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Felejtsük el az OEP-et, NEAK lesz a neve újévtől

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (NEAK) változott az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár neve 2017. január 1-jétől.

Az egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendelet kitér arra is, hogy az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár által beszerzett vények, nyomtatványok, 
illetve hatósági igazolványok 2016. december 31-e után is felhasználhatók lesznek.

Munkavédelmi törvény
2016. évi CXLV. törvény egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról 

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

7. § A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 66. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A sérült, illetőleg a  balesetet észlelő személy köteles a  balesetet a  munkát 
közvetlenül irányító személynek haladéktalanul jelenteni. Ha a  sérült neki felróható 
okból ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a  baleset munkáltatói kivizsgálása 
során a sérültet terheli annak bizonyítása, hogy a baleset a munkavégzés során vagy 
azzal összefüggésben történt.”

8. § Az Mvt. 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a sérült a munkáltatónak a munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával 
kapcsolatos intézkedését vagy mulasztását, továbbá ha az érintett munkavállaló a 
foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset kivizsgálásának 
elmulasztását sérelmezi, illetve ha a munkavállaló vitatja a sérülés súlyosságával 
kapcsolatos munkáltatói megállapítást, az 1. melléklet szerinti bejelentőlapon 
elektronikusan vagy egyéb úton a területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz 
fordulhat. A munkavállaló bejelentése alapján a munkavédelmi hatóság az eljárást 
hivatalból folytatja le. A munkavédelmi hatóság a foglalkozási megbetegedés 
gyanúját panaszoló vagy annak kivizsgálása elmulasztását sérelmező személyt a 
bejelentésre jogosult orvoshoz vagy a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi 
szervhez irányítja

62/2016. (XII. 29.) NGM r.  Hatályos: 2017. 01. 01.,
a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok 
megerősítésével, valamint az egységes elektronikus ügyintézési rendszer 
kialakításával összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó 
egyes miniszteri rendeletek módosításáról.
Minden rendeletet módosított.
pld: 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet, 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, 27/1996. (VIII. 
28.) NM rendelet, 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet stb
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MAGYAR KÖZLÖNY • 2016. évi 159. szám
22. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) a 
következő 85. §-sal egészül ki:
„85. § A munkavédelmi hatóság által hozott elsőfokú döntéssel szemben nincs 
helye fellebbezésnek.”
(2) Az Mvt. 81/A. § (1) bekezdésében a „munkavédelmi hatóság vezetője” 
szövegrész helyébe
a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.
MAGYAR KÖZLÖNY • 2016. évi 164. szám
A Kormány 1581/2016. (X. 25.) Korm. határozata a munkavédelem nemzeti 
politikájáról A Kormány a  munkakörülmények fejlesztése, a  munkabalesetek és 
foglalkozási megbetegedések megelőzése érdekében a munkavédelem nemzeti 
politikáját megtárgyalta és jóváhagyta. Ennek megfelelően a Kormány a 
munkavédelemre vonatkozó állami feladat ellátásának keretében felhívja a 
nemzetgazdasági minisztert, hogy a Kormány honlapján tegye közzé a jóváhagyott 
dokumentumot. 
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Határidő: azonnal 

 A 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével, valamint az egységes 
elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben a 
nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek 
módosításáról.

 Az 54/2016.  (XII.  30.)  EMMI  rendelet  egyes egészségügyi és 
egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat 
háttérintézményei átalakításával összefüggő módosításáról.

 A 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek 
biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

 2016. évi CIV. törvény a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, 
valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról

 A 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet a fizikai tényezők (elektromágneses terek) 
hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági 
követelményekről

 2016. évi CXLV. törvény egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
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 A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába 
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről.

 A 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM 
rendelet módosításáról.

 A 18/2016. (VI. 9.) NGM rendelet egyes foglalkoztatással összefüggő miniszteri 
rendeletek módosításáról (Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági 
szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet módosítása).

 2016. évi LXIV. törvény az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról (A 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása).

 2016. évi LXXIX. törvény egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs 
célú módosításáról (A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
módosítása).

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

 A 15/2016. (III. 2.) FM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet, valamint a mezőgazdasági és erdészeti 
gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. 
(VII. 16.) FVM rendelet módosításáról

 A 7/2016. (II. 22.) NGM rendelet egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról

 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok 
tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, 
hatósági felügyeletéről

 2/2016. (I. 5.) NGM rendelete a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, 
a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági 
felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről

 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel 
összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes 
miniszteri rendeletek módosításáról

 469/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a 
munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és 
más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 
módosításáról

 Legionella kockázat
 Ugyancsak jogszabályi előírás, hogy „a Legionella által okozott fertőzési 

kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi 
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előírásokról” szóló 49/2015 (XI. 6.) EMMI rendeletben rögzített fő szabályoknak, 
előírásoknak megfelelő intézkedések gyakorlati megvalósítása a munkahelyeken 
rendben megtörténjen.  

 A Rendelet 9. § (2) és (3) pontja rögzíti, hogy a fokozott Legionella fertőzési 
kockázatot jelentő létesítményekben el kell végezni a kockázatbecslést és a 
kockázatcsökkentést. A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő 
közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 
49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet előírásai 2016. február 4-től hatályosak.  




