Magyar Közlöny 20. szám
2020. február 7.
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 6/2020. (II. 7.) ITM rendelete
a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások
megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett
munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet
módosításáról
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont di) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –, a 2. alcím, valamint a 2–4. melléklet tekintetében a
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.
22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások
miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása
1. §

A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban:
26/2000. EüM rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet célja, hogy a kockázatok minimálisra csökkentésével elősegítse a munkavállalók
védelmét a rákkeltő vagy mutagén anyagok okozta foglalkozási eredetű egészségkárosodásokkal,
illetve daganatos megbetegedésekkel szemben.”

2. §

(1) A 26/2000. EüM rendelet 2. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„h) biológiai monitorozás: a szervezetbe jutott veszélyes anyagok mennyiségének, a dolgozó vegyi
anyaggal történt terhelésének becslése;”
(2) A 26/2000. EüM rendelet 2. § m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„m) határérték: rákkeltő vagy mutagén anyagok a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett
munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott, munkahelyi levegőben megengedett, 8 órás referencia-időre vonatkoztatott átlagos és
csúcskoncentráció értéke;”

3. §

A 26/2000. EüM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Minden olyan tevékenység esetében, amelynek során feltételezhető a munkavállaló rákkeltővel
történő expozíciója, a munkáltató köteles kockázatbecslést végezni, így
a) a veszélyt és a veszélyeztetetteket azonosítani,
b) az expozíció-hatás összefüggést elemezni,
c) expozíció-becslést végezni,
d) a veszélyt jellemezni és
e) a kockázatot minőségileg jellemezni vagy mennyiségileg meghatározni.”

4. §

A 26/2000. EüM rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha valamely rákkeltőre nincs érvényes határérték, a munkáltató köteles minden szükséges
intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a munkatérben a rákkeltő, rákkeltők koncentrációja a
tudományos technikai színvonal mellett lehetséges legalacsonyabb szintű legyen.”

5. §

A 26/2000. EüM rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az előre nem látott eseményt vagy vegyi balesetet követően a munkáltató a munkavállalót soron
kívüli orvosi vizsgálatra küldi.”
6. §

A 26/2000. EüM rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rákkeltő expozícióban történő foglalkoztatás előtt a munkavállaló köteles előzetes munkaköri
orvosi alkalmassági vizsgálaton, a rákkeltő expozícióban foglalkoztatott munkavállaló pedig köteles
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyakorisággal a foglalkozásegészségügyi szolgálat által elvégzett időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton részt venni. A
munkavállaló orvosi alkalmassági vizsgálaton való megjelenését a munkáltató biztosítja.”

7. §

(1) A 26/2000. EüM rendelet 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti határérték ellenőrzésére irányuló vizsgálatokat kizárólag a
Nemzeti Akkreditáló Testület által e szakterületre és a mérendő vegyi anyagok meghatározására
akkreditált és nemzetközi jártassági vizsgálatban írásban igazolt módon eredményesen részt vevő
laboratórium végezhet.”
(2) A 26/2000. EüM rendelet 22. § (5) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„c) 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 irányelvnek,
d) 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 irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
(3) A 26/2000. EüM rendelet 22. § (6) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja
meg:)
„c) a Bizottság (EU) 2018/669 rendelete (2018. április 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról,
címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a
műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról.”

8. §

A 26/2000. EüM rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. §

A 26/2000. EüM rendelet
a) 5. § (6) bekezdésében a „biológiai monitorozást, illetőleg citogenetikai vizsgálatot” szövegrész
helyébe a „biológiai monitorozást” szöveg,
b) 5. § (7) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében a „biológiai vizsgálatokkal” szövegrész helyébe a
„biológiai monitorozással” szöveg,
c) 5. § (10) bekezdésében az „a 3. számú mellékletben” szövegrész helyébe az „az Mvt.-ben” szöveg,
d) 8. § (2) bekezdésében a „többletterhelését, fokozott expozícióját” szövegrész helyébe a
„többletterhelését” szöveg,
e) 8. § (4) bekezdésében az „A többletterhelés és a fokozott expozíció” szövegrész helyébe az „A
többletterhelés” szöveg,
f) 16. § (4) bekezdésében a „biológiai vizsgálatának” szövegrész helyébe a „biológiai
monitorozásának” szöveg,
g) 22. § (3) bekezdésében a „biológiai vizsgálatok” szövegrész helyébe a „biológiai monitorozás”
szöveg
lép.

10. §

Hatályát veszti a 26/2000. EüM rendelet
a) 2. § i) és j) pontja,
b) 4. § (2) bekezdés e) pontja,
c) 17. §-a,
d) 18. § (1) bekezdése,
e) 22. § (2) és (2a) bekezdése,
f) 3. számú melléklete

2. A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának
védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosítása
11. §

A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet (a továbbiakban: 5/2020. ITM rendelet) 21. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„21. § A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően
a) a füstképződéssel járó hegesztési és plazmavágási folyamatok vagy az ezekhez hasonló
munkafolyamatok esetében a króm (VI) szervetlen vegyületekre [Cr (VI)-ra számítva] vonatkozóan
az 5. mellékletben,
b) a földalatti bányászat és az alagútfúrás terén a nitrogén-monoxidra, a nitrogén-dioxidra és a szénmonoxidra vonatkozóan a 6. számú mellékletben,
c) a dízelmotor-kipufogógáz expozícióra vonatkozóan – a földalatti bányászat és az alagútfúrás
területét kivéve – az 1. mellékletben
meghatározott határértékeket kell alkalmazni.”

12. §

Az 5/2020. ITM rendelet
a) 1. melléklete a 2. melléklet,
b) 1. melléklete a 3. melléklet,
c) 2. melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.

13. §

Hatályát veszti az 5/2020. ITM rendelet
a) 21. § a) pontja,
b) 5. melléklete,
c) 21. § b) pontja,
d) 6. melléklete,
e) 21. §-a.
3. Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) A 12. § c) pontja és a 4. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 11. § és a 12. § a) pontja és a 2. melléklet 2023. február 1-jén lép hatályba.
(4) A 13. § c) és d) pontja 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.
(5) A 12. § b) pontja és a 13. § a) és b) pontja és a 3. melléklet 2025. január 1-jén lép hatályba.
(6) A 13. § e) pontja 2026. február 1-jén lép hatályba.

15. §

Ez a rendelet
a) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett
munkavállalók védelméről szóló, 2004. április 29-i 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek, valamint
b) 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
irányelvnek,
c) 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 és parlamenti irányelvnek,
d) 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 és parlamenti irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

16. §

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja
meg:
a) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az
Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a
793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelete;
b) 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 a tanácsi
rendelete;
c) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása
céljából történő módosításáról szóló, 2018. április 16-i (EU) 2018/669 bizottsági rendelete.

1. melléklet a 6/2020. (II. 7.) ITM rendelethez
1. A 26/2000. EüM rendelet 2. számú melléklet címe helyébe az „A daganatos megbetegedés
kockázatát megnövelő eljárások, tevékenységek jegyzéke” szöveg lép.
2. A 26/2000. EüM rendelet 2. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A szénkoromban, kőszénkátrányban vagy kőszén-kátrányszurokban jelenlévő policiklusos
aromás szénhidrogéneknek való kitettséget magában foglaló munka.”
3. A 26/2000. EüM rendelet 2. számú melléklete a következő 6–8. pontokkal egészül ki:
„6. Belélegezhető kristályos szilícium-dioxid expozícióval járó munka.
7. A korábban belső égésű motorokban a mozgó alkatrészek kenésére és hűtésére használt ásványi
olajok dermális expozíciójával járó munka.
8. Dízelmotor-kipufogógázok okozta expozícióval járó munka.”
4. A 26/2000. EüM rendelet 2. számú melléklete az alábbi lábjegyzettel egészül ki:
„*A jegyzék nem teljes körű, a tudományos kutatási eredmények alapján változhat.”
2. melléklet a 6/2020. (II. 7.) ITM rendelethez
Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1.1. alpontjában foglalt táblázat a következő 320. sorral egészül ki:
1.

320.

A
Megnevezés

B
CASszám

DÍZEL-KIPUFOGÓGÁZ
(elemi szénként mérve)

C
ÁKérték
mg/m3

D
CKérték
mg/m3

E
Jellemző
tulajdonság

0,05

F
Hivatkozás

G
ÁK
korrekciós
csoport

EU6

3. melléklet a 6/2020. (II. 7.) ITM rendelethez
Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1.1. alpontjában foglalt táblázat 191. sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
1.

191.

A
Megnevezés

KRÓM (VI) SZERVETLEN
VEGYÜLETEK [Cr (VI)-ra
számítva]

B
CASszám

C
ÁKérték
mg/m3
0,005

D
CKérték
mg/m3

E
Jellemző
tulajdonság
k(1A
vagy1B),
BEM

F
Hivatkozás

EU6

G
ÁK
korrekciós
csoport
T

4. melléklet a 6/2020. (II. 7.) ITM rendelethez
Az 5/2020. ITM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés
lép:
1.

A
Megnevezés

6.

Keményfaporok

B
Megengedett
belélegezhető
koncentráció, mg/m3ben
2

C
Megengedett
respirábilis
koncentráció,
mg/m3-ben

D
Hivatkozás

EU6

