
 
Munka-, tűz- és környezetvédelmi Zsebtörvénytár cd 

 
 
Ez a cd egy jogszabálygyűjtemény, ami témakörönként csoportosítva tartalmazza a 
különböző munka-, tűz- és környezetvédelmi témákhoz tartozó jogszabályokat, rendeleteket 
és az arra témára vonatkozó szabványok címeit. 
 
Tartalma: 
 
I. Munkavédelem  
(ebben a csoportban minden pont alatt további csoportosítás/alkönyvtár található, példa a 
leírás végén) 

 
1. Munkahely, Munkaidő, Foglalkozás-Egészségügy, Baleset, Foglalkozási Betegség, 

Kártérítés, Hatóságok 
2. Munkaeszköz, gép, veszélyes anyag, vegyipar, biológiai veszély, sugárvédelem 
3. Építés, szerelés, anyagmozgatás, hegesztés, közlekedés 
4. Fémipar, kazán, nyomástartó edény, gázpalack, hőtechnika, energiatermelés, kőolaj- 

és gázipar, bányászat 
5. Villamos munkák, berendezések, eszközök 
6. Mező- és erdőgazdaság, halászat, élelmiszeripar, vízügy, faipar, könnyűipar 
7. Kereskedelem, vendéglátóipar, televízió, mozgófilm, színház, nevelés-oktatás, 

háztartás, szabadidő 
8. Egyéni védőeszköz 

 
 II. Tűzvédelem, katasztrófavédelem, vízvédelem 
 

1. Tűzvédelem, katasztrófavédelem, polgári védelem 
1.1. Tűzvédelem általában 
1.2 Tűzvédelem: munkaeszköz, berendezés, jármű, építmény 
1.3. Tűzjelzők 
1.4. Tűzoltás 
1.5. Tűzoltó felszerelés 

2. Robbanás és Mérgezés elleni védelem 
2.1. Gázok, porok, folyadékok 
2.2. Villamos berendezések, készülékek 

3. Anyagok és termékek gyúlékonysága, égési viselkedése 
3.1. Építőanyagok és –elemek, termékek 

4. Vízvédelem, vízügy 
 
III. Környezetvédelem 
 

1. A környezetvédelem általában 
2. Veszélyes anyag, hulladék, veszélyes hulladék, sugárvédelem 
3. Levegőminőség 
4. Vízminőség, szennyvíz 
5. Talajminőség 
6. Zaj- és rezgésvédelem 

 



A jogszabálygyűjteményt havonta frissítjük, tehát ha valamely témakörben új 
jogszabály születik/megszűnik vagy megváltozik egy rendelet, azt átvezetjük a 
gyűjteményben.  
 
Az aktuális hónapban 

 újonnan felvett jogszabályokat piros színnel, 
 a módosítottakat kékkel emeljük ki, 

 
Az aktuális évben 

 újonnan felvett jogszabályokat narancssárga színnel, 
 a módosítottakat zölddel emeljük ki, 

 
a hatálytalanná vált jogszabályokat pedig áthúzással jelöljük meg. 
 
Így egyértelműen és azonnal láthatók a változások.   
A színjelölések mindig csak az aktuális évre vonatkoznak. 
 
Így Ön egyetlen pillantással átfuthatja, hogy mely jogszabályok változtak (abban a 
hónapban: kék; vagy abban az évben: zöld; vagy szűntek meg: áthúzott) és ha érinti Önt 
valamelyik változás (van ilyen tevékenységű ügyfele), akkor rákeres a neten, hogy mi 
változott. 
 
Ha minden hónapban letölti az új, általunk frissített anyagot/cd-t, akkor elég, ha csak a piros 
és kék színeket figyeli (abban a hónapban új, ill. abban a hónapban változott). 
Ha ritkábban néz rá, akkor érdemes mind a négy színt nézni, hogy ne csak az 
aktuális/legfrissebb változásokat nézzük, hanem a régebbi, az „aktuális évben történt 
változások”-at is.  
Így mindig képben leszünk. 
 
A cd vásárlásakor a cd mellé Ön kap egy 1 évig használható jelszót, ennek segítségével 
tudja Ön is minden frissítéskor (havonta) letölteni a legfrissebb anyagot: 
Írja felül vele a régit, vagy a régit egyszerűen törölje le a gépéről és az újat írja fel abba a 
(célszerűen „Zsebtörvénytár” című) könyvtárba, amit a számítógépén/tablet-jén/telefonján 
létrehozott, így mindig kéznél lesznek Önnél a legfrissebb formában a jogszabályok, 
rendeletek és szabványok vonatkozó címei.  
 
(A cd-n küldött anyagot másolja föl arra az eszközre, amin használni fogja és azt minden 
hónapban írja fölül az új összeállítással) 
 
A jogszabálygyűjtemény a jogszabályok, rendeletek és szabványok szövegét nem 
tartalmazza, ezeket a felhasználási feltételek miatt nem másolhatjuk rá, nem tudjuk rátenni 
a cd-re.  
De mivel manapság már mindenhol, mindenkinél van kéznél internet, a jogszabályok szövege 
könnyen megkereshető a neten (pl. a Nemzeti Jogszabálytárban, a https://njt.hu oldalon), 
ha tudjuk a rendelet/jogszabály címét-számát, hogy mit keressünk, pont ebben óriási 
segítség ennek a jogszabálygyűjteménynek a témák szerinti csoportosítása. 
 
Például: 
Egyéni védőeszköz, fejvédelem témában gyorsan meg kell keresnie egy jogszabályt vagy 
szabványt: 



 
Kattintson az  
I. Munkavédelem csoporton belül a 
8. Egyéni védőeszköz sorra 
Látja majd a vonatkozó jogszabályokat, amik most (2021. máj) ezek: 
 

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

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete (2016. március 9.) az egyéni 
védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről. 

4/2018. (II. 28.) NGM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek 
kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó 
szabályokról 

30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek 
kijelölésének és tevékenysége felülvizsgálatának szabályairól 

 
Majd az Egyéni védőeszközök oldalon lévő tartalomból, ami így néz ki: 
 

 
 
kattintson a  
8.1. Fejvédelem sorra,  
ahol megjelenik az ide vonatkozó szabvány, ami most (2021. máj) ez: 

 
8.1. Fejvédelem 
MSZ EN 50365:2002 Villamosan szigetelő védősisak kisfeszültségű villamos 
berendezésekben való használatra 

 
A cd-t csak egyszer kell megvásárolnia. Ha lejár az 1 év, utána elég, ha csak a frissítésekhez 
szükséges jelszót veszi meg, amivel a következő 1 évig tovább tudja majd minden hónapban 
frissíteni a cd tartalmát. Frissítés vásárláskor elküldjük Önnek a Zsebtörvénytár cd-t az 
aktuális/legfrissebb állapotában és a következő 1 évre érvényes jelszót. 


