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2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének
egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról

15. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása
15. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 64. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat
a) a munkabaleset és a fokozott expozíció esetén – eltérő jogszabályi rendelkezés
hiányában – a munkáltató,
b) a foglalkozási megbetegedés esetén a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek
az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében
meghatározott szerv vagy személy teljesíti.”
(2) Az Mvt. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet és a fokozott
expozíciós esetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás eredményét
munkabaleset esetén a munkabaleseti jegyzőkönyvben, fokozott expozíció esetén a
vizsgálati lapon kell rögzítenie. A munkabaleset kivizsgálásának megkezdéséről a
foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosát tájékoztatni kell.
A munkabaleset kivizsgálásában történő orvosi közreműködésről a foglalkozásegészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosa dönt.
Súlyos munkabaleset és fokozott expozíció esetén a foglalkozás-egészségügyi
alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának részt kell venni a kivizsgálásban. A
munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell.”
(3) Az Mvt. 65. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A fokozott expozíciós eset kivizsgálása munkaegészségügyi és munkabiztonsági
szaktevékenységnek minősül.”
(4) Az Mvt. 66. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A munkáltatónak lehetővé kell tennie a munkavédelmi képviselő részvételét a
munkabaleset, a foglalkozási megbetegedés, valamint a fokozott expozíciós eset
körülményeinek kivizsgálásában.”
(5) Az Mvt. 82/D. § (1) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkavédelmi hatóság közigazgatási bírsággal sújtja azt a természetes személyt,
aki a szervezett munkavégzés során:)
„b) a munkabalesettel, fokozott expozíciós esettel kapcsolatos nyilvántartási,
kivizsgálási, jegyzőkönyvkészítési és bejelentési kötelezettségét kellő időben nem
teljesíti vagy valótlan adatot közöl, valamint a baleset, fokozott expozíciós eset valódi
okát eltitkolja vagy feltárását akadályozza,
c) a foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét nem
teljesíti, valótlan adatot közöl, a foglalkozási megbetegedés valódi okát eltitkolja vagy
kivizsgálását akadályozza, vagy”
(6) Az Mvt.

a) 68. § (2) bekezdésében a „64. § (2 bekezdésében” szövegrész helyébe a „64. § (2)
bekezdés b) pontjában” szöveg,
b) 72. § (2) bekezdés e) pontjában a „foglalkozási megbetegedés” szövegrész helyébe
a „foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíciós eset” szöveg,
c) 86. § (3) bekezdésében a „valamint” szövegrész helyébe a „valamint” szöveg
lép.
(7) Hatályát veszti az Mvt.
a) 84. § (2) bekezdésében az „ , a fokozott expozíciós esetet” szövegrész,
b) 85. §-a.
2020. január 1-jén lép hatályba, kivéve a 15. § (7) bekezdés b) pont, amely 2020. március
1-jén lép hatályba.

44. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása
44. § (1) A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.)
33/A. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szolgáltató köteles az egészségügyi kártevőirtó tevékenység folytatására
irányuló szándékát az egészségügyi államigazgatási szervnek bejelenteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet folytató szolgáltatónak meg kell felelnie az
e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott egyéb
feltételeknek. Az egészségügyi államigazgatási szerv a bejelentés alapján
nyilvántartásba veszi a szolgáltatót, és a nyilvántartásba vételtől számított 30 napon
belül ellenőrzi a szolgáltatónál a folyatni kívánt tevékenység jogszabályoknak való
megfelelőségét. A tevékenység gyakorlásának feltétele az egészségügyi
államigazgatási szerv megfelelőségi nyilatkozata.”
(2) A Kbtv. 33/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet
folytató szolgáltatókról nyilvántartást vezet, amely – ha a szolgáltató egyéni vállalkozó
– tartalmazza a szolgáltató természetes személyazonosító adatait, továbbá a
tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait. A
nyilvántartásból kizárólag az e tevékenység végzésére való jogosultság igazolása
céljából szolgáltatható adat.”
(3) A Kbtv. 33/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egészségügyi államigazgatási szerv a szolgáltató adataiban történt változás
bejelentését követő 15 napon belül a kártevőirtó tevékenység ellátását megtiltja, ha
annak jogszabályban meghatározott feltételei már nem állnak fenn.”
(4) Hatályát veszti a Kbtv. 34. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „az e
tevékenységre jogosító engedély kiadásának rendjét,” szövegrész.
2020. január 1-jén lép hatályba.

