás célja továbbá, hogy a munkavállalók 

egészségének védelme, a rákkeltő vagy mutagén anyagok által okozott foglalkozási eredetű 

egészségkárosodások, valamint daganatos megbetegedések megelőzése, és a foglalkozási 

megbetegedés foglalkozási eredetének tisztázása érdekében a rákkeltő vagy mutagén anyagok 

okozta kockázatok utólag azonosíthatóak, ellenőrizhetőek és dokumentáltak legyenek.  

(2) A nyilvántartás tartalmazza a) a munkavállaló nevét, születési helyét, idejét, b) az expozíciót okozó 

rákkeltő anyag nevét, c) a munkavállaló napi, heti és éves expozíciós idejét, d) az expozíciós 

koncentráció mért adatait anyagonként. 

 (3) A munkáltató az (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatokat az expozíció utolsó 

napját követő ötven évig megőrzi. 

 (4) Amennyiben a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, az (2) bekezdés szerint nyilvántartott 

adatokat a munkavégzés helye szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak átadja az (1) bekezdésben 

meghatározott célból.  

(5) A munkavédelmi hatóság az adatok őrzéséről a (3) bekezdés szerint gondoskodik. 



63/C. § (1) A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott 

egészségkárosodások megelőzéséről szóló jogszabályban meghatározott rákkeltővel végzett 

tevékenységet, annak veszélyessége miatt, hatósági ellenőrzés lefolytatása, valamint egy jövőben 

esetlegesen bekövetkező fokozott expozíció vagy foglalkozási megbetegedés foglalkozási eredetének 

tisztázása érdekében minden év január 10-ig a munkavédelmi hatóság részére be kell jelenteni. 

(2) Az alkalmazandó bejelentőlapot a munkavédelmi hatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelős 

miniszter hivatalos honlapján közzéteszi. A bejelentés tartalmazza: a) a munkáltató nevét, telephely 

címét, telefonszámát, e-mail-címét, b) a tevékenység telephelyen belüli pontos helyszínét, c) 

az ágazati, szakágazati besorolást, d) az utolsó bejelentés időpontját, e) a rákkeltők vagy mutagén 

anyagok használatát, a használat indoklásával, f) az expozíciót jelentő munkakörök megnevezését és 

a munkakörben dolgozók számát, g) a rákkeltővel exponált munkavállalók születési évét, TAJ számát, 

munkakörét, h) a rákkeltővel vagy mutagénnel, és rákkeltőt vagy mutagént tartalmazó keverékekkel 

kapcsolatos adatokat, i) a tárgyévben végzett levegőszennyezettség-vizsgálatok eredményeit (mg/m3) 

anyagonként.  

(3) A munkavédelmi hatóság a (2) bekezdés szerinti bejelentésben szereplő adatok alapján a 83/A.  § 

szerint nyilvántartást vezet.  

(4) Az e §-hoz kapcsolódó végrehajtási szabályokat a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni 

védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló jogszabály 

tartalmazza.” 

 27. § Az Mvt. 81. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:  

„(6) Ha a kötelezett a munkavédelmi hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett 

eleget, a meghatározott cselekmény végrehajtását a munkavédelmi hatóság foganatosítja.”  

28. § (1) Az Mvt. 83. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) A kamara a szakértői tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről az 

(1) bekezdés szerinti szakértői tevékenység igénybevételének céljából nyilvántartást vezet.”  

(2) Az Mvt. 83. §-a a következő (5)–(10) bekezdéssel egészül ki:  

„(5) A (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartás tartalmazza: a) a munkabiztonsági szakértő 

nevét, b) a munkabiztonsági szakértő lakcímét, telefonszámát, e-mail-címét, c) az engedélyezett 

szolgáltatási tevékenység megjelölését, d) az  engedély számát és a  tevékenység megkezdésének 

vagy folytatásának az  engedélyben foglalt területi és időbeli korlátait, e) az engedély kiadásának 

napját, f) a szakértői tevékenység szüneteltetésének tényét és időtartamát, g) a kérelmező anyja 

nevét, születési helyét és idejét, végzettségre vonatkozó adatait.  

(6) A nyilvántartás (5) bekezdés a), c)–f)  pontja szerinti adatai közérdekből nyilvános adatok, amely 

adatokat a kamara a honlapján közzéteszi.  

(7) A kérelmező kérelmében tett hozzájárulása esetén a kamara a nyilvántartás (5) bekezdés b) és 

g) pontja szerinti adatait is közzéteszi a honlapján.  

(8) A kamara a munkabiztonsági szakértő adatait törli a honlapról a) a szakértői tevékenység 

végzésére jogosító engedély visszavonását követő napon, vagy b) a szakértő haláláról történő 

értesítést követő napon.  



(9) Az (5)  bekezdés b) és g)  pontja szerinti adatokat a  (7)  bekezdés szerinti hozzájárulás 

visszavonása esetén a  kamara haladéktalanul, de legkésőbb a  hozzájárulás visszavonását követő 

munkanapon törli a  honlapról és a nyilvántartásból.  

(10) A kamara a nyilvántartásban szereplő adatokat az engedély visszavonását vagy a szakértő halálát 

követő öt év elteltével törli.”  

29. § (1) Az Mvt. 87. § 1/J. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

(E törvény alkalmazásában:) „1/J. egyéni védőeszköz EU-típusvizsgálati tanúsítvány: a  

megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvényben meghatározott bejelentett 

szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a védőeszköz a  mintán elvégzett EU-

típusvizsgálat alapján megfelel az  (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet 

előírásainak.”  

(2) Az Mvt. 87. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 (E törvény alkalmazásában:) „12. Veszélyes anyag: a) az  1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet alapján fizikai, egészségi veszélyek vagy mindkettő tulajdonság alapján veszélyesként 

osztályozott anyag, vagy b) az  a  vegyi anyag, amely bár nem felel meg az  a)  pontban meghatározott 

osztályozás feltételeinek, mégis kockázatot jelent a  munkavállalók biztonságára vagy egészségére 

fiziko-kémiai, kémiai vagy toxikológiai tulajdonságai és felhasználási módja vagy munkahelyen való 

jelenlét miatt, ideértve minden olyan vegyi anyagot, amelyre a kémiai kóroki tényezők hatásának 

kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló rendelet határértéket határoz 

meg.”  

(3) Az Mvt. 87. §-a a következő 12/A. ponttal egészül ki: 

 (E törvény alkalmazásában:) „12/A. Veszélyes keverék: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó 

keverék vagy oldat, amely az osztályozás során a fizikai, egészségi veszélyek vagy mindkét 

tulajdonság tekintetében veszélyes besorolást kap.”  

30. § (1) Az Mvt. 88. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy) „c) rendeletben állapítsa meg a  munkavédelmi szakértői 

szakterületeket, a  munkavédelmi szakértői tevékenység folytatásának, a  tevékenységre jogosító 

engedély kiadásának a  részletes szabályait, a  szakértői tevékenységre jogszabályban előírt 

kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, valamint a  nyilvántartás 

vezetésére és a  munkabiztonsági szakértők kötelező továbbképzési rendszerére vonatkozó eljárás 

részletes szabályait;” 

(2) Az Mvt. 88. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:  

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy) „g) a munkabiztonsági szaktevékenység végzésére jogosult 

személyek nyilvántartásának és kötelező továbbképzési rendszerének szabályait rendeletben 

határozza meg.”  

(3) Az Mvt. 88. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(5) Felhatalmazást kap a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy az  egészségügyért felelős 

miniszter egyetértésével rendeletben állapítsa meg a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett 

munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló részletes szabályokat.”  

 



(4) Az Mvt. 88. § (6) bekezdése a következő h)–m) ponttal egészül ki:  

(Ez a törvény a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:) „h) a  munkájuk 

során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és 

biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelv, i) az  anyagok és 

keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a  67/548/EGK és az  1999/45/EK 

irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az  1907/2006/EK rendelet 

módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, j) 

a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 

csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról 

szóló, 2014. február 26-i 2014/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, k) a  természetes 

személyeknek a  személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 

(EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), l) a  

munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett 

munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 

2017/2398 európai parlamenti és tanácsi irányelv, m) a  munkájuk során rákkeltő, illetve mutagén 

anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv 

módosításáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/130 európai parlamenti és tanácsi irányelv.”  

31. § Az Mvt. a) 54. § (8) bekezdésében a „kémiai biztonság területén a külön” szövegrész helyébe 

a „kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről 

szóló” szöveg, b) 87.  § 1/E.  pontjában a  „munkahelyek kémiai biztonságáról” szóló szövegrész 

helyébe a  „kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának 

védelméről” szöveg lép.  

32. § Hatályát veszti az Mvt. a) 18. § (5) bekezdése, b) 83.  § (1)  bekezdésében az  „a munkavédelmi 

hatóság vagy – a  Kormány rendeletében meghatározott szakterületeken –” szövegrész, c) 83. § 

(2) bekezdésében az „a munkavédelmi hatóság, illetve” szövegrész. 

19. Záró rendelkezések 

100. § (1) Hatályát veszti a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (7) bekezdése. 

 

 


