
13/2014. (III. 14.) NGM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM 

rendelet, valamint a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosításáról 
hatályos: 2014.03.15 - 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont do) 
alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 

a 3. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) 
pont dp) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben – a következőket rendelem el: 

1. § (1) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet [a továbbiakban: 33/1998. (VI. 24.) 
NM rendelet] 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Külön jogszabályokban megfogalmazottak szerint kell eljárni:) 

„c) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állománya,” 

(munkaköri alkalmasságának orvosi vizsgálatánál és véleményezésénél.) 

(2) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 2. § (2) bekezdése a következő g)–l) ponttal egészül ki: 

(Külön jogszabályokban megfogalmazottak szerint kell eljárni:) 

„g) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével a rendvédelmi szervek hivatásos, 
kormányzati szolgálati jogviszonyban álló, közalkalmazotti és igazságügyi alkalmazotti 
állománya, valamint a hivatásos, kormánytisztviselői, közalkalmazotti és igazságügyi 
alkalmazotti állományba pályázók, 

h) az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya, valamint a hivatásos állományba pályázók, 

i) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya és a felvételre jelentkezők, 

j) a közterület-felügyelők és a közterület-felügyelői kinevezés előtt állók, 

k) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti igazgatási szak biztonsági, migrációs, 
valamint vám- és jövedéki igazgatási szakirányára felvételre jelentkezőket, vagy ilyen 
szakirányon tanulmányokat folyatató hallgatókat kivéve, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
nappali munkarendben folyatatott rendészeti képzésére, a rendészeti szakközépiskolákba és 



egyéb rendészeti oktatási intézeteknél felvételre jelentkezők, illetve ezen iskolák tanulói és 
hallgatói, 

l) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) kormánytisztviselői, kormányzati 
ügykezelői és hivatásos állománya, valamint a NAV-hoz szolgálati jogviszonyba felvételre 
jelentkezők” 

(munkaköri alkalmasságának orvosi vizsgálatánál és véleményezésénél.) 

2. § (1) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 16/C. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(1) A foglalkoztathatóság szakvéleményezését a szabálysértési eljárás során alkalmazott 
közérdekű munkára jelentkező elkövető kezdeményezi a közérdekű munka megkezdése előtt. 
Büntetésként kiszabott közérdekű munka esetén az elkövető a szakvélemény díját megtérítő 
szervezetről kapott tájékoztatót köteles magával vinni a vizsgálatra.” 

(2) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 16/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„(4) A szakvélemény kiadásának díját a büntetésként kiszabott közérdekű munka esetén a 
szakvélemény elkészítését követő 60 napon belül kell megtéríteni.” 

(3) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 16/C. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A foglalkoztathatósági szakvélemény a kiállításától számított egy évig érvényes.” 

3. § A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális 
biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 2. § 
(2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Nem minősül védőeszköznek:) 

„c) a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint az Országgyűlési Őrség által 
viselt vagy használt védőeszköz;” 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Varga Mihály s. k., 
nemzetgazdasági miniszter 

 


