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státusz Jogszabály címe Megjelent Hatály Tárgy 

módosítás 21/2015. (VIII. 28.) NGM 

rendelet 

 

egyes munkavédelmi 

tárgyú miniszteri 

rendeletek 
jogharmonizációs célú 

módosításáról, valamint 

egyes foglalkoztatási és 

szakképzési tárgyú 

miniszteri rendeletek 

módosításáról 

MK 120. szám 
 

http://kozlony.magyar

orszag.hu/dokumentu

mok/470492c4f99ebc

96ab08c37fc9b925b0

9e67b218/megtekintes 

 
2015. augusztus 28. 

2015. október 1. A Biztonságtechnikai Igazgatóság különös figyelmébe 

ajánljuk: 

 

Módosuló jogszabályok: 

- A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és 

egészségvédelmi jelzésekről szóló 2/1998. (I. 16.) 

MüM rendelet 

- A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 

25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet 

- A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni 

védekezésről és az általuk okozott 

egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. 

(IX. 30.) EüM rendelet 

- A munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) 

bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 

31/2012. (X. 16.) NGM rendelet 

- A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési 

alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért 

felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, 

továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési 

támogatások részletes szabályairól szóló 3/2015. 

(II.13.) NGM rendelet. 

 

Hatályát veszti a korkedvezmény-biztosítási járulék 

megfizetési kötelezettsége alól történő 

mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, 

valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve 

hatósági közvetítői díjairól szóló 34/2007. (XII. 21.) 

SZMM rendelet. 
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módosítás 41/2015. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet  

 

az emberi erőforrások 

minisztere ágazatába 

tartozó szakképesítések 

szakmai és 

vizsgakövetelményeiről 

szóló 37/2013. (V. 28.) 

EMMI rendelet 
módosításáról 

MK 121. 
 
http://kozlony.magyaror

szag.hu/dokumentumok/

ede2d3bf08e38f30505a9

9afcc7bb4d26d18d3ed/

megtekintes 
 
2015. augusztus 31. 

2015. szeptember 1. módosuló szakképesítések, illetve szakképesítés 

ráépülések: 

Aneszteziológiai szakasszisztens 

Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus 

Ápoló 

Csecsemő- és gyermekápoló 

Diabetológiai szakápoló és edukátor 

Egészségügyi gyakorlatvezető 

Endoszkópos szakasszisztens 

Fogtechnikus gyakornok 

Gyakorló ápoló 

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 

Gyógyszerkiadó szakasszisztens 

Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens 

Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens 

Légzőszervi szakápoló 

Műtéti szakasszisztens 

Nefrológiai szakápoló 

Onkológiai szakápoló 

 

módosulás tárgya: 

szakmai előképzettség 

iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám 

vizsgáztatási követelmények 

előírt gyakorlat 
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státusz SE szabályozó 

dokumentum címe 

Megjelent Hatály Tárgy 

módosítás Környezetvédelmi 

Szabályzat 

K/7/2015. (VIII.31.) 

kancellári határozat 

 

http://semmelweis.hu/

jogigfoig/files/2015/0

9/SE_kornyezetvedel

mi_Szabalyzat_2015_

09_03.pdf 

 

2015. szeptember 2. 

2015. szeptember 3. 92/b/2013. (VII. 4.) számú Környezetvédelmi 

Szabályzatot váltja fel 
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