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A Kormány tagjainak rendeleteihez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás
az egyes szociális és fogyatékosságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló
4/2020. (II. 6.) EMMI rendelethez
A tervezethez tartozó indokolás szövege a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §
(1) bekezdésére figyelemmel a Jat. 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály
kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló
5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában
közzétételre kerül.
A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő módosítások alapvetően a rugalmasabb szolgáltatásnyújtást
célozzák, és a jogalkalmazás során felmerült problémák orvoslását hivatottak szolgálni. A létszám- és képesítési
előírások rugalmasabbá tétele a fenntartók mozgásterének növelését szolgálja. A hajléktalan ellátás külső férőhelyei
vonatkozásában a dokumentációs kötelezettség enyhítésével csökkennek az adminisztrációs terhek.
A támogatott lakhatásra vonatkozóan összegyűlt szakmai tapasztalatok alapján kerül sor a tárgyi feltételek
rugalmasabbá tételére a lakószobák nagyságára és a lakócentrumi lakások kialakítására vonatkozóan.
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény differenciált finanszírozásával összhangban
kerülnek meghatározásra a fokozott támogatási szükséglet és a magas támogatási szükséglet kategóriák. A komplex
szükségletfelmérés díjának állam általi meghatározása a feladattal arányos és méltányos összegű díjazás kialakítását
teszi lehetővé.
A szenvedélybetegek közösségi ellátásában és az alacsonyküszöbű ellátásban dolgozó szakemberek szaktudásának
növelése és az addiktológia területén jelentkező új kihívásoknak való megfelelés érdekében kötelező képzés
kerül bevezetésre. Ezzel egyidejűleg a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás esetében racionalizálásra kerül
a képzés. Az óraszám csökkentése, de ezen belül a gyakorlati órák számának növelése jobban szolgálja a falu- és
tanyagondnokok feladatellátását.
A módosítás rendezi, hogy az egyedi munkarendben tanuló fogyatékos gyermek is ellátható a fogyatékos személyek
nappali intézményében.
A módosítás további célja, hogy a szabályozott szakmák felülvizsgálata keretében a szociális ágazat munkaköreit
szakmacsoportokba besorolja.
A tervezet – a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009.
(XII. 3.) SZMM rendelet módosításával – az alapvető jogok biztosának ajánlása nyomán lehetővé teszi a terápiás
kutyák egészségügyi intézményekben való alkalmazását.

I N D O K O L Á S O K T Á R A • 2020. évi 20. szám

409

Végső előterjesztői indokolás
a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló
5/2020. (II. 6.) ITM rendelethez
Az indokolás az Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A módosítás célja, hogy a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának
védelmét szolgáló szabályok érvényesülését elősegítse, és – a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és
mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról
szóló 2017/2398 európai parlamenti és tanácsi irányelvet [a továbbiakban: (EU) 2017/2398 irányelv], továbbá –
a munkájuk során rákkeltő, illetve mutagén anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló 2019/130 európai parlamenti és tanácsi irányelvet [a továbbiakban:
(EU) 2019/130 irányelv] átültesse.
A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. EüM–SZCSM együttes rendelet hatályon kívül helyezésének
és új rendelet megalkotásának igénye már korábban, 2013-ban felmerült, az európai uniós jogi aktusoknak való
megfelelés pontosítása céljából, különösen a kockázatelemzés tartalma körében, a kockázatkezelés általános
alapelvei tekintetében. Az ITM rendeletben új és módosított munkahigiénés határértékeket, kötelező és ajánlott
biológiai expozíciós mutatókat is szükségessé vált bevezetni. A munkavédelmi hatóságot és az egészségügyi
államigazgatási szervet érintő szervezeti változások, valamint az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek
negyedik listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK és a 2009/161/EK bizottsági irányelv
módosításáról szóló 2017/164 bizottsági irányelv átültetése miatt kerül sor az új rendelet megalkotására.
Az ITM rendelet a munkahelyen jelen lévő vagy a munkafolyamat során felhasznált veszélyes anyagok és veszélyes
keverékek expozíciójából eredő egészségi és biztonsági kockázatok elkerüléséhez vagy csökkentéséhez szükséges
minimális intézkedéseket, köztük a munkahelyi levegőben megengedett foglalkozási expozíciós határértékeket
határozza meg. Az ITM rendeletben külön mellékletekben találhatók meg a veszélyes anyagok munkahelyi
levegőben megengedett határértékei, a szálló- és rostszerkezetű porok koncentrációi mg/m3-ben, valamint
a kötelező és ajánlott biológiai határértékek. Az ITM rendelet egy külön melléklet formájában iránymutatást ad
a fém-ólom és az ólom ionos vegyületei expozíciójával járó tevékenységekről.
Összhangban a munkavédelmi szabályrendszer azon céljával, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés megteremtésének kötelezettsége a munkáltató alapvető feladata, jelen szabályozás korszerű,
az EU-tagországokban alkalmazott jó gyakorlattal való konformitást is megteremtő határértékek meghatározásával
segítséget nyújt egyrészt a munkáltatók számára kötelezettségeik teljesítéséhez, másrészt hatékonyan képes
szolgálni a munkavállalók egészségvédelmét.
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