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1. Bevezetés 

 

A munkavédelem felöleli a munkahely, a 

munkakörülmények, a munkavégzés 

munkabiztonsági (műszaki), a munka-egészségügyi 

(munkahelyi higiénés és foglalkozás-egészségügyi) 

követelményeit, szervezeti, igazgatási, 

érdekképviseleti, gazdasági, hatósági 

vonatkozásait. 

 

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a 

munkavédelmet így definiálja: 

 

„A szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi 

követelmények, továbbá e törvény céljának 

megvalósítására szolgáló törvénykezési, 

szervezési, intézményi előírások rendszere, 

valamint mindezek végrehajtása. A 

munkaegészségügy a munkahigiéné és a 
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foglalkozás-egészségügy szakterületeit foglalja 

magában.” 

 

Célja a munkavégzés közbeni, vagy a 

munkavégzéssel összefüggő tevékenységek 

végzése során bekövetkező balesetek és a 

tevékenység során kialakuló egészségkárosodások 

(megbetegedések) megelőzése. 

 

Sajnos elég sok munkáltató - főleg a kisebbek - 

még ma is csak nyűgnek, felesleges 

pénzpazarlásnak tekinti a munkavédelmi 

feladatainak teljesítését. Őket egy munkabaleset, 

vagy foglalkozási megbetegedés, egy hatósági, 

vagy bírósági elmarasztalás döbbenti rá sokszor 

arra, hogy okosabb lett volna előre gondolkodni. 

Azaz számolni, hogy egy szabályosan, 

körültekintően és hatékonyan működtetett 

munkavédelmi rendszerrel olcsóbban „jönnének ki”, 

mint az előbb felsorolt jogkövetkezmények anyagi 

hatásiból. 
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Egy kevésbé tőkeerős vállalkozás akár bele is 

rokkanhat egy számára kedvezőtlenül végződő 

hatósági eljárás következményeibe. Az illetékes 

hatóság (Pénzügyminisztérium Munkavédelmi 

Főosztálya) honlapján 

(http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=223) 

megjelentetheti a jelentősebb összegű büntetéseket 

maguk után vonó mulasztásokat és bírságokat.  

 

Ezek a vállalkozások emiatt számolhatnak továbbá 

még azzal is, hogy kizárásra kerülnek bizonyos 

pályázati lehetőségekből, esetleg a már meglévő, 

vagy a jövőbeni szerződéses kapcsolataikat veti 

vissza a „feketelistára” kerülésük. 

 

A munkahelyi biztonság és egészségfejlesztés 

követelményrendszerének alapvetései a 

következőképpen fogalmazhatjuk meg: 

 

 Rendezett munkaügyi körülmények között 

foglalkoztatják munkavállalóikat. 



A munkabiztonság, prevenció, megelőzés eszközei a feldolgozópari 

ágazatban 

 

6/72 

 Betartják a Munkavédelmi Törvény, valamint 

a vonatkozó jogszabályok munkavédelemre 

vonatkozó előírásait. 

 A munkaadók az emberi erőforrások 

fejlesztésének tekintik a munkahelyi 

egészségfejlesztés lehetőségeit. 

 A munkavállalók ismerik és érvényesítik a 

munkahelyeken az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

feltételeivel kapcsolatos jogaikat. 

 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

már a preambulumában rögzíti a megelőzés kiemelt 

szerepét a munkabiztonság megvalósításában. A 

preambulum a munkabalesetek és a foglalkozással 

összefüggő megbetegedések megelőzésére 

irányuló tevékenységek eredményességének 

szükségességét hangsúlyozza, illetve ezt helyezi 

előtérbe. A preambulum egyben célul tűzi ki a 

munkavállalók egészségének és munkavégző 

képességének megóvását. 
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A törvény e célkitűzésével összefüggő 

megvalósítási felelősséget a munkáltatóra teszi, 

mivel alapelvként rögzíti az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

feltételeinek megvalósításának követelményét, mint 

kötelező munkáltatói feladatot. 

 

Annak a módját, hogy miképpen valósuljanak meg 

ezen követelmények a munkavégzés során szintén 

a munkáltatóra bízza. Tehát e tekintetben konkrét 

elvárásokat nem rögzít a jogszabály. Ez 

nyilvánvalóan rendben van így, hiszen egy minden 

munkavégzésre általánosan érvényes szabályozás 

nem tudná megfelelően kezelni az egyes 

munkáltatók tevékenységéből, nagyságából, 

munkaeszközeiből fakadó különbözőségeket. 

Minden munkáltatónál más megoldást igényel a 

törvény preambulumában megfogalmazott 

követelményeknek való megfelelés. 
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Fenti bekezdés a gyakorlatban történő 

megvalósítása azt jelenti, hogy a munkáltató teljes 

mértékben szabadságot kap a munkavédelmi 

előírások szervezeten belüli meghatározásának és 

betartásának módjára vonatkozóan. Ezzel együtt a 

munkáltató másra át nem ruházható felelősséggel 

tartozik az előírások teljesítéséért és azok 

eredményességért. Tehát a munkavédelmi törvény 

az általános követelményeket rögzíti, míg a 

munkáltatók feladat ezek értelmezése és 

megvalósítása az adott munkahelyen. A figyelembe 

veendő általános követelmények a megelőzés 

tükrében tehát a következőek: 

 

1. A veszélyek elkerülése: ideális esetben olyan 

körülményeket, munkaeszközöket, technológiákat 

kell teremteni, illetőleg alkalmazni a munkavégzés 

helyén, hogy ne jelenjen meg veszély. 

 

2. A nem elkerülhető veszélyek értékelése: Nincsen 

olyan tevékenység, ahol ne lépne föl veszély a 

végzésekor. Ezért a munkáltatónak fel kell mérnie a 
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lehetséges veszélyeket, értékelnie kell azokat és 

intézkedéseket kell hozni a csökkentésükre. 

 

3. A veszélyek keletkezési helyükön történő 

leküzdése: Ez a veszélyek legyőzésének legjobb, 

leghatékonyabb módszere. 

 

4. Az emberi tényező figyelembe vétele a 

munkahely kialakításánál: Lényeges az ergonómiai 

és antropológiai tényezők figyelembe vétele a 

munkahelyek kialakításakor. 

 

5. A műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása: 

Mindig vannak olyan fejlesztések, amelyek 

hatékonyabban képesek biztosítani a megelőzést. 

Tehát ezek figyelemmel kísérése szintén 

munkáltatói feladat. Azaz nemcsak a terméket, 

szolgáltatást szükséges fejleszteni, hanem a 

munkakörülményeket is. 

 

6. A veszélyes helyettesítése a veszélytelennel 

vagy a kevésbé veszélyessel: mindig az ismert 
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kevésbé veszélyes megoldást kell választania a 

munkáltatónak. 

 

7. Egységes és átfogó megelőzési stratégia 

kialakítása: Kiterjed a munkafolyamatra, a 

technológiára, a munkaszervezésre, a 

munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a 

munkakörnyezeti tényezők hatására. 

 

8. A kollektív műszaki védelem elsőbbsége az 

egyéni védelemhez képest. 

 

9. A munkavállalók megfelelő utasításokkal történő 

ellátása. 

 

A munkáltatónak tehát figyelembe véve az elérhető 

legkorszerűbb technológiai, szervezési 

megoldásokat, ismereteket a megelőzésre 

fokuszálva kell kialakítania a munkahelyeket. Erre 

nézve már a tervezéskor, létesítéskor meg kell 

hozni a szükséges intézkedéseket. 
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A bevezetendő tevékenységeket munkahelyi 

kockázatfelmérésnek kell alávetnie megfelelő 

végzettségű szakember bevonásával. A 

kockázatfelmérésnek, kockázatok azonosításának 

és kockázatok értékelésének ki kell terjednie a 

kémiai, biológiai tényezők, kockázatok kezelésére 

is. 

 

A kockázatok értékelésének figyelembe vételével 

szükséges meghozni a megelőző intézkedéseket. 

Ezeknek magukba kell foglalniuk a szükséges 

kollektív és egyéni védőeszközök meghatározását, 

a kapcsolódó szabályozások, utasítások 

elkészítését és bevezetését a munkamenetbe. 

 

Szükségesek a rendszeres oktatások, amelyeknek 

ki kell terjedniük az általános és speciális 

munkavédelmi feladatok ismertetésére. Rendszeres 

visszacsatolás szükséges, ami célszerűen jelenjen 

meg munkavédelmi bejárások megtartásában. A 

munkavédelmi bejárásoknak ki kell terjedniük a 

munkavégzés összes helyszínére. A munkavédelmi 
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bejárásokon a munkáltató képviselőjén kívül vegyen 

részt munkavédelmi szakember és a munkavédelmi 

képviselő is. 

 

Tehát a hatékony megelőzés alapelemei a 

munkavégzési körülmények kialakítása az elérhető 

technológiai tudásnak megfelelően, a veszélyek 

azonosítása, értékelése és a szükséges 

intézkedések meghozatala. Továbbá a kapcsolódó 

szabályozási rendszer elkészítése, oktatás, majd a 

visszacsatolás, ellenőrzés. 
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2. A munkabiztonság, prevenció, 

megelőzés eszközei a feldolgozóipari 

ágazatban 

 

A Munkavédelmi törvény (továbbiakban: Mvt.) és a 

munkahelyi egészséget és biztonságot szabályozó 

jogszabályok nem határoznak meg minden egyes 

követelményt nevesítve, hanem a megelőzés 

általános elveiből következően a munkáltatót terhelik 

azok az általános követelmények, amelyek 

figyelemmel kísérése, megvalósítása munkáltatói 

feladat. 

 

Ezeket az általános követelményeket az Mvt. 

határozza meg. Ezeket az általános követelményeket 

a munkáltatónak úgy kell értelmeznie, hogy ezek 

azok a törvényi elvárások, amelyek megvalósítása, 

betartása a munkahelyi egészség és biztonság 

alapja a cégnél. 
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A munkáltató a gazdasági irányító tevékenysége 

során a megelőzés - következőkben meghatározott - 

általános követelményeit köteles figyelembe venni a 

tevékenysége során: 

 

a) A veszélyek elkerülése 

 

A követelmények teljesítése azt jelenti, hogy a 

munkáltató olyan munkakörülményeket és olyan 

technológiákat, olyan munkaeszközöket alkalmaz, 

amely használata mellett nem jelenik meg a 

munkahelyeken a veszély. Ez lenne az ideális 

állapot. 

 

b) A nem elkerülhető veszélyek értékelése 

 

A műszaki fejlettség jelenlegi fokán, a jelenleg 

alkalmazott technológiák esetén nincs olyan 

tevékenység, amelyet veszélymentesen lehet 

végezni, illetőleg nem lehet minden tevékenységet 

veszélymentesen végezni, tehát kockázatokkal 

mindig számolni kell. Ebből következik, hogy a 
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munkáltató kötelessége a nem elkerülhető veszélyek 

szakember bevonásával történő meghatározása, és 

e veszélyek és kockázatok mértékének, várható 

hatásának megállapítása, és ennek figyelembe 

vételével a megelőző, illetve helyesbítő intézkedések 

megtétele. 
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c) A veszélyek keletkezési helyükön történő 

leküzdése 

 

A követelmény megvalósításának az a célja, hogy a 

munkát végző munkavállaló ne kerüljön közvetlenül 

érintkezésbe a keletkező, nem elkerülhető veszéllyel. 

A nem elkerülhető veszélyek megszüntetésének, 

leküzdésének a leghatásosabb módszere, ha azokat 

a keletkezési helyükön tudja a munkáltató 

megszüntetni. Így például egy olyan munkahelyen, 

ahol az egészségre ártalmas gázok, gőzök 

keletkeznek, közvetlenül a munkahelyen alkalmazott 

elszívás kialakítása és működtetése a 

leghatékonyabb és legeredményesebb védelmi 

megoldás. 

 

d) Az emberi tényező figyelembe vétele a 

munkahely kialakításánál 

 

A helyesen megválasztott emberi tényezők (az 

ergonómiai és az antropometriai követelmények) 
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figyelembe vétele a munkahelyek kialakításánál, a 

munkaeszközök tervezésénél biztosítja a kedvező 

munkakörnyezeti feltételeket és ez által az egészség 

és biztonság megvalósulását, továbbá a magasabb 

munkateljesítményt. 

 

Az emberi tényező figyelembe vétele különösen 

fontos pl. a futószalag mellett végzett munka esetén, 

ahol a cél az egyhangú (monoton) vagy kötött ütemű 

munkavégzés időtartamának mérséklése, illetve 

káros hatásának csökkentése, a munkaidő megfelelő 

beosztása. Hasonlóan lényeges feltétel, hogy a 

képernyős munkahelyek helyes kialakításánál is 

gondoljanak az emberi tényezőkre (pl.: állítható 

magasságú munkaasztal, a munkavállaló 

testméreteihez beállítható munkaszék, képernyő 

megfelelő kiválasztása és elhelyezése). 

 

e) A műszaki fejlődés eredményeinek 

alkalmazása 
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A korszerű, biztonságos körülmények közötti termék 

előállítása vagy a szolgáltatás nyújtása mindenki 

érdeke. Ebből adódik az a követelmény, hogy a 

munkáltató ne csak a termék, a szolgáltatás 

korszerűsítésével törődjék, hanem teremtse meg az 

elvárható feltételeket a munkakörnyezet, az 

alkalmazott munkaeszközök területén is. A 

követelmény teljesítése a gyakorlatban azt jelenti, 

hogy korszerűbb, magasabb védelmi megoldásokat 

nyújtó munkaeszközökön folyik a termelés, a 

technológiai folyamatok kialakításánál figyelembe 

veszik a munkavédelmi kutatások legújabb 

eredményeit. 

 

f) A veszélyes helyettesítése a veszélytelennel 

vagy a kevésbé veszélyessel 

 

A műszaki fejlődés eredményeként napról napra új 

megoldások, új anyagok születnek. A követelmény 

teljesítése tehát azt jelenti, hogy a munkáltatónak 

mindig az ismert, legkevésbé veszélyes anyagot, 

illetve megoldást kell alkalmaznia (pl. festésnél az 
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aromás oldószerek kiküszöbölése érdekében 

vízbázisú festék használata). 

 

g) Egységes és átfogó megelőzési stratégia 

kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a 

technológiára, a munkaszervezésre, a 

munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a 

munkakörnyezeti tényezők hatására. 

 

Az Mvt. bevezető részében megfogalmazott 

megelőzési feladatokat a munkáltató csak 

átgondoltan, az adottságok, a lehetőségek és a jól 

körülhatárolt cél összehangolása alapján képes 

eredményesen végrehajtani. A követelmény 

teljesítése azt jelenti, hogy a munkáltató a kitűzött 

célokat, a szükségessé váló intézkedéseket 

megfelelő tartalmú programban rögzíti, ahol a 

megvalósításért felelős személyek meghatározása 

mellett az intézkedések egymásra épülése, a 

szükséges források biztosításának módja, mértéke is 

megjelenik. 
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A stratégia és a gazdálkodási terv összhangjának 

megteremtése, valamennyi vezető bevonása a 

tervezésbe - természetesen a munkavállalók, illetve 

a munkavédelmi képviselők mellett - jelentős 

láncszeme a megelőzést szolgáló stratégiának. A 

stratégia tehát nem kizárólag pénzügyi terv, hanem a 

vállalat termelési feladatainak fejlesztéséhez 

kapcsolódó, a munkahelyi egészség és biztonság 

növelése érdekében közép- és hosszútávon 

tervezett intézkedések rangsorolását jelenti. 

 

h) A kollektív műszaki védelem elsőbbsége az 

egyéni védelemhez képest 

 

Hatékony megelőző intézkedést, megfelelően 

hatékony védelmet csak átgondolt, jól megtervezett 

műszaki eszközök, ún. kollektív védőberendezések 

alkalmazásával lehet elérni. A műszaki fejlettség 

jelenlegi fokán azonban a veszélyek ellen nem 

minden esetben lehet a kollektív műszaki védelmet 

megvalósítani. 
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Ilyen esetben az egyéni védőeszköz alkalmazása 

jelenti a megfelelő védelmet. Más esetekben a 

kollektív védelmet és az egyéni védőeszközt 

egyszerre kell alkalmazni. Jogszabály ellenes és 

téves tehát az a munkáltatói felfogás, hogy a 

műszaki védelem alkalmazása, megvalósítása 

felesleges, mert a munkavállaló részére az egyéni 

védőeszközt biztosította (pl.: faipari fűrészgépen a 

tolófa és a kesztyű használata nem helyettesítheti a 

műszaki védelmet, a védőburkolatokat). 

 

i) A munkavállalók megfelelő utasításokkal 

történő ellátása 

 

A műszaki védelem biztosítása, az egyéni 

védőeszköz alkalmazása mellett a megelőzés 

érdekében a munkáltatónak meg kell adnia a munka 

biztonságos és egészséget nem veszélyeztető 

elvégzéséhez a szükséges utasításokat. A megfelelő 

utasítás alatt a kellő időben, pontosan, jól érthetően 

megfogalmazott, a munkavállaló által betartható 

utasítást értjük, amely alapján a munkavégzés 
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körülményeiből adódó kockázatok vagy elkerülhetők, 

vagy elfogadható mértékűre csökkenthetők. 

 

A megelőzés egyik igény hatékony módszere a 

munkavédelem területén a munkavédelmi belső 

ellenőrzési rendszer kialakítása és működtetése. 

 

A munkavédelmi ellenőrzéseknek számos formája és 

tartalmi eleme lehetséges. A teljesség igénye nélkül 

néhány alapvető munkáltatói ellenőrzési feladatot a 

következőkben mutatunk be: 

 

a) A munkavégzés folyamatába épített 

ellenőrzés 

 

Ennél az ellenőrzési formánál a munkáltató olyan 

belső irányítási rendszert épít fel (ilyen például a 

MEBIR, a munkahelyi egészségvédelem és 

biztonság irányítási rendszere), amely biztosítja, 

hogy a vezetési piramis valamennyi szintjén 

tevékenykedő, az irányításért és a termék 

megvalósulásáért felelős vezető napi munkafeladata 
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során kellő mértékben és mélységben ellenőrizze a 

munkahelyi egészség és biztonság 

megvalósulásának az irányítása alá tartozó területre 

vonatkozó szabályait. Nem elegendő tehát a 

feladatok meghatározása valamilyen belső 

szabályozásban, hanem a munkáltató rendszeresen 

- összefüggésben a kiadott gazdasági feladatok 

megvalósulásával, attól lehetőleg el nem választva - 

a gazdasági eredmények mellett folyamatosan 

figyelemmel kíséri és értékeli a munkabiztonsági és a 

munkaegészségügyi helyzetet. 

 

b) Folyamatos munkahelyi ellenőrzés 

 

Ennél az ellenőrzési formánál a munkáltató a 

gazdasági feladatának megvalósítása közben 

szükséges ellenőrzéseket nem választja el 

egymástól, azokat egymásra épülve végzi. Ilyen 

módon állandóan kellő információkkal rendelkezik 

arról, hogy egy-egy munkaterületen milyenek a 

gazdasági teljesítmények, hogyan alakul a termék 
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minősége és ezzel együtt a munkahelyi biztonság és 

az egészség helyzete. 

 

c) Időszakos munkahelyi ellenőrzés 

 

Ennél az ellenőrzési formánál a munkáltató 

meghatározza, hogy meghatározott időközönként (pl. 

havonta) az érintett felelős vezetőkkel együtt 

valamennyi munkahelyen kimondottan 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi célú 

ellenőrzést végez. Ennek keretében tekintik át a 

követelmények megvalósulását. A bejárást követően 

jegyzőkönyvben vagy egyéb, a cégnél kialakult 

formában rögzítik a megállapításokat, 

meghatározzák a megelőzés érdekében teendő 

feladatokat és ezek megvalósításáért felelős 

személyeket. 

 

d) Időszakos biztonsági felülvizsgálat 

 

Az időszakos biztonsági felülvizsgálat célja, hogy 

segítségével és alkalmazásával a munkáltató 
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megelőzze a meghibásodásokból keletkező 

kockázatok kialakulását. 

 

Az Mvt. követelményei szerint azokat a 

munkaeszközöket és technológiákat, amelyek 

veszélyesek, illetve amelyekre tételes jogszabályok 

felülvizsgálati kötelezettséget írnak elő, 

meghatározott gyakorisággal és megfelelő 

képzettségű szakember bevonásával időszakos 

biztonsági felülvizsgálat alá kell vetni. 

 

e) A munkavállalók munkavégzési 

alkalmasságának rendszeres, illetve szúrópróba 

szerinti ellenőrzése 

 

Ahhoz, hogy a munkát biztonságosan el lehessen 

végezni, nemcsak megfelelő biztonságú 

munkaeszközöket kell biztosítani, nemcsak a 

munkakörülményeket kell megfelelően kialakítani, 

hanem magának a munkát végző személynek is 

alkalmasnak kell lennie a feladat ellátására. A 

munkavállaló csak akkor végezhet munkát, ha 
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kipihent, gyógyszer, ital, illetve kábítószer hatása 

alatt nem áll, és a munkakör ellátásához 

meghatározott munkaköri egészségi alkalmassággal 

rendelkezik. Ennek ellenőrzési módját a 

munkáltatónak szabályoznia kell. 

 

f) Soron kívüli ellenőrzés, illetve vizsgálat 

 

Az Mvt. követelményei szerint ezt az ellenőrzést 

abban az esetben kell végezni, ha a munkahely, az 

egyéni védőeszköz, a munkaeszköz, a technológia a 

rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül 

veszélyeztette a munkavállalók egészségét és 

biztonságát vagy ezzel összefüggésben 

munkabaleset következett be. Ilyenkor a munkáltató 

feladata a soron kívüli vizsgálat elvégzésének 

elrendelése és a munkabiztonsági, szükség esetén a 

munkaegészségügyi szaktevékenység ellátására 

jogosult személy bevonásával az ok-okozati 

összefüggések meghatározása és intézkedés a 

megszüntetésre. 
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Azok a legfontosabb területek, amelyekre az 

ellenőrzéseket minden esetben ki kell terjeszteni a 

következőek: 

 

 Személyi feltételek (pl.: a munkaköri orvosi 

vizsgálatok, az előírt szakképzettségek és 

képesítések). 

 Munkaszervezési feltételek. 

 A munkavégzés összehangolása. 

 Az egyéni védőeszköz biztosítása és 

használata (megfelelőségi tanúsítvány, 

nyilvántartás, használati utasítás, oktatás). 

 Munkavégzési- és technológiai szabályok 

betartása. 

 Munkaeszközök állapota és munkavédelmi 

felszereltsége. 

 Az üzembe helyezést megelőző vizsgálatok. 

 A veszélyes munkaeszköz és technológia 

újraindítása. 

 Veszélyes munkaeszköz áttelepítése. 



A munkabiztonság, prevenció, megelőzés eszközei a feldolgozópari ágazatban 

 

28/72 

 A nem veszélyes munkaeszköz ellenőrző 

felülvizsgálata. 

 A nem veszélyes munkaeszköz időszakos 

ellenőrző felülvizsgálata. 

 Az ismételt használatba vétel. 

 Munkavállaló munkára képes állapota. 

 

A munkáltatónál az ellenőrzéseket úgy kell 

megszervezni, hogy azok az irányítási menedzsment 

különböző szintjein tevékenykedőknek egyformán a 

feladata legyen, azonban az ellenőrzés kinek-kinek 

az irányítási szintjén történjen, mert ezzel 

biztosítható a munkafolyamatok áttekintése. Ezen 

túlmenően célszerű ellenőrzési módszer a vezetői 

beszámoltatás rendszeres végzése, amelynek ki kell 

terjednie a területet irányító vezető munkabiztonsági 

tevékenységére is. Rendkívüli beszámoltatás akkor 

indokolt, ha a munkavédelmi helyzet nagymértékben 

romlik, és például az ellenőrző munkavédelmi 

hatóság hiányosságokat tárt fel. 
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A termelő tevékenységnél a közvetlen 

munkairányítók (a művezetők, a csoportvezetők, az 

adminisztratív munkánál az osztályvezetők, az 

irodavezetők) napi munkájának elválaszthatatlan 

részét kell hogy képezze az egészséges és 

biztonságos munkavégzés körülményeinek 

ellenőrzése. 

 

Feladatuk a munkavégzési szabályok betartásának, 

az egyéni védőeszközök viselésének, a technológiai 

előírások betartásának, stb. részletes ellenőrzése. 

Végül meg kell említeni a munkabiztonsági és a 

munkaegészségügyi szakemberek ellenőrzési 

feladatát, amelynek célja a munkát végzők 

rendszeres, folyamatos ellenőrzése, kinek - kinek a 

maga szakterületén. 

 

Lényeges megelőzési eszköz a munkavédelmi 

oktatás. 

 

Az Mvt. munkahelyi egészségre és biztonságra 

vonatkozó szabályozása abból indul ki, hogy a 
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munkáltató és a munkavállaló között 

érdekegyezőség alakul ki arra vonatkozóan, hogy a 

biztonságos termelés működtetése és e folyamat 

fenntartása mindkettőjük érdeke. A munkáltató 

alapvető érdeke a megfelelő üzemmenet, ami 

megfelelő gazdasági eredményt eredményez, ami 

biztosítja a munkahelyek fennmaradását, 

megtartását. A munkavállaló érdeke is azonos, 

hiszen a nagyobb bevételből nagyobb összeg 

kerülhet a bérfejlesztésre, a szociális juttatásra. Ez 

az érdekazonosság feltételezi azt, hogy a munkáltató 

és a munkavállalók kölcsönösen tájékoztatják 

egymást azokról a kérdésekről, amelyek a hatékony 

üzemeltetés körülményeit segítik és e 

tájékoztatáson, illetve információ átadáson alapuló 

együttműködés mindkét fél részére biztosítja az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzéshez szükséges kétoldalú ismeretek 

maradéktalan áramlását. 

 

Az Mvt. rögzíti azt a munkavállalói elemi jogot, hogy 

megismerhesse a munkavégzésére vonatkozó 
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összes lényeges információt, különösen a 

veszélyekkel, ártalmakkal, az azok elleni védelem 

módjaival foglalkozókat. 

 

Az Mvt. a munkáltató tájékoztatási kötelezettségével 

kapcsolatosan előírja a munkavállalók megfelelő 

utasításokkal történő ellátását, illetve a szükséges 

utasítások és tájékoztatások munkavállalók részére 

kellő időben történő megadását, a következőkben 

felsoroltak ismertetését: 

 A munkavégzés szabályait, az ehhez 

kapcsolódó utasításokat. 

 A veszélyes munkafolyamatoknál és 

technológiáknál a veszélyek megelőzése, 

illetve károsító hatásuk csökkentése 

érdekében a veszélyforrásokat és az ellenük 

való védekezés módját, az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

feltételeit. 
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 A veszélyforrások ellen védelmet nyújtó 

egyéni védőeszközök védelmi képességét, 

biztonságos használatát. 

 A munkaeszközök műszaki 

dokumentációjában foglaltakat. 

 A veszélyt jelző, tiltó és tájékoztató feliratokat. 

 A különböző munkáltatók alkalmazásában álló 

munkavállalók esetén, ha azonos 

munkahelyen egy időben végeznek munkát, a 

munkavégzés összehangolására tett 

intézkedéseket. 

 A mentési tervet. 

 A kockázatértékelés eredményeit. 

 A munkavédelmi intézkedések tapasztalatait. 

 A munkabalesetek és a foglalkozási 

megbetegedések kivizsgálásának 

eredményeit. 

 A munkavédelmi hatóság ellenőrzésének 

megállapításait. 
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Az információközlés és tájékoztatás formáját a 

jogszabályok nem rögzítik. Ezek történhetnek: 

 

 rövid munkamegbeszéléseken; 

 munkaértekezleteken; 

 munkavédelmi oktatáson. 

 

Bármelyik módszert választja a munkáltató, 

figyelembe kell vennie és biztosítania kell a 

tájékoztatás megtörténtének dokumentálását 

azokban az esetekben, amikor ezt a vonatkozó 

jogszabály tételes követelményként rögzíti. Célszerű 

a munkáltatónak azt is mérlegelni, hogy a nem 

kötelező esetben történjen-e meg a tájékoztatás 

dokumentálása. 
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Az Mvt. nem tesz élesen elválasztható különbséget a 

tájékoztatásra, az informálásra vonatkozó tartalmi 

követelmények és a munkavédelmi oktatás 

tájékoztatásának tartalma között. A tájékoztatás 

tartalmi elemei azok az információk, amelyek 

egyrészt a munkáltató - munkavállaló közötti 

gazdasági-társadalmi együttműködését, a termelés 

fejlesztését, az új piacok megszerzését segítik, 

másrészt a munkavállalók termelést, technológiát, 

munkavédelmet fejlesztő javaslataik. A 

munkavédelmi oktatás keretébe azok az információk 

tartoznak, amelyek a munkavállaló üzemen belüli 

munkatevékenységére és ennek biztonsági 

kérdéseire vonatkoznak. A munkahelyi biztonságot 

és egészséget érintő jogszabályok közül számos 

tételesen rögzíti, melyek az adott témakörrel 

összefüggésben álló tájékoztató és információs 

elemek, illetve melyek azok, amelyek 

ismeretanyagának átadása az oktatás témája. 

 

Példák a megelőző intézkedésekre 
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 Biztosítani az erőforrások megfelelő mértékű 

rendelkezésre állását minden esetben, de 

különösen csúcs-időszakokban. 

 Oly módon szervezni meg a műveleteket, 

hogy elkerülhetőek legyenek a túlzott 

munkateherrel járó időszakok, és az 

erőforrások szűkössége miatti torlódások 

(„üvegnyak problémák”). 

 Előre tájékoztatást nyújtani a kitűzött 

szervezeti célokról, tervekről, valamint a 

várható csúcs-időszakokról. 

 Nyomon követni a munkateher alakulását, és 

rendszeresen ellenőrizni, hogy az egyes 

alkalmazottak miként kezelik fizikai és 

szellemi értelemben a nagyon magas 

munkateherrel járó időszakokat. 

 Minimális szinten tartani a túlórák számát, és 

jóváhagyni a kompenzáció különféle formáit a 

nagyon magas munkateherrel járó időszakok 

után. 

 Biztosítani, hogy a dolgozók megfelelően 

képzettek legyenek munkájuk elvégzéséhez. 
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 Biztosítani, hogy a munkavégzés 

követelményei egyensúlyban legyenek a 

dolgozók képességeivel, valamint, hogy a 

dolgozók ne legyenek sem alul-, sem 

túlterhelve. 

 Rendszeres képzést és szervezett támogatást 

biztosítani az alkalmazottak számára, hogy 

képesek legyenek feladataik elvégzésére. 

 Bátorítani a dolgozókat képességeik 

folyamatos fejlesztésére. 

 Kiterjeszteni az egyes feladatköröket a munka 

változatosságának növelése érdekében. 

Bevezetni a munkakörök, illetve a feladatkörök 

rotációját. 

 Biztosítani a munkahelyi kockázatok 

felmérését és kezelését. 

 Világosan és személyre szabottan határozni 

meg az egyes alkalmazottak feladatait, 

szerep- és felelősségi köreit. 

 Oly módon szervezni meg a munkát, hogy az 

alkalmazottak legalább párosával 
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dolgozhassanak. Elősegíteni a dolgozók 

szociális érintkezéseit mind a munkaidő alatt, 

mind az után, például társalgó szoba 

biztosításával, és társasági események 

szervezésével. 

 Folyamatosan konzultálni az alkalmazottakkal 

és képviselőikkel a munka szervezését, 

tartalmát és mennyiségét illetően. 

 Delegálni a felelősséget és a 

problémamegoldást az alkalmazottak felé; 

megbízni a dolgozók képességeiben és 

kompetenciáiban. 

 Nyomon követni a dolgozók munkával való 

megelégedettségét. 

 Elősegíteni, hogy a dolgozók magukénak 

érezhessék munkájukat, például azáltal, hogy 

hangsúlyozzuk tevékenységük “szélesebb 

kontextusát”, illetve láthatóbbá tesszük 

hozzájárulásukat a végtermék kialakításához. 

 Előre megtervezni a műszakok beosztását és 

arról előre tájékoztatni az alkalmazottakat. 

Konzultálni az alkalmazottakkal a műszakok 
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beosztását illetően, illetve, amennyiben 

lehetséges hozzáigazítani a beosztást a 

dolgozók személyes igényeihez. Bizonyos 

mértékű ellenőrzést biztosítani a dolgozóknak 

a saját műszakbeosztásuk felett. 

 Rugalmas munkaidőt és család-barát 

intézkedéseket vezetni be. 

 Munkahelyi konfliktuskezelő módszerek 

bevezetése és fejlesztése. 

 Alkalmazotti gyűlés összehívása a fennálló 

problémák megbeszélése céljából. A dolgozók 

bátorítása a problémák okainak saját 

maguktól történő azonosítására és a 

megoldások keresésére. 

 Biztosítani, hogy a részlegek és a 

munkacsoportok felépítése megfelelő legyen. 

 Megfelelő képzést nyújtani a személyközi 

konfliktusok kezelésével kapcsolatban. 

Különös figyelmet fektetni arra, hogy a 

vezetők megfelelő képzettséggel és 

képességekkel rendelkezzenek az emberek 

irányításának tekintetében. 



A munkabiztonság, prevenció, megelőzés eszközei a feldolgozópari ágazatban 

 

39/72 

 Terjeszteni a kölcsönös tisztelet kultúráját. 

 Mentorok kinevezésével, vagy a felettesek 

támogatásával biztosítani, hogy a 

kiszolgáltatottabb, sérülékenyebb dolgozók 

(mint például a fiatal alkalmazottak) megfelelő 

védettséget élvezzenek. 

 Munkahelyi szabályzást dolgozni ki és vezetni 

be a zaklatások kivédésére. 

 Oly módon tervezni meg a munkavégzés 

tereit, hogy a dolgozók védve legyenek az 

erőszaktól (pl.: speciális kordonok, biztonsági 

kamerák). 

 Elkerülni az egyedüli munkavégzést. 

 Megfelelő szabályzat kidolgozásai a 

dolgozókat a nagyközönség részéről érő 

erőszakra történő reagálásra, és annak jól 

látható kifüggesztése az ügyfelek számára 

(felhívva a figyelmet arra, hogy az erőszak 

nincs tolerálva, és, hogy a szervezet miként 

fog reagálni az alkalmazottakat ért 

támadásra). 
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 Megfelelő kommunikációs rendszer megléte, 

amely lehetővé teszi, hogy a különleges 

eseményekről és az erőszakkal kapcsolatos 

problémákról szóló információk eljussanak a 

megfelelő helyre. 

 Az alkalmazottak kiképzése abból a célból, 

hogy tisztában legyenek vele, mit kell tenni 

erőszakos események bekövetkezte esetén 

(helyzet felismerése, kollégák tájékoztatása, 

segítségkérés, jelentés, stb.). 

 A vezetők kiképzése az alkalmazottak 

támogató és jutalmazó irányítására, valamint 

a megfelelő, konstruktív visszajelzések 

megadására. 

 Speciális helyszíni betanítás bevezetése az új 

alkalmazottak számára; a tapasztalt 

alkalmazottak közreműködésének igénybe 

vétele a betanításban, az ellenőrzésben és a 

mentori funkciókban. 

 Világosan és nyíltan kommunikálni az 

alkalmazottakkal és azok képviselőivel minden 

tervezett változtatással kapcsolatban 
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(beleértve a leépítéseket is), mind a 

változások előtt, mind azok során, mind pedig 

utólag. 

 Lehetőséget adni az alkalmazottaknak a 

változások megvitatására és az azokba 

történő beleszólásra. 

 Speciális képzést és a jövőbeni karrierjük 

megtervezéséhez segítséget nyújtó 

munkaügyi tanácsadást biztosítani a 

leépítendő alkalmazottak számára. 

 

Rendkívül lényeges a munkabiztonság preventív 

eszköztárában a kockázatértékelések elvégzése. 

 

A kockázatértékelés folyamata nem más, mint 

gondos és szakszerű áttekintése annak, hogy az 

adott munkahelyen 

 mi károsíthatja, mi veszélyeztetheti a 

munkavállalókat; 



A munkabiztonság, prevenció, megelőzés eszközei a feldolgozópari ágazatban 

 

42/72 

 milyen megelőző intézkedések szükségesek 

ahhoz, hogy meg lehessen előzni a 

munkabaleseteket, a foglalkozási 

megbetegedéseket. 

 

Az esetek legnagyobb részében a kockázatértékelés 

folyamata a hatályos munkavédelmi követelmények 

szisztematikus ellenőrzését jelenti, amelyben az 

eszköz a széles körű munkavédelmi ismeret és a 

józan ész. 

A kockázatértékelés folyamata a munkavégzés 

körülményeinek, a munkakörnyezet kialakításának 

olyan elemző módon történő áttekintése, amely 

keretében a kockázatértékelést végző sorra veszi 

azokat a lehetőségeket, amelyek a munkavégzéssel 

összefüggésben valamilyen formában a 

munkavállalók egészségét és biztonságát 

veszélyeztethetik, sérülést vagy egészségkárosodást 

okozhatnak. 
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E hatások kellő időben történő felismerése segíti a 

munkáltatót annak meghatározásában, hogy melyek 

azok a munkaterületek, illetőleg munkakörülmények, 

ahol a megelőzés érdekében a szükséges 

intézkedéseket meg kell tennie függetlenül attól, 

hogy van-e arra tételes jogszabályi kötelezettsége 

vagy sem. 

A kockázatértékelési folyamat első lépése a 

kockázatok felmérése. 

Ez a kockázatértékelési folyamat első szakasza, az 

egész kockázatértékelés alapja, célja az 

értékeléshez szükséges adatok összegyűjtése. 

A vizsgálat tárgyához (pl.: egy létesítmény, 

technológia, munkaeszköz) kapcsolódó valamennyi 

kockázatot számba kell venni. Az állapoti jellemzők 

és a rendeltetésszerű használat, a normál oktatási 

tevékenység mellett figyelemmel kell lenni: 

 a kapcsolódó folyamatokra (pl.: karbantartás, 

takarítás, anyagtárolás); 
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 a munkakörülményekre (pl.: idényjellegű 

használat, személyi- és járműforgalom); 

 a munkafeladatra (pl.: állandó, eseti); 

 a személyi, szervezési tényezőkre (pl.: 

gyakorlottság, elégséges létszám); 

 a váratlan (de életszerű) eseményekre is. 

 

Kockázatot jelenthet: 

 a jogszabályi követelményektől való eltérés; 

 a gyártói és munkáltatói utasításoktól való 

eltérés; 

 a tapasztalatból, a technikai színvonal 

jelenlegi állásából ismert veszélyeztetés 

lehetőségének fennállása. 

 

A kockázatok, veszélyek számbavételéhez 

segítségül szolgáló lehetséges információforrások a 

következők lehetnek: 
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 A vizsgálat tárgyának (munkatevékenység, 

munkafolyamatok, technológiák, 

munkaeszközök) szemrevételezése. 

 A munkamódszerek közvetlen megfigyelése. 

 A vonatkozó jogszabályok, szabványok 

áttekintése. 

 A gyártói dokumentáció (üzemeltetési-, 

kezelési-, karbantartási- és technológiai 

utasítások, felhasználói kézikönyvek) 

tanulmányozása. 

 Munkáltatói szabályzatok és eljárási 

utasítások áttekintése. 

 Munkavállalók és a munkavédelmi képviselők 

tapasztalatai, észrevételei. 

 Munkabalesetek, a foglalkozási 

megbetegedések, a rendkívüli események 

kivizsgálási dokumentumai. 

 A szakmai tapasztalatcserék eredményei. 

 Szakirodalom, szakmai adatbázisok 

áttekintése. 

 Szakértők, szolgáltatók anyagai. 
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 Meglévő műszeres mérések jegyzőkönyvei. 

 

A kockázatok, veszélyek számos tényezőből 

adódhatnak, ezért a kockázatértékelés során a 

munkáltató felelősségi körébe tartozó valamennyi 

vonatkozó tényezőt figyelembe kell venni: 

 a munkaeszközöket; 

 a munkahelyet és környezetét (magasban 

végzett munka, mélyben végzett munka, zárt 

terekben és tartályokban végzett munka stb.); 

 a fizikai tényezőket (zaj, világítás, rezgés, 

sugárzás, stb.); 

 a biológiai tényezőket; 

 a veszélyes anyagokat; 

 a munkakörnyezetet (klíma, szennyezett 

munkahelyi levegő, stb.); 

 az egyéb tényezőket (eljárások hiánya vagy 

hiányossága, oktatás hiánya vagy nem 

megfelelő végrehajtása). 
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A munkabiztonság, prevenció, megelőzés hatékony 

eszköze egy teljes rendszer bevezetése a 

munkahelyen. 

 

Ez az úgynevezett, szabványosított munkahelyi 

egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere 

(MEBIR). A MEBIR rendszer célja, hogy a 

munkatársakat fenyegető munkavédelmi- és 

munkaegészségügyi kockázatokat teljes körűen 

feltárja, értékelje és szisztematikusan csökkentse, 

hiszen az élet és az egészség biztonsága fontos 

tényezője a vállalkozások közép- és hosszú távú 

fejlődésének. A szabványnak való megfelelés a 

társasággal szembeni bizalmat erősíti a vevők, a 

munkavállalók, és a beszállítók körében. A rendszer 

a bevezetése révén nemzetközi szinten is elismerést 

jelent a vállalatnak. 
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A MEBIR szabályozása az egyéni védőeszköz 

kiválasztás, juttatás, üzemegészségügy, foglalkozás-

egészségügyi szolgálat, egészségügyi alkalmasság, 

foglalkozási megbetegedés, elsősegély nyújtás, 

tűzvédelem, a munkavégzés tárgyi feltételei; 

munkavédelmi üzembe helyezés, munkabaleset, 

munkabaleset kivizsgálása, nyilvántartása, 

bejelentése, munkavédelmi képviselet, 

munkavédelmi bizottság, paritásos testület, 

munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyeken, 

anyagmozgatás követelményei, munkahelyek 

kialakítása, veszélyes anyagok, veszélyes 

készítmények helyezése (figyelembe véve a REACH, 

a GHS, CLP rendelet követelményeit), munkahelyi 

zaj-, és rezgés, villamosság biztonságtechnikája, 

képernyő előtti munkavégzés, munkaeszközök 

biztonságtechnikája területekre terjed ki. 

 

A MEBIR rendszermodell folyamatos javítás (PDCA) 

elvét követi.  
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A MEBIR rendszer bevezetése során szabályozandó 

legfontosabb folyamatok: 

 Veszélyazonosítás, kockázatértékelés és a 

kockázat kézben tartásának meghatározása 

 A veszélyek azonosítása 

 A veszélyeztetettek azonosítása 

 A kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi 

értékelése 

 A teendők meghatározása és a szükséges 

intézkedések megtétele 

 Az eredményesség ellenőrzése és az 

értékelés rendszeres felülvizsgálata 

 A kockázatértékelés és a teendők, valamint a 

felülvizsgálat írásba foglalása. 

 Jogszabályi és egyéb követelmények 

 Erőforrások, feladatok, felelősségi kor, 

számon kérhetőség és hatáskör. 

 Felkészültség, képzés és tudatosság 

 Kommunikáció, részvétel és konzultáció 

 A dokumentumok kezelése a MEBIR előírásai 

alapján 
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 A MEBIR működésének szabályozása 

 Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre 

 Ellenőrzés 

 A teljesítmény mérése es figyelemmel 

kísérése 

 A megfelelőség kiértékelése 

 Az események kivizsgálása, 

nemmegfelelőség, helyesbítő tevékenység és 

megelőző tevékenység. 

 

 

 

 

 

A munkahelyi egészség és biztonság – írott vagy 

íratlan – követelményeinek maradéktalan 

teljesítéséhez az anyagi erőforrások csak 

korlátozottan állnak rendelkezésre.  



A munkabiztonság, prevenció, megelőzés eszközei a feldolgozópari ágazatban 

 

51/72 

A vezetésnek éppen ezért mindig meg kell keresni 

azokat a területeket, pontokat és intézkedéseket, 

ahol rendelkezésre álló anyagi és egyéb 

erőforrásokkal és eszközökkel a lehető legjobb 

eredményeket lehet elérni, vagyis a veszélyeket meg 

lehet szüntetni, a kockázatokat az elfogadható 

szintre lehet csökkenteni. 

 

 

Célja: 

 

A működési feltételek és a munkavégzés során 

felhasznált termelési tényezők feltárása, amelyek 

hatással vannak a munkavállalók, az időszakos 

munkavégzők, az alvállalkozó(k) munkavállalóinak, a 

látogatóknak és minden más, a munkahelyen jelen 

lévő személynek egészségére és biztonságára. 

A korszerű irányítás alapkövetelménye, hogy 

előretekintően, és ne csak a kudarcokból levont 

tanulságok alapján hozza meg döntéseit, vagyis ne 

csak a bekövetkezett balesetek, üzemzavarok 

korrigálására épüljön a vezetési stratégia, hanem 
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előre tekintve kísérelje meg problémák előrejelzését 

és orvoslását jóval azok felmerülése előtt.  

 

Mivel nem mindig egyszerű a látens problémákat 

előre látni, számos eljárást és módszert fejlesztettek 

ki a veszélyek és okaik azonosítására, a veszélyeket 

előidéző mechanizmusok, a veszélyek 

következményeinek és valószínűségének a 

felismerésére, becslésére.  

 

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság 

irányítási rendszere ugyanezekre az alapokra épülve 

felhasználja és beépíti mindazokat az irányítási 

tapasztalatokat és gyakorlatot, amelyeket a 

minőségirányítási rendszerek, valamint a környezet 

központú irányítási rendszerek már felhalmoztak, és 

így vált az integrált vállalatirányítási rendszer 

részévé. 
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A munkahelyi egészségvédelem és biztonság 

irányítási rendszer elemei: 

 

1. Általános követelmények 

 

A szervezetnek létre kell hozni, és fenn kell tartani 

egy olyan irányítási rendszert, amely megfelel az 

összes követelménynek, és amely segíti a 

szervezetet, hogy megfeleljen a rá vonatkozó 

jogszabályoknak és egyéb MEBIR előírásoknak. 

 

2. A MEBIR politikája 

 

A szervezet MEBIR politikája megállapít egy 

általános irányt és lefekteti a működésére vonatkozó 

alapelveket.  

Kitűzi a célokat a felelősségi körök és működés 

figyelembevételével.  

Bemutatja a szervezet, illetve a felső vezetőség 

hivatalos elkötelezettségét, a jó MEBIR irányítás 

iránt, ezt dokumentálja, jóváhagyja, és mindenki 

számára elérhetővé teszi. 
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3. A tervezés 

 

A szervezet a veszélyazonosítási, a 

kockázatértékelési és a kockázatkezelési folyamatok 

alkalmazása után rendelkezzen átfogó becsléssel a 

területére vonatkozó minden jelentős munkahelyi 

veszélyről. 

 

4. Bevezetés és működtetés 

 

4.1.) Szervezeti felépítés és felelősség 

 

A MEBIR bevezetése és a későbbi működtetése 

során szükséges feladatokat, felelősségi és 

hatásköröket  tudatosítani kell mindazokkal, akiket ez 

a szervezet különböző szintjein érint.  

A vezetőségnek gondoskodni kell arról, hogy 

megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre a 

munkahelyek biztonságának fenntartására, beleértve 

az eszközöket, az emberi erőforrásokat, a 

szakértelmet és a képzést. 
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4.2.) Képzés, tudatosság és kompetencia 

 

Ki kell alakítani megfelelő eljárásokat a személyzet 

megfelelő felkészültségének biztosítására ahhoz, 

hogy a rájuk bízott funkciókat ellássák. 

A munkavállalóknak legyen képviselete a MEBIR 

anyagok tárgyalásánál, és kapjanak tájékoztatást 

arról, hogy ki képviseli őket, és ki a vezetőség által 

megbízott személy. 

4.3.) Dokumentáció 

 

Megfelelő mennyiségű dokumentációt kell készíteni 

és napra kész állapotban tartani azért, hogy a 

MEBIR irányítási rendszer jól áttekintő és 

eredményesen, hatékonyan működtető legyen. 

A dokumentáció formájára vonatkozóan általában 

nincs előírt követelmény, az sem szükséges, hogy 

lecseréljék a meglévő dokumentációt, például a 

kézikönyveket, az eljárási- vagy a 

munkautasításokat, ha ezek megfelelően írják le a 

jelenlegi   intézkedéseket.  
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4.4.) A dokumentumok és az adatok kezelése 

 

Meg kell határozni, hogy melyek azok a 

dokumentumok és adatok, amelyek a MEBIR 

irányítási rendszernek és tevékenységeinek 

működése szempontjából lényeges információt 

tartalmaznak, és ezeket ellenőrzés alatt kell tartani. 

A dokumentumok és az adatok legyenek elérhetők 

és hozzáférhetők, amikor szükség van rájuk, 

normális és különleges körülmények között, 

beleértve a vészhelyzeteket.  

 

4.5.) A működés szabályozása 

 

Létre kell hozni, és fenn kell tartani olyan eljárásokat, 

amelyekkel gondoskodni lehet az ellenőrzés és a 

megelőző intézkedések eredményes alkalmazásáról 

mindenütt, ahol szükséges, kezelni lehessen a 

működési kockázatokat, teljesüljenek a politikában 

foglaltak és a célok, valamint a jogi és egyéb 

követelmények. 
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4.5.1.) Áruk és szolgáltatások vásárlása vagy 

átadása és külső források  alkalmazása: 

 

1. veszélyes vegyi anyagok, más anyagok és 

készítmények vásárlásának vagy átadásának 

 jóváhagyása; 

2. gépek, berendezések, anyagok vagy vegyi 

anyagok beszerzésekor a biztonságos kezeléséhez 

szükséges dokumentáció, rendelkezésreállása, 

elérhetősége, vagy beszerzése; 

3. az alvállalkozók MEBIR-re való 

felkészültségének értékelése és időközönkénti 

újraértékelése; 

4. új üzemre vagy berendezésekre vonatkozóan 

tervének jóváhagyása. 

 

4.5.2.) Veszélyes anyagok: 

1. a raktárkészletek és a tároló helyek 

meghatározása; 

2. intézkedések a biztonságos tárolásra és a 

hozzáférhetőség ellenőrzésére; 
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3. gondoskodás az anyagok biztonságával 

kapcsolatos adatokról és egyéb ezekre vonatkozó 

információról, valamint az adatok és információk 

hozzáférhetőségéről. 

 

4.5.3.) Az üzem és a berendezések biztonságának 

fenntartása: 

1. gondoskodás a üzemek és berendezések 

ellenőrzéséről és karbantartásáról; 

2. gondoskodás az egyéni védőeszközök 

használatának és állapotának az 

ellenőrzéséről és karbantartásáról; 

3. a hozzáférések korlátozása és ellenőrzése; 

4. a gépkezelők védelmi rendszerei; 

5. mérő, jelző és beavatkozó rendszerek; 

6. leállító rendszerek; 

7. tűzjelző- és oltó berendezések; 

8. anyagmozgató berendezések (daruk, villás 

targoncák, csörlők és egyéb emelő eszközök); 
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4.6,) Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre 

 

Értékelni kell a lehetséges balesetekre és 

vészhelyzetekre való reagálás szükségességét, 

ennek alapján terveket, eljárásokat és folyamatokat 

kell kialakítani ezek kezelésére, és ellenőrizni kell a 

tervezett reagálás megfelelőségét, és fejleszteni 

ezek eredményességét. 

A vészhelyzetek és az alkalmazási gyakorlatok 

eredményeit ki kell értékelni, és a szükséges 

változtatásokat be kell vezetni. 

A vészhelyzeti terv jelölje meg azokat a 

tevékenységeket, amelyekre a vészhelyzetek 

kialakulásakor van szükség, és tartalmazza a 

következőket: 

1. a lehetséges balesetek és veszélyek 

meghatározását; 

2. a vészhelyzetben irányító szerepet végző 

személy kijelölését; 

3. a személyzet által vészhelyzetben 

végrehajtandó tevékenységek részleteit, beleértve 

azokat is, amelyeket a vészhelyzet területén lévő 
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külső személyeknek, például alvállalkozóknak vagy 

látogatóknak kell végrehajtaniuk (akiket például arra 

kell felkérni, hogy meghatározott gyülekező helyre 

menjenek); 

4. a vészhelyzet esetére meghatározott 

feladatokkal megbízott személyzet (pl. tűzfigyelők, 

elsősegélynyújtók, nukleáris szivárgás vagy mérgező 

anyag kiömlése kezelésének szakemberei) 

felelősségi és hatáskörét és kötelezettségeit; 

5. az evakuálási eljárást; 

6. a veszélyes anyagok és a szükséges 

vészhelyzeti tevékenységek  meghatározását és 

helyét; 

7. a kapcsolódási pontokat külső vészhelyzeti 

szolgálatokkal; 

8. a kapcsolatfelvételt hivatalos szervekkel; 

9. a kapcsolatfelvételt szomszédokkal és a 

nyilvánossággal; 

10. a legfontosabb adatok és berendezések 

védelmét; 

11. a szükséges információt, pl. az üzem 

elrendezési rajzai, a veszélyes anyagok adatai, 
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eljárások, munkautasítások és a kapcsolattartó 

személyek telefonszámai elérhetőségét a 

vészhelyzet bekövetkezése setén. 

 

A vészhelyzeti tervben fel kell sorolni a vészhelyzeti 

berendezéseket és az alaprajzokon a helyüket meg 

kell jelölni.  

A vészhelyzetben alkalmazandó eszközök az 

alábbiak lehetnek: 

1. riasztó rendszerek; 

2. vészvilágítás és áramellátás; 

3. vészkijáratok; 

4. óvóhelyek; 

5. kritikus leválasztó szelepek, kapcsolók, és 

kismegszakítók, 

6. tűzoltó berendezések; 

7. elsősegélynyújtó berendezések (beleértve a 

vészzuhanyokat, szemmosó állomásokat 

stb.); 

8. kommunikációs eszközök. 
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Az alkalmazási gyakorlatokat előre meghatározott 

ütemterv szerint végezzék. Ahol alkalmazható és 

célszerű, ott támogassák külső vészhelyzeti 

szolgálatok bevonását a gyakorlatokba.  

A nem-megfelelőség, a baleset, az esemény vagy a 

veszély észlelése esetén megteendő azonnali 

intézkedés minden fél előtt legyen ismert.  

h) Audit 

A MEBIR irányítás rendszer audit olyan folyamat, 

amelynek segítségével egy szervezet át tudja 

vizsgálni, és folyamatosan ki tudja értékelni az 

irányítás rendszer eredményességét.  

Az irányítási rendszer audit legyen előre 

megtervezett, de további auditokra is szükség lehet, 

ha a körülmények így kívánják. 

Az auditot csak felkészült, független személyzet 

végezze. 

A rendszer bevezetésével összefüggő felkészítés a 

következők szerint történik 
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1./ A szakemberek munkavédelmi felkészítése: 

 

A felkészítés oktatás keretében történik, azoknak a 

vezetőknek és a munkavédelmi irányítási rendszer 

kialakításában elsődlegesen résztvevőknek, illetve a 

munkavédelmet befolyásoló személyeknek a 

részvételével, akik a későbbiekben a végrehajtásban 

is érintettek beleértve munkavédelmi képviselőket is.  

Ki kell jelölni a közreműködő team-et, meg kell 

ismertetni velük a munka során elvégzendő 

feladatokat és el kell érni, hogy a résztvevők ne csak 

megismerjék, hanem azonosuljanak is a 

feladatokkal. 

Az oktatás olyan irányítástechnikai-, munkavédelmi-, 

kockázatértékelési- és kockázatkezelési 

alapismereteket foglaljon magába, amelyek 

szükségesek egy ilyen rendszer kiépítéséhez, és 

működtetéséhez.  

 

2./ A helyzet felmérése, a kockázatok értékelése: 
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a.)  A munkavédelmi helyzet felmérése magában 

foglalja a helyszíni  felülvizsgálatokat, amelyek 

kiterjednek a vállalat szervezeti felépítésének, 

 célkitűzéseinek,a  szabályozásoknak, a 

tevékenységeknek és a folyamatoknak az 

 értékelésére,az egyes területek feladatainak, 

a hatásköröknek, kapcsolódási  pontoknak a 

 rögzítésére, a MEBIR irányításába bevonandó 

területeken. 

b.)  Fontos szempont a gyenge pontok 

meghatározása, amely tartalmazza  az  irányítási és 

szervezeti rendszer átvilágítását;(rendszer audit), a 

munka-, a  technológiai  folyamatok és 

berendezések vizsgálatát, a munkaeszközök és 

 munkahelyek állapotának vizsgálatát. 

c.)  A kockázatok értékelése során az előzőekben 

foglaltak alapján az azonosított  veszélyek és 

ártalmak alapján becslést végez a károsodás 

valószínűségére, illetve  hatására vonatkozóan.  

Ezen belül fontos feladat a technológiai-, munka 

folyamatok és az ezzel kapcsolódó  gépészeti, 

villamos, és energia rendszerek elemzése, állapot 
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felmérése,  összevetése a követelményekkel, a 

kritikus üzemállapotok kiválasztása, és ezek 

 szükséges további elemzésének elvégzése, 

valamennyi a kritikus üzemállapot  feltárásához 

szükséges dokumentáció (tervek, gyártói, 

üzemeltetési, ellenőrzési,  üzemzavari, karbantartási, 

hatósági, stb.) elemzése.  

 A helyzetfelmérés és kockázatértékelés során 

feltárt problémák megszüntetésére a  kockázat 

nagyságát figyelembe véve már menet közben 

javaslatokat kell tenni,  

d.)  Ezt követi a MEBIR kiépítési ütemének 

kidolgozása, amely figyelembe veszi a 

 helyzetfelmérés eredményét és a gyenge 

pontok jegyzéke alapján kerül  meghatározásra. 

e.)  A dokumentációk elkészítése, kidolgozása és 

az elkészített dokumentációja  részben a rendszert 

leíró (Munkavédelmi Kézikönyv, vagy Munkavédelmi 

 Szabályzat,  eljárási utasítások), észben a 

folyamatokra vonatkozó  dokumentációkból 

 (munkautasítások, technológiai, vizsgálati, 

ellenőrzési  utasítások, bizonylatok, stb.) áll. 
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 Tartalmaznia kell még a dokumentumok 

felülvizsgálatára és rendszerbe foglalására 

 vonatkozó szabályokat. 

 

3./ A rendszer bevezetése 

A rendszer bevezetése a következő elemeket foglalja 

magában:  

• A rendszer beindításának megtervezése 

• A rendszer működtetésének elindítása 

• A bevezetett rendszer állapotának felmérése 

(audit) 

• Közreműködés a tanúsítási eljárásban 

A hatékonyan kialakított és ismertetett MEB Politika: 

 

1) feleljen meg a szervezeten belül meglévő 

MEB kockázatok jellegének és mértékének; 

 

• A veszélyazonosítás, a kockázatértékelés és 

a kockázatkezelés a lelke a sikeres MEB irányítás 

rendszerének, és ezt a szervezet MEB politikája 

fejezze ki; 
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• A MEB politika legyen tartalmas, és tartsa 

szem előtt a szervezet jövőbeni fejlődését. Legyen 

reális, de nem szabad sem eltúlozni a szervezetnél 

előforduló kockázatok nagyságát, sem 

elbagatellizálni azokat. 

 

2) tartalmazza a folyamatos fejlesztés iránti 

elkötelezettséget; 

 

• A társadalmi elvárások növelik a szervezetre 

nehezedő nyomást, hogy csökkentse a 

megbetegedések, balesetek és események 

kockázatát a munkahelyeken. A jogszabályi 

kötelezettségek teljesítése mellett, a szervezetnek 

meg kell céloznia a MEB teljesítményének és a MEB 

irányítási rendszerének hatékony és gazdaságos 

fejlesztését, hogy megfeleljen a változó üzleti és 

szabályozási követelményeknek 

 

3) tartalmazza az elkötelezettséget azokkal a 

jelenleg alkalmazható MEB jogi előírásokkal és 
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egyéb követelményekkel szemben történő 

megfelelőséget, amelyek a szervezetre vonatkoznak; 

 

• A szervezet betartja a rá vonatkozó, MEB jogi 

és egyéb MEB követelményeket. A MEB politika 

vállaljon kötelezettséget, hogy a szervezet a jogi 

követelményeken túlmenően meghaladja a 

jogszabályi előírásokban foglaltakat és egyéb 

kötelezettségeket, valamint azt, hogy erre törekszik.  

 

4) dokumentált, bevezetett és fenntartott; 

 

• A tervezés és előkészítés a sikeres bevezetés 

kulcspontjai. Gyakran előfordul, hogy a MEB politika 

kinyilvánításai vagy céljai nem reálisak, mivel a 

kivitelezésükre szánt források nem megfelelőek, 

vagy nem elegendőek. Mielőtt bármilyen nyilvános 

bejelentést kíván tenni a szervezet, biztosítania kell a 

szükséges anyagi forrásokat, szakértelmet és egyéb 

rendelkezésre álló forrásokat, valamint azt, hogy 

minden kitűzött MEB cél reálisan elérhető a munka 

keretein belül. 
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• Annak érdekében, hogy a MEB politika 

hatékony lehessen, dokumentálni kell, és 

rendszerese felül kell vizsgálni a folyamatos 

megfelelőség érdekében, illetve amennyiben 

szükséges módosítani, vagy újra kell értékelni. 

 

 

5) minden munkavállalóhoz el kell, hogy jusson 

arra törekedve, hogy a munkavállalók tudatában 

legyenek személyes, MEB-el kapcsolatos 

kötelezettségeiknek; 

 

• A munkavállalók részvétele és 

elkötelezettsége elengedhetetlen a sikeres MEB 

tevékenységhez. A munkavállalóknak tudatában kell 

lenniük a MEB irányítás saját munkahelyük 

minőségére gyakorolt hatásainak, és bátorítani kell 

őket a MEB irányításban történő aktív részvételben. 

• A munkavállalók (beleértve minden szintet, 

még a vezetés különböző szintjeit is) nem valószínű, 

hogy képesek hatékonyan hozzájárulni a MEB 

irányítás sikeréhez, ha nem értik meg saját 
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felelősségüket és nem alkalmasak a megkövetelt 

feladatok végrehajtására.  

6) elérhető az érdekelt felek számára; 

 

• Bármely egyén vagy csoport (akár belső, akár 

külső) aki érdekelt vagy érintett a szervezet, MEB 

teljesítményében különös figyelmet érdemelnek a 

MEB kinyilvánításában. Ezért léteznie kell egy 

eljárásnak a MEB feléjük történő kommunikálására. 

Az eljárás biztosítsa, hogy az érintett felek 

amennyiben igénylik megkapják a MEB politikát, de 

ez nem szükségszerűen jelent átadott másolatokat. 

 

7) időről időre felülvizsgálandó, biztosítandó, 

hogy a szervezeten belül időszerű és megfelelő 

maradjon; 

 

• A változás elkerülhetetlen, a jogi előírások 

változásai, és a társadalmi elvárások erősödése 

miatt. Ennek következtében a MEB politikát és az 

irányítási rendszert időről időre felül kell vizsgálni, 
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biztosítva az eljárásos alkalmazhatóságát és 

hatékonyságát. 

• Amennyiben változásokat hajtanak végre 

ezeket azonnal közölni kell az érintettekkel, amikor 

ez időszerűvé válik. 
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