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1. Bevezetés 

 
A kiadvány célcsoportja a feldolgozóipari dolgozók, 
elsősorban az ő számukra íródott.  
 
Az illetékes minisztérium által minden évben kiadott 
„Tájékoztató a munkabalesetek alakulásáról a 
feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján” 
2017. évi kiadványa alapján megállapítható, hogy 
az összes munkabaleset száma a 2013-2017 
közötti időszakban (a feldolgozott munkabaleseti 
jegyzőkönyvek alapján a külföldön és közúton 
történt munkabalesetekkel együtt) folyamatosan 
nőtt, bár az utóbbi két évben csökkent a növekedés 
mértéke.  
 
2017-ben valamivel több, mint 23 ezer 
munkabalesetet jelentettek be az illetékes 
hatóságnak, ebből 79 eset volt halálos 
munkabaleset. 
 
A vonatkozó szabályozás szerint a 3 munkanapot 
meghaladó munkaképtelenséget okozó 
munkabalesetről készült munkabaleseti 
jegyzőkönyvet a tárgyhót követő hónap 8. napjáig a 
munkáltatónak meg kell küldenie a munkabaleset 
helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóság 
részére. A munkabaleseti adatokat a munkavédelmi 
hatóságoknál tárgyhót követő hónap végéig 
dolgozzák fel, egyes egyedi ügyeket leszámítva (pl. 
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munkáltatói kivizsgálás elhúzódása, jogkövetés 
hiánya, jogvita esetén). 
 
 
Súlyos csonkulásos kimenetelű munkabaleset 23 
főt, egyéb súlyos kimenetelű baleset 63 főt érintett. 
Az összes súlyos munkabalesetnek 165 
munkavállaló volt elszenvedője. 
 
Az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) a 
munkavédelemről a következőképpen fogalmazza 
meg a súlyos munkabaleset fogalmát: 
 
„Súlyos az a munkabaleset (bányászati 
munkabaleset), amely 
 
a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a 
baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított 
egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint 
a balesettel összefüggésben életét vesztette), 
magzata vagy újszülöttje halálát, önálló 
életvezetését gátló maradandó károsodását; 
 
b)  valamely érzékszerv, érzékelőképesség, illetve a 
reprodukciós képesség elvesztését vagy jelentős 
mértékű károsodását okozta; 
 
c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, 
egészségkárosodást; 
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d) hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja 
nagyobb részének elvesztését, továbbá ennél 
súlyosabb csonkulást okozott, illetve; 
 
e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő 
eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.” 
 
Nem véletlen próbál meg kissé sokkolónak lenni 
ezen kiadvány bevezetése! Ráadásul a 
munkabaleseteken túl még a foglalkozási 
betegségek is veszélyeztetik a dolgozók 
egészségét. 
 
A 7/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási 
betegségek és fokozott expozíciós esetek 
bejelentéséről és kivizsgálásáról határozza meg a 
foglalkozási betegség fogalmát: 
 
„a) foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a 
foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan 
heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását 
követően megjelenő vagy kialakuló idült 
egészségkárosodás, 
 
aa) amely a munkavégzéssel, a foglalkozással 
kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat 
során előforduló fizikai-, kémiai-, biológiai-, 
pszichoszociális- és ergonómiai kóroki tényezőkre 
vezethető vissza, 
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ab) illetve amely a munkavállalónak az optimálisnál 
nagyobb vagy kisebb igénybevételének a 
következménye;” 
 
„f) halálos foglalkozási megbetegedés: olyan 
halálhoz vezető megbetegedés, ahol a halál oka a 
foglalkozási megbetegedés vagy annak 
szövődménye.” 
 
 
Szükség van a munkabalesetek visszaszorítására, 
a halálos balesetek számának minimalizálására. 
 
A Magyarországon munkát végzőknek joguk van a 
biztonságos és egészséges munkafeltételekhez, 
azaz a megfelelő munkavédelemhez. 
 
A munkavédelmi törvény megfogalmazásában a 
munkavédelem:  

 a szervezett munkavégzésre vonatkozó 
munkabiztonsági és munkaegészségügyi 
követelmények, 

 a munkavédelmi törvény céljának 
megvalósítására szolgáló törvénykezési, 
szervezési, intézményi előírások rendszere, 

 valamint mindezek végrehajtása. 
 
A munkaegészségügy pedig a munkahigiéne és a 
foglalkozás-egészségügy szakterületeit foglalja 
magában. 
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A Munkavédelem Nemzeti Politikája, összhangban 
az Európai Unió aktuális, a munkahelyi biztonsággal 
és egészségvédelemmel kapcsolatos 2014 – 2020 
közötti stratégiájával, – melyet a tagállamoknak 
figyelembe kell venniük – 2016-tól 2022-ig terjedő 
időszakra határozza meg a hazai munkavédelem 
prioritásait. 
 
A munkavédelmi politika prioritásai 
meghatározásának az a közvetlen célja, hogy az 
általuk elérhető eredmények járuljanak hozzá a 
munkavédelem fejlesztéséhez, valamint a 
munkavállalók munkavégző képességének 
megőrzéséhez, az egészség és a biztonság 
fenntartásához és az egészségben eltöltött életévek 
növeléséhez. A megfelelő munkafeltételek 
biztosítása elengedhetetlen a munkaerő maximális 
termelékenységének fenntartása érdekében. Nem 
hagyható figyelmen kívül a hagyományos 
(klasszikus) veszélyekből eredő kockázatok, az új 
és az újonnan keletkező kockázatok felismerése és 
hatékony kezelése sem. A foglalkozási 
megbetegedések jellege folyamatosan változik. A 
tudományos-technikai fejlődés, a globalizációval 
összefüggő társadalmi változások súlyosbíthatják a 
meglévő kockázatokat, és újak kialakulásához 
vezetnek. 
 
A munkavállalók egészségét és biztonságát 
veszélyeztető kockázatok csökkentése a cél, mivel 
a munkából való kiesés, a gyógykezelés, a 
rehabilitáció kiadásai a munkavédelem 
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fejlesztésébe történő befektetéseknél jóval 
magasabbak. A megelőzés az egyetlen olyan 
lehetőség, amellyel a munkabaleset vagy a 
foglalkozási megbetegedés kialakulása elkerülhető. 
 
A Munkavédelem Nemzeti Politikája a 
munkavállalók munkavégző képességének 
megőrzése céljából a következő három fő 
célkitűzést jelöl ki: 
 
1. A pszichoszociális kockázatokra visszavezethető 
munkahelyi hiányzások csökkentése: 
A pszichoszociális kockázatok felismerését, 
megelőzését, illetve csökkentését (megoldását) 
biztosító kutatások ösztönzésével, az eredmények 
közzétételével és a munkáltatók által használható 
módszerek kidolgozásával, a jó gyakorlat 
közzétételével a munkabalesetek és foglalkozási 
megbetegedések előfordulásának csökkenését kell 
elérni. 
 
2. A foglalkozási eredetű mozgásszervi 
megbetegedések és daganatos megbetegedések 
foglalkozási eredetének megítélésére irányuló 
kutatások ösztönzése és a kutatási eredmények 
népszerűsítése: 
A foglalkozási eredetű mozgásszervi 
megbetegedések és a rákkeltő ágensek (veszélyes 
anyagok és keverékek, fizikai tényezők) okozta 
expozíciók azonosítását valamint a daganatos 
eredetű halálozási okok felismerését célzó 
kutatásokat ösztönözni szükséges, az 
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eredményeket minél szélesebb körben meg kell 
osztani. 
 
3. Új ergonómiai módszerek kidolgozásának 
ösztönzése és támogatása: 
A munkavégző képesség megőrzése érdekében a 
munkában töltött életévek szükségszerű emelése, 
valamint korunk fejlődésével együtt járó új típusú 
megterhelések hatásai miatt az egészségkárosító 
hatások csökkentése elengedhetetlen. Mindezek 
mellett a már meglévő, ismert és kidolgozott 
módszerek közzététele és megismertetése 
szükséges. 
 
Csakúgy, mint a nemzetgazdaság más 
ágazataiban, a feldolgozóiparban is erősíteni 
szükséges a munkavédelmi tevékenységet, az 
egyes munkahelyeken az egészséges és 
biztonságos munkakörülmények kialakítását. 
 
Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a 
feldolgozóiparban dolgozók ismerjék és 
megfelelően alkalmazzák a gyakorlatban, 
mindennapi munkavégzésük során a 
munkavédelemmel kapcsolatos jogaik és feladataik 
teljesítéséhez szükséges ismereteket. 
 
Ez a kiadvány ebben kíván segítséget nyújtani a 
feldolgozóipari dolgozók számára. 
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2. A feldolgozóipari dolgozók jogai a 
munkavédelem tükrében 

 
A munkavédelmi törvény leszögezi, hogy a 
munkáltatóknak és a munkavállalóknak, valamint az 
állami szerveknek e törvényben és a 
munkavédelemre vonatkozó más szabályokban 
meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek 
teljesítése során együtt kell működniük. Azaz a 
munkáltatók a feldolgozóipari dolgozók 
munkavédelemmel kapcsolatos jogaik 
érvényesítése elől nem térhetnek ki. 
 
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés alapvető követelményeinek, továbbá 
az ehhez kapcsolódó jogoknak és 
kötelezettségeknek a meghatározása az állam 
feladata, amit jogszabályok megalkotása és 
elrendelése útján hajt végre. 
 
A dolgozók jogai a munkavédelem tükrében három 
nagy témakör köré csoportosíthatók: 

1. Az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés feltételei. 

2. A biztonságos munkavégzéshez szükséges 
ismeretek megszerzésének joga és ezek 
megfelelő elsajátításához szükséges 
betanulási időhöz való jog. 

3. A biztonságos munkavégzéshez szükséges 
és elengedhetetlen tárgyi feltételek 
biztosításához való jogok. 
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A dolgozók fentiekhez való jogát a munkavédelmi 
törvény megerősíti, amikor a következőket rendeli 
el: 
 
„A munkavállaló jogosult megkövetelni a 
munkáltatójától 
 
a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés feltételeit, a veszélyes 
tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó 
szabályokban előírt védőintézkedések 
megvalósítását; 
 
b) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzéshez szükséges ismeretek 
rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való 
lehetőség biztosítását; 
 
c) a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból 
szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, 
az előírt védőital, valamint tisztálkodószerek és 
tisztálkodási lehetőség biztosítását.” 
 
A munkavédelmi törvény továbbá így rendelkezik: 
 
„A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeinek megvalósítása érdekében történő 
fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása 
miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért.” 
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valamint: 
 
„A munkavállaló jogosult megtagadni a 
munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy 
testi épségét közvetlenül és súlyosan 
veszélyeztetné. Ha a munkáltató utasításának 
teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetlenül 
és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia.” 
 
Felhívjuk egyben a dolgozók figyelmét arra, hogy a 
törvény előzőleg idézet mondata: „Ha a munkáltató 
utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne 
közvetlenül és súlyosan, a teljesítését meg kell 
tagadnia.” egyben kötelezettséget is jelent a 
dolgozóra nézve! 
 
Veszélyeztetésnek minősül különösen a szükséges 
biztonsági berendezések, az egyéni védőeszközök 
működőképtelensége, illetve hiánya. 
 
Tehát, ha nem megfelelő az egyéni védőeszköz, 
vagy nem megfelelőek a biztonsági berendezések, 
akkor a dolgozónak nemcsak joga, hanem 
valójában kötelessége a munkavégzés 
megtagadása. 
 
Például abban az esetben, ha egy berendezés 
biztonsági reteszelését szándékosan megszüntetik 
és úgy üzemeltetik a berendezést (ez sajnos 
számos helyen előfordul, például azért, mert egy 
következő típusú termék gyártására való átállás, 
vagy hibaelhárítás így kevesebb időt vesz igénybe), 



A feldolgozóipari dolgozók jogainak gyakorlásához, feladataik teljesítéséhez 

szükséges ismeretek a munkavédelem tükrében 

 

13/64 

akkor azon a berendezésen való munkavégzés tilos 
valójában. 
 
A feldolgozóipari dolgozóknak tehát szükséges 
ismerniük, hogy pontosan milyen munkavédelmi 
előírások érvényesek a munkavégzésükre. Ezeket a 
munkavédelmi előírásokat kell a munkáltatóknak 
biztosítaniuk, és ezeknek hiányában a dolgozók 
munkavégzés közben veszélybe kerülhetnek. 
 
Nézzük át ezeket! 
 
Le kell szögezni ismét, hogy az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeinek kialakítása és azoknak 
folyamatos biztosítása, sőt fejlesztése mindenkor és 
minden körülmények között a munkáltató feladata 
és kötelessége. 
 
Fentiekkel kapcsolatosan a munkavédelmi törvény 
általánosan betartandó követelményeket támaszt a 
munkáltatókkal szemben: 
 
„Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, 
kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, 
továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni 
védőeszköz előállítása, gyártása, tárolása, 
mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, 
importálása, üzemeltetése a munkavédelemre 
vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek 
hiányában a tudományos, technikai színvonal 
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mellett elvárható követelmények megtartásával 
történhet.” 
 
Azaz lehet, hogy nincsen jogszabályokban 
meghatározott előírás egy adott munkafeladat 
elvégzésére, például egy szög beverésére a falba, 
ettől még elvárható, hogy a dolgozónak ne egy 
lapos kővel kelljen elvégeznie ezt a munkafeladatot, 
hanem a munkáltató által biztosított kalapáccsal. 
 
Rendkívül fontos tudnivaló, hogy az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató 
pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak 
nem adhat. 
 
Tehát nem adhat pénzt például az egyéni 
védőeszköz biztosítása helyett, hanem magát az 
egyéni védőeszközt kell fizikai mivoltában 
biztosítania dolgozója részére. Nem megfelelő 
megoldás az sem, ha pénzt ad a dolgozónak azzal, 
hogy vegyen magának egyéni védőeszközt. Ez nem 
megfelelő megoldás. A munkáltatónak kell 
beszereznie az – a munkahelyi kockázatértékelés 
alapján meghatározott, vagy vonatkozó 
jogszabályok által előírt minőségű - egyéni 
védőeszközöket. 
 
Tilos az is, hogy például ha nincsen megfelelő 
légelszívás az adott munkahelyen, ennek tényét a 
munkáltató többletjuttatás, pluszpénz adásával 
kívánja megoldani a dolgozói felé. 
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Vagy például nem lehet egyedüli munkavégzésre 
utasítani a munkavállalót olyan esetekben, ahol a 
jogszabályok legalább két fő jelenlétét írja elő 
(például tartályokban történő beszállásos 
munkavégzés), még akkor sem, ha esetleg két főre 
eső bért fizetne a munkáltató a munkavállalójának. 
 
A dolgozónak fontos tudnia, hogy munkaeszközt 
üzembe helyezni, valamint használatba venni csak 
abban az esetben szabad, ha az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott 
munkaeszközre, mint termékre, külön 
jogszabályban meghatározott EK-megfelelőségi 
nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító 
egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány). Azaz, ha a 
dolgozónak ezzel kapcsolatban kétségei lennének, 
akkor joga van e dokumentum meglétéről 
meggyőződni.  
 
Szükséges esetben a munkavédelmi képviselők 
segítséget tudnak nyújtani az ilyen kérdések 
feltételében a munkáltatók felé. Ez a további 
esetekre is igaz. 
 
A dolgozónak érdemes tudnia azt is, hogy egyéni 
védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni 
akkor szabad, ha az rendelkezik egyéni védőeszköz 
EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve egyéni 
védőeszköz EK típustanúsítvánnyal. Amennyiben 
külön jogszabály egyes munkaeszközök üzembe 
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helyezését hatósági engedélyhez köti, ez a hatósági 
engedély egyenértékű a megfelelőségi 
tanúsítvánnyal. Ezek meglétéről is joga van 
meggyőződni a dolgozónak. Tehát vagy 
tanúsítványt, vagy hatósági engedélyt kell keresni. 
 
Hogy pontosan milyen típusú egyéni védőeszköz 
szükséges a dolgozó által betöltött munkakörben, 
vagy munkakörökben, arról a munkahelyi 
kockázatértékelésben és az egyéni védőeszköz 
juttatási rendben (mindkettő megléte jogszabályilag 
kötelező a munkahelyeken) tájékozódhat a 
munkavállaló. 
 
Lényeges ismeret, hogy a munkahelyek, 
munkaeszközök kialakítása, telepítése, továbbá a 
munka megszervezése során az ergonómiai 
szempontokat is figyelembe kell venni. Tehát 
például nem lehet akármilyen innen-onnan 
összeszedett székekre ültetni az ülőmunkát végző 
munkavállalókat, hanem az ergonómiai 
előírásoknak megfelelő székek beszerzése 
kötelező! 
 
Továbbá olyan munkahelyek létesítésénél, ahol 
mozgáskorlátozott vagy egyéb testi fogyatékos 
munkavállalókat foglalkoztatnak, a fizikai 
környezetnek illeszkednie kell az emberi test 
megváltozott tulajdonságaihoz. 
 
A dolgozóknak fontos azt is tudniuk, hogy az 
üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, 
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munkahely, munkaeszköz, technológia 
üzemeltetését írásban köteles elrendelni. Ezt az 
írásos elrendelést nevezzük munkavédelmi üzembe 
helyezésnek. A munkavédelmi üzembe helyezés 
feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes 
vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, 
hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, 
a technológia megfelel az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez 
szükséges tárgyi, személyi, szervezési, 
munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti a – 
fentebb már leírt - következő követelményeket: 
„Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, 
kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, 
továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni 
védőeszköz előállítása, gyártása, tárolása, 
mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, 
importálása, üzemeltetése a munkavédelemre 
vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek 
hiányában a tudományos, technikai színvonal 
mellett elvárható követelmények megtartásával 
történhet.” 
 
Veszélyes az a létesítmény, munkaeszköz, 
anyag/keverék, munkafolyamat, technológia 
(beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők 
expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a 
munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága 
megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak 
lehet kitéve. 
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Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a feldolgozóipari 
ágazat tekintetében a következő munkaeszközöket 
minősíti veszélyesnek: 
 
1. A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai 
tulajdonsággal rendelkező anyagok 
megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz 
hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező 
anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy 
többélű), következő típusú körfűrészek: 
 
1.1. működés közben rögzített 
fűrészéllel/fűrészélekkel dolgozó fűrészgép, amely 
rögzített gépággyal rendelkezik, és a munkadarabot 
kézi előtolással vagy leszerelhető gépi előtolással 
mozgatja; 
 
1.2. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó 
fűrészgép, kézzel működtetett váltakozó mozgású 
fűrészpaddal vagy kocsival; 
 
1.3. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó 
fűrészgép, amely a munkadarabot beépített 
mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy 
kivétellel mozgatja; 
 
1.4. mozgó élű fűrészgép, amely a munkadarabot 
mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy 
kivétellel mozgatja. 
 
2. Faipari gyalugép kézi előtolással. 
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3. Faipari vastagsági gyalugép egyoldali 
megmunkálásra, amely beépített mechanikus 
előtolással rendelkezik, a munkadarab kézi 
behelyezésével és/vagy kivételével. 
 
4. A következő típusú szalagfűrészek kézi 
behelyezéssel és/vagy kivétellel, famegmunkálásra 
és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal 
rendelkező anyagok megmunkálására, vagy 
húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai 
tulajdonságokkal rendelkező anyagok 
feldolgozására: 
 
4.1. működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó 
fűrészgép, rögzített vagy váltakozó mozgású 
fűrészpaddal vagy gépággyal; 
 
4.2. váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel 
rendelkező fűrészgép. 
 
5. Az 1-4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált 
kivitelben famegmunkálásra és a fához hasonló 
fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyag 
megmunkálására. 
 
6. Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi 
előtolással. 
 
7. Függőleges marógép kézi előtolással 
famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai 
tulajdonságokkal rendelkező anyagok 
megmunkálására. 
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8. Faipari kézi láncfűrészgép. 
 
A biztonságos műszaki állapot megőrzése 
érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá 
kell vonni a veszélyes technológiát és a felsoroltak 
szerinti veszélyes munkaeszközöket, továbbá azt a 
munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági 
felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a 
rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, 
használatra vonatkozó dokumentáció előírja. 
 
A munkavégzés tárgyi feltételeivel kapcsolatban 
munkáltatói kötelesség, hogy a munkahelyet, az 
egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a 
technológiát az üzemeltető munkáltatónak soron 
kívül ellenőriznie kell, 
 
a) ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során 
közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló 
egészségét és biztonságát, vagy ezzel 
összefüggésben munkabaleset következett be, 
illetőleg 
 
b) rendkívüli körülmények (különösen átalakítás, 
baleset, természeti jelenségek vagy műszaki okból 
30 napot meghaladó használaton kívüli időszak) 
bekövetkezése esetén. 
 
Az ellenőrzés elvégzéséig a munkahely, az egyéni 
védőeszköz, a munkaeszköz, a technológia 
üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani! 
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Mit kell tudni még a dolgozónak a munkavégzés 
tárgyi feltételeinek biztosításáról, illetőleg az ezzel 
kapcsolatos munkáltatói kötelezettségekről? A 
munkavédelmi törvényen túlmenően még a 3/2002. 
(II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet tartalmaz 
konkrét követelményeket. 
 
Minden munkavállaló részére biztosítani kell a 
megfelelő mennyiségű, az egészségügyi 
előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet. A 
munkáltató köteles gondoskodni ivóvízcsap, illetve 
ivókút felszereléséről, valamint az ivóvizet 
szolgáltató berendezés tisztán tartásáról és 
megfelelő karbantartásáról. Ha a munkahelyen ipari 
vízszolgáltatás is van, a csapokat „ivóvíz”, illetve 
„nem ivóvíz” felirattal és piktogrammal kell ellátni. 
 
Vízvezetékes ivóvíz hiányában ivóvízről 
ivóvíztartály felszerelésével vagy egyéb módon kell 
gondoskodni. Az ivóvíztartály kifolyóját olyan módon 
kell elhelyezni, hogy a tartályból közvetlenül inni ne 
lehessen. A munkáltató köteles gondoskodni az 
ivóvíztartály rendszeres fertőtlenítéséről, valamint 
arról, hogy annak feltöltése csak ivóvíz minőségű 
vízzel történjen. 
 
Azokon a munkahelyeken, ahol étkezni, inni és 
élelmiszert tárolni tilos, továbbá, ahol az ivóvíz-
szolgáltatás nem ivókutas rendszerű, az étkező-, 
valamint a pihenőhely kialakításánál figyelemmel 
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kell lenni az ivóedények közegészségügyi 
követelményeknek megfelelő elhelyezésére is. 
 
 
A munkahely és a munka jellegének megfelelően az 
öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, 
pihenési és melegedési lehetőséget. 
 
 
A munkavállalók részére tiszta levegőjű, kellő 
megvilágítású, szükség esetén fűthető, továbbá 
könnyen - meleg munkahelyek esetén zárt folyosón 
keresztül - elérhető pihenőhelyiséget kell biztosítani, 
ha 10 főnél több munkavállalót alkalmaznak vagy a 
végzett tevékenység jellege (veszélyes anyag 
felhasználása, hideg vagy meleg klíma hatásának 
érvényesülése) ezt szükségessé teszi. Ezt az 
előírást nem kell alkalmazni akkor, amikor a 
munkavállalókat irodákban vagy azokhoz hasonló 
olyan munkahelyeken alkalmazzák, ahol a szünetek 
alatt ezzel egyenértékű pihenési lehetőség 
biztosítható. 
 
 
A pihenőhelyiség alapterületének legalább 6 m2-
nek kell lennie, egyébként az alapterületet úgy kell 
meghatározni, hogy a várhatóan egyidejűleg ott 
tartózkodó több személy esetén is legalább 1 m2/fő 
álljon rendelkezésre. 
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A pihenőhelyiséget - figyelemmel a várhatóan 
egyidejűleg ott tartózkodó személyek számára - 
könnyen tisztítható asztallal, háttámlával ellátott 
székekkel, ruhafogassal, szeméttartóval, továbbá 
igény szerint az ételek felmelegítésére, tárolására 
alkalmas berendezéssel kell ellátni. Biztosítani kell 
az étkezés előtti hideg-meleg vizes kézmosás és 
kézszárítás lehetőségét. 
 
Ha ez a munkavállalók biztonsága és egészsége 
szempontjából szükséges, továbbá a 
munkatevékenységet rendszeresen és gyakran 
félbe kell szakítani és nincs kialakított 
pihenőhelyiség, akkor e feltételeket kielégítő olyan 
helyiséget kell biztosítani, amelyben a 
munkaszünetekben a munkavállalók 
tartózkodhatnak. 
 
A pihenőhelyiségekben a nemdohányzók védelmét 
külön jogszabály szerint kell biztosítani. (Célszerű 
megtiltani a dohányzást a munkahelyeken.) 
 
A telepített munkahelyeken, továbbá szabadtéri, 
nem telepített munkahelyeken a munkavállalók 
létszámának megfelelő étkezési lehetőséget is 
biztosítani kell. 
 
A terhes nők és a szoptatós anyák részére 
biztosítani kell, hogy a munkaszünetekben - ha ez 
egészségügyi okokból szükséges, akkor a 
munkaidő alatt is - megfelelően kialakított, 
fekvőhellyel ellátott helyiségben pihenhessenek. 
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A munkavállalók részére megfelelő öltözőt kell 
biztosítani, ha a munkavégzéshez külön 
munkaruhát, védőruhát kell viselniük és - 
egészségügyi okok miatt vagy a munkavállalók 
korára, nemére tekintettel - nem várható el tőlük, 
hogy máshol öltözzenek át. Amennyiben nincs 
szükség kiépített öltözőre, akkor valamennyi 
munkavállaló részére biztosítani kell olyan zárható 
helyet, ahol a munkahelyen nem viselt ruháit 
tarthatja. 
 
Az öltözőket a nők és a férfiak részére el kell 
választani, illetve elkülönített használatukat 
biztosítani kell. Megfelelő szervezési intézkedések 
kialakításával és megtartásával tíz főt meg nem 
haladó munkavállalói létszámnál egy időben nem 
használható női-férfi közös öltözőt lehet kialakítani. 
 
Az öltözőnek könnyen megközelíthetőnek és 
megfelelő méretűnek kell lennie, és azt ülőhelyekkel 
kell ellátni. 
 
Az öltöző alapterületét úgy kell kialakítani, hogy az 
ott öltöző munkavállalók egymást ne akadályozzák. 
Öltözőszekrényenként legalább 0,5 m2-nyi 
alapterületet kell biztosítani. Az öltöző minimális 
alapterülete 6 m2. 
 
Az öltözőt el kell látni olyan berendezéssel, amely 
biztosítja, hogy valamennyi munkavállaló a 
ruházatát a munkavégzés időtartama alatt elzárva 
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tarthassa (öltözőszekrény például). A munkaruházat 
szellőzését és száradását annak őrzési ideje alatt 
biztosítani kell. 
 
Ha a munkakörülmények úgy kívánják - különösen 
veszélyes anyagok, nedvesség, szennyeződés 
esetén -, külön öltözőszekrényt kell biztosítani 
azokon a szekrényeken kívül, ahol a munkavállalók 
az utcai ruhájukat tartják. 
 
Az öltözőt a munkavállalók tevékenysége, a 
munkáltatói tevékenység jellege, illetve a 
munkafolyamat tisztasága alapján az alábbi 
tisztasági fokozatok egyikébe kell besorolni, illetve 
ez alapján a helyiségeket kialakítani és a 
felszerelést biztosítani: 
 

a) „A” különösen tiszta, 
b) „B” tiszta, 
c) „C” közepesen szennyezett, 
d) „D” erősen szennyezett, 
e) „E” fertőző, mérgező. 

 
Az „A” „D” „E” tisztasági fokozatba tartozó 
tevékenység esetén étkezési lehetőséget kell 
biztosítani, illetve e tevékenységi körben öltözésre 
kettős - fekete-fehér - öltözőt kell kialakítani a 
munkavállalói összlétszám, de legalább a 
legnagyobb műszaklétszám alapján. A fekete-fehér 
öltözők között a közlekedés csak a tisztálkodási 
helyiségen keresztül vezethet. 
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Ha fogasos (ruhatári) öltöző kerül kialakításra, akkor 
a munkavállalók részére személyi értéktárgyaik 
megőrzéséhez zárható fiókokat kell rendszeresíteni. 
 
A munkavállalók részére elegendő és megfelelő 
zuhanyozót kell biztosítani, ha a munka jellege vagy 
egyéb egészségügyi ok ezt szükségessé teszi. 
 
A férfiak és a nők részére külön zuhanyozókat vagy 
a zuhanyozók elkülönített használatát (például 
időben elkülönített) kell biztosítani. 
 
A zuhanyozóknak megfelelő méretűeknek kell 
lenniük ahhoz, hogy valamennyi munkavállaló 
részére lehetővé tegyék az akadály nélküli, higiénés 
tisztálkodást. 
 
A zuhanyozókat el kell látni meleg és hideg 
folyóvízzel. 
 
A zuhanyzókat olyan berendezésekkel kell 
felszerelni, amelyek valamennyi munkavállaló 
részére lehetővé teszik a higiénés 
követelményeknek megfelelő tisztálkodást. 
 
Ha zuhanyozó kialakítására nincs szükség, akkor 
elegendő számú, folyó vízzel (szükség szerint 
meleg vízzel) ellátott megfelelő mosdókagylót kell a 
munkahely környezetében biztosítani úgy, hogy a 
higiénés követelmények megtarthatók legyenek, és 
a kéz szárításához megfelelő eszköz vagy 
berendezés álljon rendelkezésre. 
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A mosdó- és öltözőhelyiségek között közvetlen 
átjárást kell biztosítani, ezek csak egymástól 
elkülönített helyiségekben alakíthatók ki. 
 
A munkavállalók részére a munkahelyek, 
pihenőhelyiségek, öltözők, illetve a zuhanyozóval és 
mosdókkal ellátott helyiségek közelében elkülönített 
mellékhelyiségeket kell biztosítani, elegendő számú 
WC-vel és kézmosóval. 
 
A férfiak és a nők részére külön mellékhelyiségről 
vagy a mellékhelyiségek elkülönített használatáról 
kell gondoskodni. 
 
A 24 °C (K) EH érték feletti hőterheléssel járó zárt, 
telepített munkahelyeken az öltözőket és a 
mellékhelyiségeket úgy kell elhelyezni, hogy az zárt 
közlekedő helyiségen át legyen megközelíthető. 
(Azaz nem megfelelő az a megoldás, ahol például 
ilyen munkahelyeken esetében az udvaron 
keresztül lehetséges megközelíteni az öltözőket 
vagy mellékhelyiséget.) 
 
A munkahely és a munka jellegének megfelelően 
gondoskodni kell a rendről, tisztaságról, a keletkező 
szennyező anyagok, szennyvíz, hulladék 
kezeléséről oly módon, hogy veszélyt vagy 
egészségi ártalmat ne okozzanak és a környezetet 
ne károsítsák. 
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A termelési (nem veszélyes) és települési 
(kommunális) szilárd hulladékot (szemetet) a 
munkahelyen elkülönítve kell gyűjteni és tárolni. 
 
A nem veszélyes, bomló, szerves anyagot 
tartalmazó, valamint a bűzös termelési hulladékot 
fedett, résmentes, mosható, fertőtleníthető, 
pormentes ürítést biztosító tartályban vagy 
konténerben kell gyűjteni. 
 
A gyűjtőtartályokat a munkahelyről az erre a célra 
kijelölt tárolóhelyre naponta be kell gyűjteni, és 
onnan rendszeresen, de legalább hetente kétszer el 
kell szállítani. 
 
(A tárolóhelyen a hulladék nem szennyezheti a 
környezetet. A tárolóhely legyen tisztán tartható, 
rendelkezzen vízvételi és szennyvízkiöntő 
lehetőséggel, illetve szállító járművel történő 
megközelítési lehetőséggel. 
 
A hulladék gyűjtésére szolgáló tartályokat naponta, 
a tárolóhelyeket, illetve környezetüket 
rendszeresen, de legalább hetente két alkalommal 
kell tisztítani és fertőtleníteni, illetve szükség szerint 
gondoskodni kell a rovarok, rágcsálók irtásáról. 
 
A munkahelyen keletkezett veszélyes hulladékot, 
termelési szennyvizet elkülönítve szükséges 
kezelni. 
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A munkahelyen a munkavállalók létszámának és a 
veszély jellegének megfelelő jelző- és 
riasztóberendezést kell biztosítani. 
 
A menekülési utakat és a vészkijáratokat szabadon 
kell hagyni, azoknak a lehető legrövidebb úton a 
szabadba vagy valamely biztonságos területre kell 
vezetniük.  
 
A menekülési utakat és a vészkijáratokat úgy kell 
kialakítani, megjelölni, és olyan állapotban kell 
tartani, hogy azokon a munkavállalók gyorsan és 
biztonságosan el tudják hagyni a munkahelyeiket, 
illetve szükség esetén gyorsan kimenthetők 
legyenek. 
 
A vészkijáratok és a hozzájuk vezető útvonalak 
számát, méretét, illetve kialakításukat a 
munkahelyek igénybevételétől, felszereltségétől és 
méreteitől függően, az ott tartózkodó személyek 
legnagyobb létszámából kiindulva kell a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak alapján 
megtervezni. Tehát például egy 50 főt alkalmazó 
üzemhelyiségben megkérdőjelezhető egyetlen ajtó 
használata vészkijárat céljából. 
 
Csak kifelé, a menekülés irányába nyitható 
vészkijáratok alkalmazhatók. A vészkijáratokat nem 
szabad úgy lezárni vagy rögzíteni, hogy azokat 
vészhelyzetben ne lehessen használni. Előfordul, 
hogy a vészkijáratot kulccsal bezárják 
vagyonvédelmi okokra hivatkozva. Ez szigorúan 
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tilos! Vagyonvédelmi céllal ilyenkor például a kijárat 
nyitását jelző riasztását, vagy más megoldást kell 
alkalmazni. 
 
A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat, valamint a 
hozzájuk vezető közlekedési útvonalakat és ajtókat 
szabadon kell hagyni, hogy azok bármikor 
akadálytalanul használhatók legyenek. 
 
Toló- vagy forgóajtó vészkijárat céljára nem 
alkalmazható. 
 
A vészkijárati útvonalakat és ajtókat olyan 
vészvilágítással kell ellátni, amely áramkimaradás 
esetén is működőképes és a szükséges 
megvilágítást biztosítja. 
 
Az olyan munkahelyen, ahol a veszély jellege 
indokolja, a munkavállalók és a munkavégzés 
hatókörében tartózkodók védelme érdekében 
biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kell 
alkalmazni. 
 
A munkahelyen gondoskodni kell az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzéshez szükséges mozgástérről. Ez a 
követelmény konkrétan azt jelenti, hogy a 
munkavégzésre szolgáló helyiségeknek elegendő 
padlófelülettel, belmagassággal és légtérrel kell 
rendelkezniük ahhoz, hogy a munkavállalók a 
munkát egészségük, biztonságuk vagy kényelmük 
veszélyeztetése nélkül végezhessék. 
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Valamennyi munkavállalónak a munkahelyén 
történő mozgásához legalább 2 m2 szabad területet 
kell biztosítani. Ha ez műszaki okokból nem 
valósítható meg, és legalább 1 m2 mozgási területet 
sem lehet kialakítani, úgy a munkavállaló részére a 
munkahelye közvetlen közelében legalább 1,5 m2 
méretű, mozgását lehetővé tevő helyet kell 
biztosítani. 
 
Azokban a helyiségekben, ahol a vízszintes 
padlózattal nem párhuzamos a mennyezet, a 
közlekedési utat úgy kell kialakítani, hogy megfelelő 
méretű szabad nyílás (szelvény) álljon 
rendelkezésre, figyelemmel az ott tervezett 
közlekedés módjára. A biztosítandó függőleges 
szabad méret 2,2 m-nél kisebb nem lehet. 
 
A munkavállaló részére a munkahelyen a 
munkavégzéshez megfelelő ülőhelyet kell 
biztosítani, amennyiben a munkát részben vagy 
teljes egészében ülve is lehet végezni. Amennyiben 
a munka jellege miatt ülőhelyet nem lehet 
közvetlenül a munkahely mellett elhelyezni, akkor 
azt a munkahely közelében kell biztosítani. 
 
Az olyan munkahelyen, ahol be- vagy leesési 
veszély van, vagy a munkavállalót és a 
munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső 
tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, vagy 
más alkalmas módon kell a védelemről 
gondoskodni. 
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A munkahelyen alkalmazott munkaállás (állvány, 
pódium, kezelőjárda) kialakítása, elhelyezése, 
rögzítése feleljen meg a munkavégzés jellegének, a 
várható igénybevételnek, tegye lehetővé a 
biztonságos munkavégzést, a szükséges anyagok 
és eszközök tárolását, a biztonságos közlekedést, 
fel- és lejutást. 
 
A tárolóhelyeket a tárolt anyagok fizikai, kémiai és 
biológiai tulajdonságainak, egymásra hatásának, 
továbbá a környezetből eredő hatásoknak, illetőleg 
az anyag emberi egészségre, környezetre gyakorolt 
hatásának, a rakodás, szállítás és tárolás módjának 
figyelembevételével kell kialakítani. 
 
A rakodóknak meg kell felelniük a rajtuk 
mozgatandó teher méretének, a szállító-, illetve 
rakodógép biztonságos mozgásához szükséges 
helyigénynek. A rakodót legalább egy kijárati ponttal 
kell ellátni. A 20 m hosszúságot meghaladó 
rakodókat mindkét végén el kell látni lejárattal, 
amelyek lehetnek lépcsők vagy gyalogos-, illetve 
járműközlekedésre alkalmassá tett levezető utak. 
 
A rakodókat úgy kell kialakítani, hogy lehetőleg 
megakadályozzák a munkavállaló arról történő 
leesését. A rakodó szélét a vonatkozó jogszabályok 
szerinti jelöléssel kell ellátni. 
 
Az energia-, cső- és közműhálózatnak 
biztonságosan üzemeltethetőnek, kezelhetőnek, 
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karbantarthatónak és azonosíthatónak kell lennie, a 
villamos szerelvényeknek meg kell felelniük a 
biztonsági (érintésvédelmi, robbanásbiztonsági stb.) 
követelményeknek. 
 
A munkahely természetes és mesterséges 
megvilágítása elégítse ki a munkavégzés jellegének 
megfelelő világításra vonatkozó követelményeket. 
 
Lehetőség szerint biztosítani kell a munkahelyeken 
az egészséges és biztonságos munkavégzéshez 
elegendő természetes fényt, továbbá a 
munkavégzés jellegéhez és körülményeihez 
igazodó mesterséges megvilágítást. Tehát 
amennyiben lehetséges, minél több ablakot 
helyezzünk el a munkahelyeken. 
 
Azokon a munkahelyeken, ahol állandó 
munkavégzés folyik, a munkavégzés jellegének és 
körülményeinek, a helyiség rendeltetésének és az 
ott végzett tevékenységnek megfelelő világítást kell 
biztosítani. A világítás mennyiségi, minőségi 
jellemzőit nemzeti szabvány határozza meg. 
 
A belső téri mesterséges világítás világítástechnikai 
jellemzőinek megfelelőségét rendszeresen 
ellenőrizni kell. 
 
A munkaterületeket magukban foglaló helyiségek és 
átjárók világító berendezéseinek kialakítása és 
elhelyezése nem jelenthet baleseti veszélyt az ott 
dolgozókra. 
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Az olyan munkahelyeken, ahol a mesterséges 
világítás váratlan megszűnése veszélyeztetheti a 
munkavállalókat, automatikusan működésbe lépő, 
megfelelő erősségű biztonsági világítást kell 
biztosítani. 
 
A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por 
és vegyi anyagok, valamint a sugárzások, az 
alacsonyabb vagy magasabb légköri nyomás nem 
károsíthatják a munkavállalókat és a munkavégzés 
hatókörében tartózkodókat, és nem 
veszélyeztethetik a munkavégzés biztonságát. 
 
A munkahelyeken a zaj szintje a maradandó 
halláskárosodás megelőzése érdekében nem 
haladhatja meg a munkavállalókat érő zaj 
expozícióra vonatkozó minimális egészségi és 
biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 
22.) EüM rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében 
megadott határértékeket, amik 80-87 dB között 
vannak. 
 
A zaj életünkre többféle hatást gyakorol. 

 30–35 dB(A) feletti hangnyomásszintek már 
pszichológiai mellékhatásokkal járnak. Ezek 
küszöbértéke nagyon változó és függ az 
érintett személy egyéni adottságaitól, 
pillanatnyi tevékenységétől és a külső 
körülményektől. A közvetlenül átélt zavaró 
hatások a teljesítőképességet, a szellemi 
munkát és a pihenést károsan befolyásolják. 
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 55–60 dB(A) zajszint korlátozza a pihenést, a 
szabadidő tervezett eltöltését, zavarhat 
munkában, csökkenti koncentráló 
képességünket, fáradékonnyá, idegessé 
tehet. 

 60–70 dB(A) hangnyomásszintű zaj már 
gátolja a beszéd megértését és a megszokás 
révén a vegetatív mellékhatások 
küszöbértéke is megváltozik. Az egyes 
ember nincs tudatában ennek a reakciónak, 
ezért elmarad a szubjektív védekezés is. 
Ennek főleg azért van jelentősége, mert a 
megszokás csak igen szűk határok között 
lehetséges. 

 80–90 dB(A) és ennél magasabb 
hangnyomásszintű, hosszabb ideig ható 
zajok először átmeneti, majd maradandó 
halláskárosodást okoznak. 

 
A zaj nem mindenkit zavar egyformán, az emberek 
zajérzékenysége jelentős eltérést mutat. Az 
érzékenységet befolyásolhatja az ember kora, 
egészségi állapota, pillanatnyi idegállapota, és nem 
utolsó sorban a zaj forrásához való viszonya. 
 
Mivel a zaj nem mindenkit zavar egyformán ezért 
gyakran tapasztalható, hogy zajos munkahelyeken 
nem minden munkavállaló viseli a hallásvédő 
egyéni védőeszközöket. Az egyéni védőeszközök 
viselése kötelező, még akkor is, ha egyénileg a 
dolgozó úgy érzi szükségtelen, vagy akár zavaró a 
viselése. 
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A zaj alattomosan hat, egészségkárosító hatása 
közvetlenül nem mutatható ki. Látszólag 
hozzászokunk a zajhoz, nem is figyelünk rá, s nem 
vesszük észre vagy másnak tulajdonítjuk károsító 
hatását. Az egészségügyi kutatások eredményeként 
több országban a 65 dB(A) feletti zajt a szívinfarktus 
egyik rizikófaktoraként kezelik. 
 
A munkahelyeken a munkavállaló testére áttevődő 
rezgés vonatkozásában a rezgésexpozíciónak kitett 
munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és 
munkabiztonsági követelményekről szóló külön 
jogszabály előírásait kell alkalmazni. 
 
Annak érdekében, hogy a zaj- és rezgésterhelés a 
megengedett értéket ne haladja meg, a 
munkaeszköz típusának kiválasztásánál figyelembe 
kell venni az annak használata során keletkező zaj 
és rezgés mértékét. 
 
A meghatározott értékeket meghaladó munkahelyi 
rezgés expozíció esetében a rezgésterhelést a 
szükséges műszaki megoldásokkal (pl. 
rezgésszigetelő gépalapozás, forgó alkatrészek 
kiegyensúlyozása) a megengedett érték alá kell 
csökkenteni. 
 
A kéz-kar rezgés expozíciójával járó munkavégzés 
során, ha nem biztosított a fizikai munkavégzés 
munkakörnyezeti előírásainak megfelelő klíma, 
akkor a munkavállalót - a lokális lehűlés elleni 
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végtagvédelem érdekében - egyéni védőeszközzel 
kell ellátni. 
 
A munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a 
tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat 
figyelembe véve elegendő mennyiségű és 
minőségű, egészséget nem károsító levegőt és 
klímát kell biztosítani. 
 
Ha az előírt levegő vagy klíma biztosítása 
műszakilag megoldhatatlan, a munkavállalók 
egészségének megóvása érdekében szervezési 
intézkedéseket kell tenni (például megfelelő 
szüneteket szükséges beiktatni a munkavégzésbe, 
amikor is a dolgozóknak lehetőséget kell biztosítani 
megfelelően levegőztetett helyen történő 
pihenéshez), egyéni védőeszközt alkalmazni, 
illetőleg védőitalt juttatni. 
 
A munkaterületeket befogadó helyiségek 
hőmérsékletének a munkavégzés teljes időtartama 
alatt, az emberi szervezet számára megfelelőnek 
kell lennie, figyelembe véve a munka jellegét és az 
ott dolgozó munkavállalók fizikai megterhelését. 
 
A pihenőhelyeken, a különféle szolgálati feladatokat 
ellátó személyzet helyiségeiben, az egészségügyi 
létesítményekben, az étkezdékben és az 
elsősegélyhelyeken biztosítani kell az ilyen 
helyiségek rendeltetésének megfelelő 
hőmérsékletet. 
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Olyan ablakokat, tetőablakokat és üvegfalakat kell 
alkalmazni, amelyek a munka és a munkahely 
jellegének megfelelően kiküszöbölik az erős 
napsugárzás hatásait. 
 
Zárt munkahelyeken a végzett munka jellegétől és 
az évszakoktól függően, a munka nehézségi fokát 
jellemző munkaenergia-forgalmat figyelembe véve, 
álló munkánál 1 m magasságban, ülő munkánál 0,5 
m magasságban a következő táblázat szerinti 
megfelelő hőmérsékletet (klímatényezőt) kell 
biztosítani. 
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°C 

léghőmérséklet 
°C 

effektív, 
illetve 

korrigált 
effektív 

hőmérséklet  
°C 

maximálisan 
megengedhető 
effektív, illetve 

korrigált 
effektív 

hőmérséklet °C 

Szellemi munka 20-22 21-24 20 31 

Könnyű fizikai 
munka 

18-20 19-21 19 31 

Közepesen nehéz 
fizikai munka 

14-18 17-19 15 29 

Nehéz fizikai munka 12-14 15-17 13 27 

Ha a táblázat 3. oszlopában előírt hőmérséklet-intervallum nem valósítható meg, az effektív, illetve 
korrigált effektív hőmérsékletet (4. oszlop) kell figyelembe venni. 
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A fűtőtestek megválasztásánál és elhelyezésénél 
gondoskodni kell arról, hogy azok ne idézhessék elő 
a munkahelyi légtér szennyezését, illetve a 
munkavállalók túlzott felmelegedését vagy 
lehűlését. 
 
A munkáltató köteles biztosítani, hogy a 
munkavállalót ne érje nagyfokú hősugárzás. A 
hősugárzás akkor minősül nagyfokúnak, ha a 
léghőmérséklet és a glóbuszhőmérséklet 
különbsége meghaladja a (K) EH érték 
meghatározásához minimálisan megkívánt +5 °C 
hőfokkülönbség háromszorosát. 
 
A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak 
megelőzése céljából munkaszervezési 
intézkedéseket kell tenni. Óránként legalább 5, de 
legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni, ha 
a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a 24 °C 
(K) EH értéket meghaladja, valamint a hidegnek 
minősülő munkahelyeken. A munkahely hidegnek 
minősül, ha a várható napi középhőmérséklet a 
munkaidő 50%-nál hosszabb időtartamban, 
szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zárttéri 
munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el. 
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A 24 °C (K) EH érték feletti hőhatással járó 
munkahelyeken a munkába lépést követően, 
továbbá három hetet meghaladó munkaszünet utáni 
újbóli munkafelvétel esetén munkaszervezéssel kell 
biztosítani a hőalkalmazkodás feltételeit. Ennek 
érdekében a napi hőhatás időtartama az 
alkalmazkodási folyamat kezdetén nem haladhatja 
meg a 2 órát és a munka nehézségi foka a 
közepesen nehéz fizikai munkának megfelelő 14,0 
kJ/min értéket. Az adott munkakörrel járó terhelési 
szintet 2 hét alatt fokozatosan kell elérni. 
 
Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri 
munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, a 
munkavállalók részére igény szerint, de legalább 
félóránként védőitalt kell biztosítani. A 
folyadékveszteséget általában 14-16 °C 
hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas 
azonos hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, 
amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát 
nem haladja meg, vagy amely mesterséges 
édesítőszerrel ízesített. 
 
A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállalók 
részére +50 °C hőmérsékletű teát kell kiszolgáltatni. 
A tea ízesítéséhez a bekezdésben előírtak 
figyelembevételével cukrot, illetve édesítőszert kell 
biztosítani. 
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A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a 
dolgozók létszámát elérő mennyiségben, 
személyenként és egyéni használatra kiadott 
ivópoharakról kell gondoskodni. A védőital, valamint 
a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a 
közegészségügyi követelmények betartása mellett 
történhet. 
 
A szabadtéri munkahelyen - a munkavégzés 
jellegének és a munkakörülményeknek megfelelő 
műszaki megoldásokkal, munkaszervezéssel, 
egyéni védelemmel, melegedési lehetőséggel, 
védőitallal - gondoskodni kell a munkavállalók 
időjárás elleni védelméről. 
 
Szabadtéri munkahelyen történő munkavégzés 
esetén biztosítani kell, hogy a munkavállalók 
 

a) védve legyenek az időjárás káros 
következményei és a biológiai kóroki tényezők 
ellen, a lehulló tárgyaktól, a zaj, gáz, gőz vagy 
por ártalmas hatásaitól; 
b) veszély esetén gyorsan el tudják hagyni a 
munkavégzés helyét, vagy gyorsan segítséget 
kaphassanak; 
c) az elcsúszás, elesés veszélyétől védve 
legyenek. 
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A szabadban kialakított munkahelyek és 
közlekedési utak megfelelő megvilágítását 
biztosítani kell. 
 
Munkahely céljára csak olyan építmény 
alkalmazható, amely megfelelő szerkezetű és 
szilárdságú. Ilyen építményben az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeinek és jellegének, az abból fakadó 
tisztítási feltételeknek megfelelő határoló felületeket, 
belmagasságot, légtérfogatot, mozgásteret, 
közlekedési útvonalakat kell kialakítani. 
 
Az ablakoknak, tetővilágításoknak és 
szellőzőberendezéseknek biztonságos módon 
nyithatónak, zárhatónak, beállíthatónak és 
rögzíthetőnek kell lenniük, nyitott állapotban nem 
lehetnek olyan helyzetben, ami veszélyt jelent a 
munkavállalókra nézve. 
 
Az átlátszó felületű ajtók, kapuk, falak kitörés elleni 
védelméről, a veszély felismerésére alkalmas 
megkülönböztető jelzéséről gondoskodni kell. A 
jelzést szemmagasságban kell elhelyezni. 
 
A lengőajtókat és lengőkapukat átlátszó anyagból 
kell készíteni, vagy szemmagasságban átlátszó 
betéttel ellátni. 
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Törés elleni védelemmel kell ellátni azokat az 
ajtókat és kapukat, amelyeknek az átlátszó vagy 
áttetsző betétei nem biztonságos anyagból 
készültek, és emiatt fennállhat a munkavállaló 
megsérülésének kockázata. 
 
A tolóajtókat biztosító szerkezettel kell ellátni, amely 
megakadályozza a sínről való lefutásukat vagy 
leesésüket. 
 
A felfelé nyíló ajtókat és kapukat olyan, kitámasztást 
biztosító szerkezettel kell ellátni, amely a 
visszacsapódást megakadályozza. 
 
A vészkijárati útvonalakban elhelyezkedő ajtókat a 
vonatkozó jogszabályok szerinti jelölésekkel kell 
ellátni. Biztosítani kell, hogy ezek az ajtók belülről, 
külön segítség nélkül, bármikor nyithatók legyenek, 
ha a munkahelyeken munkavállalók, illetve a 
munkavégzés hatókörében lévő más személyek 
tartózkodnak. 
 
A járműforgalom számára szolgáló kapuk közvetlen 
közelében megfelelő ajtót kell biztosítani a 
gyalogosok részére, kivéve, ha a járműforgalmat 
szolgáló kapukon biztonságos a személyek 
áthaladása. Ezeket az ajtókat feltűnő jelzéssel kell 
ellátni, állandóan szabadon kell hagyni és 
biztosítani kell, hogy még véletlenül se legyenek 
eltorlaszolhatók. 
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Olyan gépi működtetésű ajtó és kapu 
üzemeltethető, amelynek használata nem jelenthet 
baleseti veszélyt a munkavállalóra. Az ilyen ajtókat 
és kapukat könnyen felismerhető és jól 
hozzáférhető biztonsági szerkezettel kell ellátni, és 
úgy kell kialakítani, hogy áramkimaradás esetén - 
ha maguktól nem nyílnak ki - kézi erővel is nyithatók 
legyenek. 
 
A munkahely padlózata és közlekedési útjai 
feleljenek meg a munkavégzés jellegének és az 
ebből fakadó tisztítási követelményeknek, a várható 
legnagyobb igénybevételnek, felületük 
csúszásmentes, egyenletes, botlás- és 
billenésmentes legyen. A közlekedési utak 
szélessége és a szabad magasság tegye lehetővé 
a gyalogosok és járművek biztonságos 
közlekedését, a közlekedési utak és pályák melletti 
biztonságos munkavégzést. 
 
A munkahelyeken csak rögzített és szilárd, csúszást 
gátló padlózat alkalmazható, amelyen nem lehetnek 
veszélyes kiemelkedések, mélyedések vagy lejtők. 
Amennyiben a munka jellegéből adódóan folyadék 
kerülhet a helyiség padlózatára, gondoskodni kell 
az elvezetés lehetőségéről. 
 
A helyiségeket megfelelő hőszigeteléssel kell ellátni 
a munkavégzés és a munkáltató tevékenysége 
jellegének figyelembevételével. 
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A helyiségek padlózatait, falait, különösen az 
üvegből készült elválasztó falak felületeit oly módon 
kell kialakítani, hogy azoknál a szükséges higiéniát 
biztosítani lehessen, tisztításuk és felújításuk 
megoldható legyen. 
 
Az átlátszó vagy áttetsző falakat, különösen a 
teljesen üvegből készült elválasztó falakat a 
helyiségekben vagy a munkahelyek közelében, 
valamint a közlekedési útvonalak mellett feltűnően 
jelezni kell. E falakat olyan anyagból kell kialakítani, 
amelyek biztonságosak, azokat a munkaterülettől 
és a közlekedési útvonalaktól el kell keríteni, 
megakadályozva azt, hogy a munkavállalók az ilyen 
falnak nekimenjenek, vagy annak betörése esetén 
megsérüljenek. 
 
Meg kell gátolni, hogy a nem megfelelő teherbírású 
tetőszerkezetre a munkavállalók kijussanak, kivéve, 
ha rendelkezésre áll olyan egyéni vagy kollektív 
védőeszköz, amely a munka biztonságos 
elvégzését a tetőszerkezeten lehetővé teszi. 
 
Az olyan munka- és tárolóhelyiségekben, ahol 
gyalogos- és járműforgalom van, illetőleg 
rendszeresen anyagot szállítanak, a közlekedési, 
illetőleg az anyagmozgatási útvonalakat meg kell 
jelölni, vagy el kell választani egymástól. 
 
Az elsődlegesen gépjárműforgalom számára 
szolgáló kapu közvetlen közelében a gyalogosok 
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számára külön ajtót kell biztosítani, ha a gyalogosok 
számára nem biztonságos az áthaladás. 
 
A közlekedési útvonalakat, beleértve a szabadtéri 
munkahelyeket, a lépcsőket, a rögzített létrákat és a 
rakodófülkéket vagy rámpákat (rakodókat) úgy kell 
elhelyezni és méretezni, hogy a gyalogosok és a 
járművek részére könnyű, biztonságos és megfelelő 
hozzáférést tegyenek lehetővé úgy, hogy az ilyen 
közlekedési útvonalak közelében dolgozó 
munkavállalók ne kerülhessenek veszélyes 
helyzetbe. 
 
A gyalogos forgalomra, illetve áruforgalomra 
használt útvonalakat a lehetséges használók 
számától és a munkáltatói tevékenység jellegétől 
függően kell méretezni. Amennyiben a közlekedési 
útvonalon szállítóeszközt használnak, ezek mellett 
a gyalogosok számára elegendő szabad helyet kell 
biztosítani. 
 
Amennyiben a munkahelyen olyan veszélyes 
területek vannak, ahol a munka jellegéből adódóan 
a munkavállaló lezuhanásának, illetve az általa 
használt munkaeszköz vagy egyéb tárgy 
leesésének veszélye áll fenn, e helyeken olyan 
eszközt (lehatárolást) vagy más műszaki megoldást 
kell biztosítani, amely megakadályozza a 
munkavégzés hatókörében illetéktelenül tartózkodó 
személyek bejutását ezekre a területekre. A 
belépésre jogosult munkavállalók védelme 
érdekében minden szükséges intézkedést meg kell 
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tenni, és a veszélyes területeket a vonatkozó 
jogszabályok szerint feltűnő jelzéssel kell ellátni. 
 
A járműközlekedés útvonalai, valamint az ajtók, a 
kapuk, a gyalogjárdák, a folyosók és a lépcsők 
között elégséges szabad helyet kell biztosítani. 
Ennek megfelelően 
 
a) a beépített erőgéppel rendelkező, illetve 
kötöttpályás szállítóeszközök közlekedési útjait úgy 
kell kialakítani, hogy a szállítóeszköz részére 
szükséges szabad szelvény és a közlekedési út 
határa között mindkét oldalon 0,5 m biztonsági 
távolság legyen; 
 
b) a beépített erőgéppel rendelkező járművek, 
szállítóeszközök közlekedési útjait úgy kell 
kialakítani, hogy azok az ajtóktól, a kapuktól, az 
átjáróktól és a lépcsőkilépőktől legalább 1 m-re 
vezessenek el. 
 
A munkahelyeken a közlekedési utakat - a 
munkaeszközökre is figyelemmel - a külön 
jogszabályokban meghatározottak szerint 
egyértelműen jelölni kell. 
 
Azokon a munkahelyeken, ahol az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
dohányzási tilalom elrendelését teszi szükségessé, 
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló törvényben foglaltaknak 
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megfelelő, nyílt légterű dohányzóhelyet kell kijelölni, 
kivéve, ha a munkáltató a munkahelyet külön 
törvény szerint nemdohányzó munkahellyé 
nyilvánította. 
 
A gép állandó tartozéka a biztonságos 
használatához szükséges magyar nyelvű 
üzemeltetési dokumentáció, amelyet a gyártó, 
import esetén az importáló, annak hiányában az 
üzemeltető köteles biztosítani. 
 
Amennyiben az adott munkahelyen magyarul nem 
tudó munkavállaló dolgozik, a munkáltató a 
munkavállaló által értett nyelven is köteles 
biztosítani az üzemeltetési dokumentációt, a 
veszélyt jelző, tiltó és tájékoztató feliratokat. 
 
 

A feldolgozóipari dolgozóknak érdemes tisztában 
lenniük azzal, hogy az előzőekben ismertetett 
követelményeket és azok meglétét, az esetleges 
változások miatti átalakításokat munkavédelmi 
szakembereknek rendszeresen ellenőrizniük kell. 
 
Ezek a munkavédelmi szakemberek ebben az 
összefüggésben nem a hatóságot jelentik, hanem 
azt, hogy a munkáltatóknak kötelező munkavédelmi 
szakembert alkalmazni, illetve ilyen szakemberrel 
szerződést kötni a munkavédelmi szakmai feladatok 
ellátására. 
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Csakúgy kötelező a foglalkozás-egészségügyi 
szakember foglalkoztatása, vagy a vele megkötött 
szerződés megléte is. 
 
Ezen szakemberek bevonásával a munkáltatónak 
kötelező munkahelyi kockázatértékelést készítenie, 
ami tartalmazza az egyes munkakörökhöz, illetve a 
dolgozók által ellátott feladatokhoz kapcsolódó 
munkahelyi veszélyek (fizikai, kémiai, biológiai, 
pszichoszociális) felmérése és azoknak a 
munkáltatóra nézve kötelező intézkedéseknek a 
meghatározása, amely intézkedésekkel ezek a 
veszélyek csökkenthetők. 
 
A dolgozónak tudnia kell azt is, hogy joga van 
ahhoz, illetve a munkáltató számára kötelező 
feladat, hogy a munkavédelmi intézkedésekről 
oktatást tartson a dolgozók számára. Ugyanakkor a 
dolgozóknak kötelességük részt venni a 
munkavédelmi (és tűzvédelmi) oktatásokon és 
természetesen kötelességük betartani a 
meghatározott munkavédelmi szabályokat. Ha ezt 
nem teszik meg, akkor azért a dolgozók 
felelősségre vonhatók. 
 
A kockázatértékelés alapján meg kell határozni az 
egyéni védőeszközök juttatási rendjét is. Ezt is, 
illetve ennek tartalmát is, oktatni kell a dolgozók 
részére. 
 
Itt is fontos, hogy a dolgozóknak joguk van a 
megfelelő egyéni védőeszközhöz, amit a 
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munkáltatójuknak kell biztosítania, ám azt is tudniuk 
kell a dolgozóknak, hogy az egyéni védőeszköz 
használata az az ő kötelességük! Tehát például 
kötelező egy nyomdában a hallásvédő eszköz 
viselése a meghatározott munkakörökben a dolgozó 
számára, még akkor is, ha az kényelmetlen 
számára. 
 
Amennyiben a dolgozóknak kétségük van a 
munkavédelem megfelelőségéről munkahelyükön, 
akkor fordulhatnak a munkáltatójukhoz, illetve ahol 
van, a munkavédelmi képviselőjükhöz, akinek 
feladata a munkavédelmi jelzések továbbítása a 
vezetőség felé. Munkavédelmi képviselőt 20 fős 
létszám felett kötelező választani a dolgozók közül, 
ezt is jogszabály írja elő. 
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3. Munkavédelem és munkaegészségügy 

 
Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről az 53. 
§-ában rendelkezik a munkaegészségügyi 
tevékenység célja a munkavégzés során. Az 
egészségügyi törvény így fogalmaz ebben a 
tekintetben: 
 
„a) a munkakörnyezetből származó 
egészségkárosító veszélyek és kockázatok 
előrelátása, felismerése, értékelése és kezelése (a 
továbbiakban: munkahigiéne), valamint 
 
b) a munkakörnyezeti kóroki tényezők okozta és a 
munkavégzésből származó megterhelések, illetőleg 
igénybevétel vizsgálata és befolyásolása, továbbá a 
munkát végző személyek munkaköri egészségi 
alkalmasságának megállapítása, ellenőrzése és 
elősegítése (a továbbiakban: foglalkozás-
egészségügy) révén a munkát végző személy 
egészségének megóvása. 
 
Szinté az egészségügyi törvény az 54. 
paragrafusában taglalja a munkahigiénét. A 
munkahigiéné a munkakörnyezeti egészségi 
veszélyek előrelátásának, felismerésének, 
értékelésének és kezelésének tudománya, melynek 
célja a munkát végzők egészségének és jóllétének 
védelme, általában a közösség megóvása. 
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A munkahigiéné feladata, hogy 
 
a) kidolgozza az egészséget nem károsító 
munkahelyi higiénés határértékeket; 
 
b) kidolgozza, alkalmazza a munkakörnyezeti kóroki 
tényezők kimutatásának módszereit, a 
munkakörnyezeti monitorozás rendszerét; 
 
c) a technológia fejlesztési, illetőleg a munkahely 
tervezési szakaszában megállapítsa a várható 
egészségkárosító kockázatokat; 
 
d) a munkakörnyezet, a technológia, a 
tevékenységhez alkalmazott anyagok, készítmények 
ismeretében meghatározza az egészségkárosító 
kockázatokat, azokat minőségileg és mennyiségileg 
jellemezze; 
 
e) a kockázatot a mért értékeknek, adatoknak a 
határértékekkel, szabványokkal való összevetését 
követően határozza meg; 
 
f) kidolgozza a megelőzés stratégiáját; 
 
g) szolgálatai útján hatósági felügyeletet lásson el a 
munkahigiéne céljának megvalósítása érdekében. 
 
55. § A foglalkozás-egészségügy feladatait az 
egészségügyi alapellátásról szóló törvény 
tartalmazza.” 
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A foglalkozás-egészségügyi szolgálat olyan, 
elsősorban preventív szolgálatot jelent, amelynek 
feladata egyrészt a munkahelyi megterhelés (fizikai, 
szellemi, lelki) és a munkakörnyezeti kóroki tényezők 
(fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, 
ergonómiai) felkutatása, folyamatos ellenőrzése. 
 
Másrészt javaslattétel ezek egészséget nem károsító 
szinten tartásának módszereire. 
 
Harmadrészt a munka adaptálása a munkavállalók 
képességeihez testi, szellemi és lelki egészségi 
állapotuknak megfelelően; negyedrészt a 
munkavállalók egészségének ellenőrzése 
munkájukkal kapcsolatban 
 
A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató szakorvosok 
munkavédelemmel kapcsolatos feladatai közül 
szaktevékenységek: 
 

1. Munkavédelmi szempontú előzetes 
vizsgálatban való közreműködés 

2. Soron kívüli ellenőrzésben való közreműködés 

3. Megelőzési stratégia kidolgozásában való 
együttműködés 

4. Kockázatértékelés elkészítésében való 
együttműködés 
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5. Az egyéni védőeszköz juttatás belső 
rendjének meghatározásában való 
együttműködés 

6. A foglalkozás-egészségügyi orvosnak 
kötelező a súlyos balesetek kivizsgálásában 
részt venni 

 
Foglalkozás-egészségügyi orvosi szakmai feladatok 
a munkáltatónál: 
 

1. A foglalkozás-egészségügyi szakorvosi 
vizsgálatok elvégzése 

2. Az elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági 
vélemény kiállítása 

3. Az orvosi dokumentációk nyilvántartása, 
vezetése 

4. A foglalkozási megbetegedések kialakulása 
körülményeinek vizsgálata 

5. Felkérésre a munkahelyi elsősegélynyújtók 
kiképzése, vizsgáztatása 

6. A képernyő előtti munkát végzők előzetes 
orvosi szűrővizsgálata 

7. A munkavédelmi belső szabályozásban 
előírt védőoltások beadása 

8. A munkavédelmi belső ellenőrzéseken 
(szemléken) való részvéte 

9. A hatósági ellenőrzésekben való részvétel 
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A 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-
egészségügyi szolgáltatásról a munkavédelemről 
szóló 1993. évi XCIII. törvény 58. §-ának alapján a 
következőkről rendelkezik 
 
1. § (1) Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 
nyújtására a foglalkozás-egészségügyi szolgálat (a 
továbbiakban: szolgálat) jogosult. 
 
 
(2) A szolgálat 
 
a) foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó 
szolgálat, 
 
b) foglalkozás-egészségügyi központ, 
 
c) foglalkozás-egészségügyi szakellátási 
szolgáltatást nyújtó szolgálat formájában működhet. 
 
 
(3) A szolgálat 
 
a) foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó 
szolgálatként a 4. § szerinti feladatokat látja el; 
 
b) foglalkozás-egészségügyi központként az a) 
pontban foglaltakon túl munkahigiénés és 
 

ba) pszichológiai, és/vagy 
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bb) ergonómiai, és/vagy 
 
bc) toxikológiai, és/vagy 
 
bd) munkabiztonsági szolgáltatást nyújt; 

 
 
2. § (1) Foglalkozás-egészségügyi szolgálat 
működtetésére jogosult minden természetes és jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
társaság, amennyiben az ehhez szükséges 
feltételeknek megfelel. 
 
(2) Foglalkozás-egészségügyi magángyakorlatot 
folytató orvos csak alapszolgáltatást nyújt. 
 
3. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 
keretében orvosi tevékenységet csak 
 
a) foglalkozás-orvostan szakorvos, vagy 
 
b) üzemorvostan szakorvosi szakképesítéssel 
rendelkező szakorvos folytathat. 
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül foglalkozás-
egészségügyi alapellátási tevékenységet végezhet - 
a szakképesítés megszerzéséhez külön 
jogszabályban előírt ideig - a foglalkozás-orvostan 
vagy üzemorvostan (a továbbiakban együtt: 
foglalkozás-orvostan) szakorvosjelölt, aki 
foglalkozás-orvostan szakorvos felügyelete mellett a 
heti törvényes munkaidő felét elérő munkaidőben 
dolgozik. 
 
(3) A foglalkozás-orvostan szakorvos akkor láthatja 
el foglalkozás-orvostan szakorvosjelölt felügyeletét, 
ha legalább tízéves foglalkozás-orvostan szakorvosi 
gyakorlattal rendelkezik. Foglalkozás-orvostan 
szakorvos egyidejűleg legfeljebb három foglalkozás-
orvostan szakorvosjelölt felügyeletét láthatja el. 
 
A munkabaleset fogalma: az a baleset, amely a 
munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy 
azzal összefüggésben éri, annak helyétől és 
időpontjától és a munkavállaló (sérült) 
közrehatásának mértékétől függetlenül, 
munkabalesetnek minősül. 
 
A munkavégzéssel összefüggésben következik be a 
baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében 
végzett munkához kapcsolódó közlekedés, 
anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, 
szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-
egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által 
nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során 
éri. 
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Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben 
bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a 
baleset, amely a munkavállalót a lakásáról 
(szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről 
a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha 
a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével 
történik. 
 
A munkabalesetet be kell jelenteni, ki kell vizsgálni 
és nyilvántartásba kell venni. A Munkáltató a 
munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása és 
nyilvántartása során a sérült (megbetegedett) a 
vonatkozó jogszabály által kiadott 
formanyomtatványban feltüntetett adatait rögzíti, 
illetőleg kitölti a kötelező formanyomtatvány a 
munkabaleset kivizsgálásáról. 
 
A munkabaleset kivizsgálása során fel kell tárni a 
kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és személyi 
okokat, és ennek alapján intézkedéseket kell tenni a 
munkabaleset és a foglalkozási megbetegedések 
megelőzésére. 
 
A sérült, illetőleg a balesetet észlelő személy köteles 
a balesetet a munkát közvetlenül irányító 
személynek haladéktalanul jelenteni. 
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A Munkáltatónak minden bejelentett, illetve 
tudomására jutott balesetről meg kell állapítania, 
hogy munkabalesetnek tekinti-e. Ha nem tekinti 
munkabalesetnek, akkor erről és a jogorvoslat 
lehetőségéről a sérültet, halálos baleset esetén a 
hozzátartozót értesíteni kell 30 napon belül. 
 
 
A munkabaleset bekövetkezésétől számított 3 év 
után a törvényben foglaltak alapján a Munkáltató 
nem köteles a munkabalesetet bejelenteni, 
kivizsgálni és nyilvántartásba venni. 
 
Ha a magyarországi székhelyű munkáltató magyar 
állampolgárságú munkaválla-lóját külföldi kiküldetés 
(külszolgálat) során éri munkabaleset, a munkáltató 
köteles a munkaügyi miniszter rendeletében 
meghatározott rendben a bejelentési és 
nyilvántartási kötelezettséget teljesíteni. 
 
 
A sérült, illetőleg az eseményt észlelő személy a 
munkabalesetet, a munkát közvetlenül irányító 
személynek haladéktalanul köteles jelenteni. 
 
 
A sérült munkáját közvetlenül irányító személy 
minden olyan balesetet, amely előreláthatóan 
legalább egy nap munkakiesést okoz, köteles 
haladéktalanul jelenteni a munkahely vezetőjének és 
a munkavédelmi megbízottnak. 
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A baleset kivizsgálásával a sérült közvetlen vezetője 
nem bízható meg, azonban a szükséges segítséget 
meg kell adnia a valós okok felderítésére. 
 
 
A munkabalesetek kivizsgálása és a jegyzőkönyv 
elkészítése a munkahely vezetőjének és a 
munkavédelmi megbízottnak a feladata. 
 
 
Amennyiben a kivizsgálás során a bizottság 
megállapítja, hogy a hasonló balesetek 
megelőzésére a szükséges intézkedések a 
munkahely hatáskörét meghaladják, a 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy milyen felső 
vagy külső szerv(ek) intézkedését kéri a 
veszélyforrások felszámolására. 
 
 
Súlyos az a munkabaleset, amely: 
 

- a sérült halálát (halálos munkabaleset az a 
baleset is, amelynek bekövetkezésétől 
számított 90 napon belül a sérült, orvosi 
szakvélemény szerint a balesettel 
összefüggésben vesztette életét), magzata 
vagy újszülöttjének halálát, illetve önálló 
életvezetését gátló maradandó károsodását 
okozta; 
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- valamely érzékszerv (vagy érzékelő-
képesség) és a reprodukciós képesség 
elvesztését, illetve jelentős mértékű 
károsodását okozta; 

- orvosi vélemény szerint életveszélyes 
sérülést, egészségkárosodást okozott; 

- súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két 
vagy több ujja nagyobb részének elvesztését 
(továbbá ennél súlyosabb eseteket); 

- beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő 
eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart 
okozott. 

 
A Munkáltató munkahelyeinek vezetői kötelesek a 
súlyos munkabaleseteket azonnal jelenteni az 
illetékes hatóságnak. A munkavédelemről szóló 
törvény alapján a munkáltatónak minden 
munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést - 
ideértve a fokozott expozíciós eseteket - be kell 
jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell 
venni. 
 
Ha a munkahelyen halálos kimenetelű vagy tömeges 
foglalkozási megbetegedés fordult elő, a munkáltató 
- az észlelő orvos bejelentési kötelezettségétől 
függetlenül - azonnal értesíti a munkáltató telephelye 
szerint illetékes Munkavédelmi hatóságot. 
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A Magyar Köztársaság területén székhellyel 
rendelkező munkáltató magyar állampolgárságú 
munkavállalója külföldi munkavégzése során 
elszenvedett foglalkozási megbetegedése esetén a 
munkáltató értesíti a munkáltató telephelye szerint 
illetékes Munkavédelmi hatóságot. 
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4. Felhasznált irodalom 

 

A munkavédelem nemzeti politikája 2016-2022 

Tájékoztató a munkabalesetek alakulásáról a 

feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján 

2017. év – Nemzetgazdasági Minisztérium 



 


