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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 

foglalkozás-egészségügy szakterületeit foglalja 

magában.” 
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A munkavégzés fontos szerepet játszik a 

mindennapi életünkben. Munkát csak akkor tudunk 

végezni, ha munkaerőnk, illetve 

munkaképességünk birtokában vagyunk. A 

munkaerő nem állandó, a munkavégzés során 

elhasználódik, ezért azt folyamatosan újra kell 

termelni. Ez az újratermelés csak olyan 

körülmények mellett lehetséges, amely biztosítja a 

kielégítő pihenést, táplálkozást. Emellett alapvető 

feltétel az egészség és a testi épség, illetve annak 

megőrzése is. 

 

A munkavédelem célja, hogy minden szervezett 

munkavégzés keretében megvalósítható legyen a 

biztonságos tevékenység, balesetek, foglalkozási 

ártalmak és megbetegedések ne következhessenek 

be. 

 

A munkáltató mindenkor köteles a jogszabályokban, 

szabványokban előírt egészséges és biztonságos 

munkavégzés lehetőségét megteremteni és 
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folyamatosan fenntartani. A munkavállalónak pedig 

joga van ezt a munkavégzés során megkövetelni. 
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2. A munkavédelem szerepe, jelentősége 

a munkáltató és munkavállaló 

szempontjából a feldolgozóipari 

ágazatban dolgozók állományának 

körében, a munkáltatói és a munkavállalói 

érdekképviseletek felelőssége, teendői a 

munkavédelem terén 

 

2.1. A munkáltató munkavédelmi feladatai 

 

A munkavédelem szerepét és jelentőségét először a 

munkáltatók szemszögéből tekintjük át. 

 

Rendkívül fontos, hogy a mindenkori munkáltatók 

megértésék a megfelelően kialakított egészséges és 

biztonságos munkakörnyezet elemi érdekük nekik is, 

nemcsak munkavállalóik szempontjából. A megfelelő 

munkavédelem magát az értékteremtő termelési 

folyamatot is hatékonyabbá, eredményesebbé és 

jövedelmezőbbé teszi. Így a jó munkavédelem 

kifejezetten pénzügyileg is megéri a munkaadóknak. 
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Tulajdonképpen a munkavédelem, az egészséges és 

biztonságos munkakörnyezet kialakítása, fenntartása 

és fejlesztése egy mindenkor megtérülő beruházást 

jelent. Mindenkor megtérülő beruházást jelent a 

munkáltató számára, mint tárgyi feltételekbe és mint 

emberi erőforrásba történő befektetés. 

 

A munkavédelmi törvény szerint a szervezett munka 

során az egészséges és biztonságos munkavégzés 

követelményeinek megvalósítása a munkáltató 

kötelezettsége. Ez a kötelesség független a 

vállalkozás szervezeti formájától, egyaránt 

vonatkozik pl. az állami vállalatra és a vállalkozókra. 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés módját 

- a jogszabályok, biztonsági szabályzatok, 

szabványok keretein belül - a munkáltató határozza 

meg. 

 

A munkáltató feladatai általánosan a következőek: 
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 a munkahely munkavédelmi 

követelményeknek megfelelő kialakítása és 

ellenőrzése; 

 a gépek, berendezések, szerszámok, 

védőberendezések, védőfelszerelések 

megfelelő száma és minősége; 

 a munkafolyamatokra, technológiákra, 

anyagokra vonatkozó munkavédelmi 

követelmények betartása és betartatása; 

 a munkavállaló szakmai, egészségi, 

munkavédelmi alkalmasságáról-való 

meggyőződése és annak rendszeres 

ellenőrzése; 

 a munkavédelmi feladatok ellátása, az ehhez 

szükséges szakértelmű dolgozó alkalmazása, 

az előírások végrehajtási módjának 

meghatározása; 

 a tevékenység olyan megszervezése, hogy az 

ne jelentsen veszélyt a munkavállalókra, a 

munkavégzés hatókörében tartózkodókra és a 

szolgáltatást igénybe vevőkre; - a munkahely 

és a munka jellegének megfelelően az 
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öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, 

étkezési, pihenési és melegedési lehetőség 

megteremtése; 

 a munkabalesetek és a foglalkozási 

megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és 

nyilvántartása; 

 a munkavédelmi képviselő (munkavállalói 

érdekvédelem) jogainak gyakorlásához a 

feltételek megteremtése. 

Az egészséges és biztonságos munkakörülmények 

 személyi, tárgyi és környezeti elemei közül, ha 

mindhárom tényező megfelelő, akkor a 

munkavégzés harmonikus egyensúlyban van. Ha 

bármelyik hibás, az egyensúly felbomlik, és 

veszélyhelyzet jön létre. 

 

A gép vagy a környezet hiányosságához a dolgozó 

megpróbál alkalmazkodni. Ez az alkalmazkodás 

tulajdonképpen tűrőképességétől függ, ami nem 

végtelen, ezért az egyensúlybomlás előbb-utóbb 

balesetet, egészségkárosodást okoz. 
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Ha a gép veszélyes, például a mozgó részéről 

hiányzik a védőburkolat, és a dolgozó ezt tudja, 

akkor munkavégzés közben figyel arra, hogy 

veszélyes közelségbe ne kerüljön a mozgórésszel. 

De, ha ehhez a fokozott figyelemhez például rossz 

világítás, túl nagy zaj adódik, akkor már lehet, hogy, 

nem tud kellően összpontosítani, és bekövetkezhet 

egy munkabaleset. 

 

A személy hibája (például túlzott magabiztosság 

vagy megfelelő szakmai ismeret hiánya) a megfelelő 

gép, illetve környezet esetében is jelenthet 

rendeltetésellenes használatot, és ezáltal sérülést 

okozhat. Ha a gép meghibásodás következtében 

egészségkárosító anyagot szivárogtat a légtérbe, és 

elszívás nincs vagy nem tökéletes, akkor a dolgozó a 

tűrőképessége mellett is foglalkozási ártalmat 

szenvedhet vagy veszélyhelyzetbe kerül. 

 

A munkáltatónak tisztában kell lennie szakértelem 

jelentőségének a munkavédelem területén. A 
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szakértelem megléte kétféle szempontból is 

rendkívül lényeges a munkavédelem területén. 

 

Először is magának a dolgozónak is megfelelő 

szakértelemmel, tudással szükséges rendelkeznie 

feladatai ellátásához. Egy vagy úgy érheti el a 

munkáltató, hogy már eleve megfelelő tudással 

rendelkező munkavállalót alkalmaz, vagy pedig úgy, 

ha a munkáltató maga tanítja be, illetőleg ösztöni és 

támogatja munkavállalóit a megfelelő ismeretek, 

szakképzettség megszerzéséhez. 

 

A munkáltatónak tisztában kell lennie azzal, hogy ez 

egy befektetés, ami természetesen, mint minden 

befektetés, kockázat hordoz magában, jelen esetben 

azt, hogy a munkavállaló miután megszerezte a 

megfelelő ismereteket távozik a vállalkozástól. 

Nyilván ezt a fajta kockázatot is lehet kezelni, például 

tanulmányi szerződések megkötésével. 

 

Ugyanakkor tény, hogy a képzettebb munkaerő 

felelősebben viselkedik munkahelyén, ezért a 
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munkavégzés közben lehetséges veszélyhelyzetek is 

csökkennek. Így jobb lesz a munkavédelem helyzete. 

Másfelől a dolgozóiról jobban gondoskodó, 

biztonságosabb és egészségesebb munkahelyet 

teremtő vállalkozás, egyben jobban meg tudja tartani 

munkavállalóit is. 

 

Másrészt a munkavédelemhez megfelelő 

szakképzettség igénye magához a szorosan vett 

munkavédelmi szakmai feladatokhoz is kapcsolódik, 

hiszen a munkavédelemről szóló törvény értelmében 

a munkáltató köteles munkavédelmi szakképesítésű 

személyt alkalmazni olyan feladatokhoz, amelyek a 

balesetek megelőzéséhez jelentős szakmai ismeretet 

igényelnek (ez az úgynevezett. munkabiztonsági 

szaktevékenység). 

 

Ilyen tevékenységek például: 

 

 veszélyes létesítmény, munkahely, 

munkaeszköz, technológia üzemeltetésének 
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írásbeli elrendelése (munkavédelmi üzembe 

helyezés); 

 ha a munkahely, egyéni védőeszköz, 

munkaeszköz, technológia a rendeltetésszerű 

alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a 

munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy 

ezzel összefüggésben munkabaleset 

következett be, a megfelelőség soron kívüli 

felülvizsgálata; 

 a munkakörülmények megfelelőségéről, a 

munkavállalók alkalmasságáról való 

rendszeres meggyőződés (munkavédelmi 

ellenőrzés); 

 az egyéni védőfelszerelés juttatása belső 

rendjének írásbeli meghatározása; 

 a munkabalesetek kivizsgálása. 

 

A munkaadó - a tevékenység veszélyességének és a 

foglalkoztatottak létszámának arányában, 

rendeletben meghatározott óraszámban – köteles 

munkavédelmi szakembert foglalkoztatni főállásban 

vagy egyéb jogviszony keretében. 
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Létszám I. veszélyes-

ségi osztály 

II. veszélyes-

ségi osztály 

III. veszélyes-

ségi osztály 

1-9 

munka-

vállaló 

között 

egy fő 

középfokú 

munka-

védelmi 

szakképe-

sítésű heti 

négy órára, 

egy fő 

középfokú 

munka-

védelmi 

szakképe-

sítésű heti egy 

órára, 

 

egy fő 

középfokú 

munka-

védelmi 

szakképe-

sítésű heti egy 

órára, 
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munka-

vállaló 

között 

egy fő 

középfokú 

munka-

védelmi 

szakképe-

sítésű napi 

három órára, 

 

egy fő 

középfokú 

munka-

védelmi 

szakképe-

sítésű napi 

egy órára, 

 

egy fő 

középfokú 

munka-

védelmi 

szakképe-

sítésű napi 

egy órára, 

 

50-500 

munka-

vállaló 

között 

egy fő 

középfokú 

munka-

védelmi 

szakképe-

sítésű napi 

hat órára, 

egy fő 

középfokú 

munka-

védelmi 

szakképe-

sítésű napi két 

órára, 

egy fő 

középfokú 

munka-

védelmi 

szakképe-

sítésű napi 

egy órára 
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501-

1000 

munka-

vállaló 

között 

egy fő 

felsőfokú 

munka-

védelmi 

szakképe-

sítésű teljes 

munkaidővel, 

egy fő 

középfokú 

munka-

védelmi 

szakképe-

sítésű teljes 

munkaidővel, 

egy fő 

középfokú 

munka-

védelmi 

szakképe-

sítésű napi 

négy órára, 

1000 

munka-

vállaló 

fölött 

egy fő 

felsőfokú 

munkavédelmi 

szakképe-

sítésű teljes 

munkaidővel 

és minden 

megkezdett 

400 munka-

vállaló után 

további egy-

egy fő 

középfokú 

munkavédelmi 

szakképe-

sítésű teljes 

munkaidővel 

egy fő 

felsőfokú 

munkavédelmi 

szakképe-

sítésű teljes 

munkaidővel 

és minden 

megkezdett 

800 

munkavállaló 

után további 

egy-egy fő 

középfokú 

munkavédelmi 

szakképe-

sítésű teljes 

munkaidővel 

egy fő 

felsőfokú 

munkavédelmi 

szakképe-

sítésű teljes 

munkaidővel. 

 



A munkavédelem szerepe, jelentősége a munkáltató és munkavállaló 

szempontjából a feldolgozóipari ágazatban dolgozók állományának körében, a 

munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseletek felelőssége, teendői a 

munkavédelem terén 

17/68 

A legfeljebb 9 fő munkavállalót foglalkoztató 

munkáltató (mikrovállalkozás) esetén, továbbá ha a 

munkáltató a tevékenysége alapján a II. vagy III. 

veszélyességi osztályba tartozik, és 50 főnél 

kevesebb munkavállalót foglalkoztat (kisvállalkozás), 

akkor külön szakember kijelölése (foglalkoztatása) 

helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes 

személy munkaadóként maga is elláthatja az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben a 

kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok 

ellátásához a munkáltató tényleges szakmai 

tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, 

készséggel és jártassággal. 

 

Valamennyi esetben (kijelölés, foglalkoztatás vagy a 

munkavédelmi feladatok személyes ellátása) a 

munkáltató kötelessége továbbá, hogy a 

munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt 

munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére 

munkavédelmi szakképesítésű személyt vegyen 

igénybe. Ez a személy lehet a kijelölt (foglalkoztatott) 
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szakember vagy – a szakképzettségi feltétel 

fennállása esetén – a természetes személy 

munkáltató is. 

 

A munkáltatónak fontos feladata a belső vállalati 

munkavédelmi ellenőrzések rendszerének 

bevezetése és fenntartása. 

 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés 

érdekében a munkáltató köteles ellenőrzéssel 

rendszeresen meggyőződni arról, hogy a 

munkakörülmények megfelelnek-e a 

követelményeknek, a munkavállalók ismerik, ill. 

megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. Az 

ellenőrzés során különösen vizsgálni kell: 

 

 a munkahely állapotát (pl. világítás, szellőzés, 

főtés, padozat, közlekedés, anyagmozgatási 

útvonalak, nyílászárók, állványok, energia- és 

közműhálózat); 

 a gépek, berendezések állapotát (pl. 

védőberendezések megléte és hatásossága, 
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kezelőelemek, jelzőberendezések 

alkalmassága, az elszívás hatásossága, a 

vészvilágítás működőképessége); 

 az egyéni védőfelszerelések meglétét, 

megfelelőségét és rendeltetésszerű 

használatát; 

 a munkavállaló munkavégzésre alkalmas 

állapotát (pl. munkaköri orvosi alkalmasság, 

munkavédelmi oktatás, alkoholmentes 

állapot); 

 a munkahelyi rendet és tisztaságot; 

 az előírt hatósági, illetve időszakos 

felülvizsgálatok elvégzését (például 

érintésvédelmi felülvizsgálat, a veszélyes 

gépek minősítő bizonyítványa megvan-e, 

kazánok, nyomástartó edények időszakos 

vizsgálata); - a szociális létesítmények 

megfelelőségét (pl. csoportos öltöző, fürdő, 

mosdó,) 

 a bekövetkezett balesetek kivizsgálását, a 

megelőző intézkedések végrehajtását. 
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A munkaadóknak tisztában szükséges lenniük a 

munkavédelmi képviselők feladataival, 

jogosultságaikkal, szerepükkel a munkavédelem 

területén. 

 

A munkavédelmi törvény szerint a munkavállalók az 

egészséges és biztonságos munkavégzéssel 

összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére 

jogosultak maguk közül képviselőt (képviselőket) 

választani, amennyiben a munkáltatónál 

foglalkoztatottak száma a 20 főt meghaladja. 
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A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a 

munkahelyeken az egészséges és biztonságos 

munkakörülményekről, így különösen: 

 

 munkaeszközök és egyéni védőfelszerelések 

biztonságos állapotáról; 

 az egészség megóvására és a 

munkabalesetek megelőzésére tett 

intézkedések végrehajtásáról; 

 a munkavállalónak az egészséges és 

biztonságos munkavégzésre való 

felkészítéséről és felkészültségéről. 

 

A munkavédelmi képviselő tájékoztatást kérhet a 

munkáltatótól a munkavédelmi kérdésekben, 

intézkedéseket kezdeményezhet, részt vehet a 

munkabalesetek kivizsgálásában, és munkavédelmi 

felügyelethez fordulhat. 

 

A munkáltatónak meg kell teremtenie a 

munkafeltételeket a munkavédelmi képviselő 
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számára. A munkavédelmi képviselőt munkajogi 

védelem illeti meg. 

 

2.2. A munkavállalók munkavédelemmel kapcsolatos 

kötelmei és jogai 

 

A munkahelyeken a munkáltató kötelezettsége 

megteremteni az egészséges és biztonságos 

munkavégzési körülményeket, előfeltételeket. 

 

A balesetek, a foglalkozási megbetegedések 

megelőzésében azonban a dolgozónak is együtt kell 

működnie a munkáltatóval. A munkabalesetek, 

foglalkozási megbetegedések megelőzésére a 

dolgozókat kötelezettségek terhelik és jogok illetik 

meg. 

 

A dolgozóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a 

munkavédelmi intézkedések egyben a saját 

egészségüket, biztonságukat szolgálják. 
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A dolgozónak is elemi érdeke egészségének, testi 

épségének megóvása, természetesen nemcsak 

munkavédelmi szempontból. Egy nem teljesen 

egészséges, balesetet szenvedett munkavállalónak 

mindenképpen számolnia kell a kiesett munkaideje 

miatti jövedelem kiesésétől. Tulajdonképpen a 

munkavállalók esetében is akár számszerűsíthető, 

pénzben kifejezhető értéke van a megfelelő 

munkavédelemnek. 

 

Gyakran elfelejtik azt is, nemcsak a munkáltatók, 

hanem a munkavállalók is, hogy bizonyos 

betegségek, csak az évek múlásával fejlődnek ki, de 

ha jelentkeznek a tünetek, akkor mindenképpen 

csökken a munkavállaló piaci értéke, gondoljunk 

például csak egy halláskárosulásra is. 

Természetesen nem elsősorban a piaci, pénzben 

kifejezhető érték miatt szükséges egészségünk és 

testi épségünk megóvása. 

 

A dolgozóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a 

munkahelyen tanúsított magatartás lényeges elem a 
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baleset, a foglalkozási megbetegedés 

megelőzésében. 

 

A legfontosabb magatartási szabályok, 

követelmények a következők: 

 

A munkavállaló köteles a számára kijelölt időben és 

helyen munkára alkalmas állapotban, kipihenten, 

alkohol vagy egyéb szer hatásától mentesen 

megjelenni. 

 

A munkaidőt a számára kijelölt helyen munkában 

tölteni. Köteles betartani a munkahelyen a 

munkahelyre vonatkozó előírásokat. Csak azon a 

munkahelyen tartózkodhat, ahová beosztották, és 

csak azzal a munkával, feladattal foglalkozhat, 

amivel megbízták. Ezzel megelőzhető, hogy olyan 

géphez, berendezéshez nyúljon, amelynek 

működését, biztonságos kezelését nem sajátította el. 
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Köteles a munkavállaló a biztonságos 

munkavégzésre vonatkozó szabályokat és 

ismereteket elsajátítani, és azokat alkalmazni. 

 

A dolgozó a munkakezdés előtt győződjön meg a 

rendelkezésére bocsátott munkaeszközök 

biztonságos állapotáról, és rendeltetésüknek 

megfelelően, a munkáltató utasítása szerint 

használja őket. Tilos a játék, a rendbontás. 

 

A munkavállaló, a tanuló kizárólag olyan munkát 

végezhet, amire kiképezték kioktatták. Kivételt jelent, 

ha baleset, tűzeset vagy egyéb rendkívüli esemény 

elhárításában kell részt vennie. 

 

A munkavégzéshez az egészséget, a testi épséget 

nem veszélyeztető ruházatot kell viselni. Azokon a 

munkahelyeken, ahol egyéni védőeszköz, védőruha 

használata előírt, a dolgozó köteles ezeket 

rendeltetésének megfelelően használni, a 

védőeszközök napi tisztításáról, karbantartásáról 

gondoskodni. 
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Például ha a köszörűgép mellett elhelyezett 

védőszemüveget használja a dolgozó, a feladat 

elvégzése után a védőszemüveget köteles 

portalanítva visszatenni a helyére. A védőruha 

rendszeres tisztítása, karbantartása (pl. porártalom 

vagy sav- és lúgártalomnak kitett munkahelyen, ahol 

e vegyi ártalmak elleni védőruha használata 

kőtelező) egyébként a munkáltató feladata. 

 

Köteles a dolgozó a védőberendezéseket 

rendeltetésszerűen használni, működőképességük 

megóvására ügyelni. 

 

A munkaterületen a fegyelmet, a rendet és a 

tisztaságot meg kell tartania. A közlekedési utakat 

tilos eltorlaszolni! A tisztaság is csökkenti a 

balesetveszélyt. (Pl. az olajfoltot azonnal fel kell 

takarítani, az elcsúszás megelőzésére.) 

 

A dolgozó köteles a részére előírt orvosi vizsgálaton 

megjelenni. 
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A munkavállaló köteles a munkatársaival 

együttműködni, és olyan magatartást tanúsítani, 

hogy az sem saját, sem más munkáját ne zavarja, 

egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. A 

veszélyt jelentő rendellenességet azonnal jelezni kell 

a felettesnek, és intézkedést kell kérni a rendellenes 

helyzet megszüntetésére. 

 

Balesetet, rosszullétet, sérülést szintén azonnal 

jelenteni kell a munkahelyi vezetőnek. 

 

A dohányzásra vonatkozó tilalmat be kell tartani, és 

erre figyelmeztetni kell azokat, akik vétenek az 

előírás betartása ellen. Tűz- és robbanásveszély 

esetén a magatartási szabály megszegése súlyos, 

rosszabb esetben emberéletet követelő 

következménnyel járhat. 

 

A munkavállaló joga, hogy megkövetelje az előírt 

védőeszközt, a védőberendezés működőképességét. 

Jogosult és köteles a munkavégzéshez szükséges 
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ismeretek elsajátítására, amelyről a munkával 

megbízó meggyőződik. Jogosult továbbá a 

munkavégzéshez szükséges ismeretek 

elsajátításához betanulási időre. 

 

A dolgozó jogosult, sőt köteles a munkát megtagadni 

abban az esetben, ha olyan munkát kellene végeznie 

az előírt feltételek (pl. védőeszköz, védőberendezés) 

nélkül, amely saját vagy mások életét, egészségét 

vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan 

veszélyeztetné. 

 

Miért olyan lényegesek az orvosi alkalmassági 

vizsgálatok? 

 

Az emberi szervezet egészségi állapota az azonos 

korúak között is eltérő. Ez az eltérés és a különböző 

munkakörökkel együtt járó ártalmak és veszélyek 

indokolják, hogy a dolgozók munkaköri alkalmassági 

orvosi vizsgálaton vegyenek reszt. 
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A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálat célja, hogy 

az orvos egészségügyi szempontból elbírálja, 

alkalmas-e a munkavállaló a választott pályára. A 

munkakör betöltésére egészségének vagy testi 

épségének előrelátható károsodása nélkül megfelel-

e.(például magas vérnyomásos egyén gyakran 

szédülhet, ezért magasban végzendő munkára nem 

osztható be), Ha beteg, testi fogyatékos a 

pályaválasztó, a munkára jelentkező - nem idézhet-e 

elő saját magának vagy munkatársainak baleseti 

veszélyt, ill., ha megváltozott munkaképességű 

egyénről van szó, akkor milyen munkakörben, milyen 

feltételek mellett foglalkoztatható. 

 

Előzetes munkaközi alkalmassági orvosi vizsgálaton 

kell részt vennie mindenkinek, aki pályát, munkakört 

választ. Ez a szabály a tanulókra is vonatkozik, 

amikor szakmát választanak. 

 

A felnőtt fizikai dolgozóknak a munkaviszony 

létesítése előtt kötelező az előzetes orvosi 

alkalmassági vizsgálaton való részvétel. Az orvosi 
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vizsgálatra az iskola, ill. a munkáltató köteles 

elküldeni a továbbtanulót, ill. a dolgozót, megjelölve, 

hogy milyen szakmát kíván tanulni, ill. milyen 

munkakörben kívánja foglalkoztatni. 

 

Az orvosi vizsgálaton a dolgozó köteles megjelenni. 

Az orvos bírálja el, hogy egészségügyi szempontból 

alkalmasa a jelentkező. 

 

Időszakos munkaköri alkalmassági orvosi 

vizsgálaton kell részt venniük a munkaviszony 

fennállása alatt azokban a munkakörökben 

dolgozóknak, akiket a munkahelyen különböző 

munkahelyi ártalom érhet. Az időszakos orvosi 

alkalmassági vizsgálat gyakorisága függ: 

 

 a munkahelyi ártalomtól; 

 a munkahelyi ártalom egy műszakon belüli 

hatásának erősségétől és időtartamától; 

 a munkavállaló életkorától. 
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A 18. életévüket be nem töltött dolgozóknak a 

munkakörülményektől függetlenül is évente kell 

időszakos orvosi vizsgálaton részt venniük. Az 

időszakos orvosi vizsgálatra küldés a munkáltató 

feladata, a dolgozó kötelessége viszont, hogy részt 

vegyen azon. 

 

Azokon a munkahelyeken dolgozóknak, ahol 

egészségi ártalom veszélye áll fenn, az ártalom 

egészségkárosító hatásának mértékétől függő 

gyakorisággal kell időszakos orvosi vizsgálaton részt 

venniük. A gyakoriságot rendelet határozza meg. 

Egy adott munkáltatónál, a helyi körülményektől 

függő időszakos orvosi vizsgálat gyakoriságát 

szakemberek véleménye alapján a munkáltató 

köteles meghatározni. 

 

Az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton való 

részvételre néhány példa: aki a megengedettnél 

nagyobb zajszintű munkahelyen dolgozik tartósan 

[85 dB (AI)-n], legalább kétévente kell 

hallásvizsgálaton részt vennie. 
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Benzol-, nitro- és aminovegyületekkel folyamatosan 

dolgozóknak havonta kell időszakos orvosi 

vizsgálaton részt venni. Hangsúlyozni kell azonban, 

hogy az ártalmas vegyi anyag jelenlétét a végzett 

művelet során vizsgálni kell olyan szempontból is, 

hogy a műveletet zárt rendszerben végzik-e vagy 

nem, mert a munka körülményei is befolyásolják az 

orvosi vizsgálat gyakoriságát. 

 

A fokozott baleseti veszéllyel járó munkakörökben 

(pl. magasban végzett munka, villamos üzemi 

munkakörök, veszélyes mozgó gépek, géprészek 

közelében végzett munkakörök stb.) általában életkor 

szerint kell időszakos orvosi vizsgálaton részt venni. 

 

Fiatalkorú és terhes nő egészségre ártalmas 

munkakörben (külön meghatározottak szerint, az ún. 

tiltott munkakörökben) nem foglalkoztatható. 

 

Az időszakos orvosi vizsgálatot végző orvos 

alkalmas vagy ideiglenesen alkalmas minősítést 
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adhat a betöltendő munkakörre a vizsgálaton részt 

vevő dolgozónak. Ezt az orvosi minősítést a 

munkáltató köteles figyelembe venni. 

 

A vállalaton belüli, más munkakörbe való áthelyezés 

esetében - még ha csak ideiglenes jellegű is az 

áthelyezés - az orvosi alkalmassági vizsgálat 

elrendelése kötelező, de a dolgozó megjelenése is, 

mert érdeke, hogy a betöltendő munkakörre testi 

alkata, szervezeti felépítése, kondíciója megfeleljen, 

a felhasznált vagy keletkező anyagokkal, 

munkakörnyezeti hatásokkal szemben megfelelő 

ellenálló képességű legyen. 

 

Pályaalkalmassági vizsgálat különösen veszélyes és 

mások testi épségét is veszélyeztető munkakörök 

betöltéséhez szükséges. 

 

Ilyen munkaköröket töltenek be pl.: a vasútüzemi 

dolgozók, a tömegközlekedési eszközök vezetői, a 

kamionvezetők, és általában a közlekedésben 

járművezetőként rendszeresen részt vevők. 
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A pályaalkalmassági vizsgálat célja orvosi-

pszichológiai szempontból elbírálni, hogy a 

munkakört betöltő dolgozó adottságai alapján 

alkalmas-e arra, hogy mások egészségének, testi 

épségének veszélyeztetése nélkül végezze 

munkáját.  

 

Azokat a munkaköröket, amelyek betöltéséhez a 

pályaalkalmassági vizsgálat is kötelező, miniszteri 

rendelet határozza meg. 

 

Közegészségügyi, járványügyi érdekből végzendő 

vizsgálatokon olyan munkakörök betöltéséhez kell 

részt venni, ahol a dolgozó, ha nem egészséges, 

esetleg lappangó, rejtett fertőző betegséget hordoz a 

szervezetében, akaratán és tudtán kívül 

megfertőzhet másokat.  

 

A járványügyi érdekből végzett vizsgálat célja tehát a 

dolgozó fertőző betegségének felderítése. 
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Dolgozói szempontból kiemelkedő a munkavédelem 

szerepe és jelentősége a munkavédelmi ismeretek 

elsajátítása kapcsán. 

 

A munkavédelmi ismeretek elsajátításának célja az, 

hogy a munkát végző megismerje a szakmájához 

tanozó munkavédelmi, biztonságtechnikai 

előírásokat, követelményeket, és ismerje meg a 

munkahelyére, munkakörére vonatkozó szabályokat, 

utasításokat. 

 

A munkavédelmi ismereteket tehát már az iskolában, 

a szakképzettség megszerzésével együtt el kell 

sajátítani. A tanult szakmához tanozó munkavédelmi, 

biztonságtechnikai, egészségügyi ismereteket a 

szakmai ismeretek szerves részeként kell 

megtanulni. 

 

A szakembernek a szakmájához tartozó 

munkavédelmi alapismeretek birtokában a betöltött 

munkakörte vonatkozó helyi, sajátos munkavédelmi 
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tudnivalókat is el kell sajátítania. Ez a munkahelyén, 

a munkavédelmi oktatás keretében történik. 

 

A munkahelyi munkavédelmi ismeretek 

elsajátításának módjai: A munkáltató feladata 

gondoskodni arról, hogy a munkavállaló a munka 

megkezdése előtt és a foglalkoztatás teljes tartama 

alatt ismerje meg a biztonságos munkavégzés 

feltételeit. 

 

Munkavédelmi ismereteket csak arra felkészült 

személy oktathat. A munkát végzőt munkavédelmi 

oktatásban kell részesíteni a következő esetekben: 
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a) Munkába álláskor, amikor új munkahelyre 

kerül.  

 

Ennek az oktatásnak az a célja, hogy az új dolgozó 

az új munkáltatójánál megismerje az általános és a 

munkakörére, munkahelyére vonatkozó előírásokat. 

 

Az általános munkavédelmi ismeretek körébe tartozik 

pl., hogy a balesetet kinek, milyen módon kell 

jelentenie a dolgozót foglalkoztató munkáltatónál. 

Melyek azok a munkahelyek ahol idegen, oda be 

nem osztott dolgozó még átmenetileg sem 

tartózkodhat. Melyek a fokozottan veszélyes 

termelőegységek, amelyekben csak védőeszköz 

használatával szabad dolgozni (az ilyen helyre be 

nem osztott dolgozó ezeken külön utasítás nélkül 

nem tartózkodhat); rendkívüli esetben, balesetkor mi 

a teendő, milyen védőeszközt kell használnia 

baleseti esemény következményeinek elhárításában, 

súlyosabb kimenetel megelőzésében való 

közreműködés esetén hol találhatók ezek a 
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védőeszközök; milyen konkrét jogai és kötelességei 

vannak a munkát végzőnek stb. 

 

A munkát kezdő dolgozónak meg kell ismernie a 

számára kijelölt munkahelyre, munkakörre vonatkozó 

munkavédelmi helyi előírásokat, veszélyforrásokat és 

a védekezés módját. Ismernie kell a rábízott gép 

kezelési utasítását, a napi karbantartásra vonatkozó 

előírásokat, a munkahelyi rend és tisztaság 

követelményeit; a védőruha, védőeszköz 

használatára, tisztítására, cseréjére vonatkozó 

előírásokat stb., vagyis mindazokat, amelyek 

ismerete szükséges ahhoz, hogy balesetmentesen, 

saját és mások testi épségének veszélyeztetése, 

egészségének károsítása nélkül végezhesse napi 

munkáját. 

 

A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy 

mindezeket az ismereteket a dolgozó elsajátíthassa, 

tehát ehhez a feltételeket biztosítania kell. 
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A dolgozónak viszont kötelessége, hogy az 

ismereteket elsajátítsa és a munkavégzés során 

következetesen be is tartsa az egészséges és 

biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati 

követelményeit. 

 

b) Amikor a dolgozó munkahelye, munkaköre 

megváltozik. 

 

Ilyen esetekben a dolgozóval ismertetni kell az új 

munkakörre vonatkozó szabályokat, utasításokat, 

információkat, függetlenül attól, hogy az áthelyezés 

ideiglenes jellegű-e (pl. csak átmeneti 

helyettesítésről van szó) vagy tartós, végleges. 

 

c) Ha új technológiát, műveletet vezetnek be, 

új gépet állítanak üzembe. 

 

A munkáltatónak a dolgozóval meg kell ismertetnie a 

korábban még nem használt új alap-, segéd-, félkész 

anyag használatát, az újonnan alkalmazott anyag 
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vagy energia tulajdonságait, esetleg 

egészségkárosító hatását és a védekezés módját. 

 

d) Ha a dolgozó által kezelt munkaeszközön, 

gépen átalakítást hajtottak végre (pl. a 

védőberendezés működése, és ezáltal 

kezelése megváltozik), ugyancsak ki kell 

oktatni a munkavállalót. 

 

e) e) Ismertetni kell a munkát végzőkkel, ha a 

munkahelyükön baleset vagy foglalkozási 

megbetegedés történt (rendkívüli oktatás), 

hogy mindenki megtudja a már 

bekövetkezett esemény okait, levonja a 

tanulságot, meghatározza azokat a 

feladatokat, amelyekkel megelőzhető a 

baleset, megbetegedés megismétlődése. 

 

A munkahelyi munkavédelmi ismeretek 

elsajátításának követelményei, feltételei: A 

munkáltató köteles biztosítani a betöltendő 

munkakörre vonatkozó elméleti ismeretek 
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elsajátítását és a gyakorlati ismeretek 

megszerzéséhez a betanulási időt. Ehhez 

szakképzett oktatóról és a helyi, pontos 

tudnivalókhoz a helyi utasításokról, szabályokról, 

előírásokról kell gondoskodni. 

 

A munkát végző addig nem dolgozhat önállóan, amíg 

a munkahelyére, munkakörére vonatkozó 

munkavédelmi ismereteket nem sajátította el. Ebből 

következik, hogy a dolgozó munkájának irányításáért 

felelős vagy más, erre kijelölt személynek meg kell 

győződnie arról, hogy alkalmas-e a dolgozó önállóan 

is munkavégzésre, vagyis elsajátította-e a számára 

előírt ismereteket. 

 

A szakmai és munkavédelmi ismeretek elsajátítása 

és az előírások következetes és rendszeres 

betartása a foglalkoztatás teljes ideje alatt a munkát 

végző érdeke is, mert csak ily módon vehet részt 

aktívan a balesetek, foglalkozási megbetegedések 

megelőzésében. 
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A már megszerzett munkavédelmi és szakmai 

ismeretek felfrissítését szolgálják az ismétlődő 

munkavédelmi elméleti és gyakorlati oktatások. Fel 

kell elevenítenie az ismeteteit annak a dolgozónak, 

aki hosszabb időt távol töltött munkahelyétől (pl. 

katonai szolgálat, hosszabb betegállomány). 

 

A munkavédelmi ismeretek elsajátításának 

szabályait, rendjét a munkáltató állapítja meg belső 

utasítás, szabályzat keretében. 

 

A munkahelyekre vonatkozó munkavédelmi 

követelményeket a tervezéstől az üzemeltetés 

beindításáig és az üzemeltetés, működtetés idejére 

jogszabályok, szabványok és egyéb műszaki 

előírások határozzák meg. A munkahely létesítő-

jének, az üzemeltetőnek gondoskodnia kell a 

követelmények érvényesüléséről. 

 

A munkakörülmények környezeti elemei: 
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 a padozattal szemben támasztott 

követelmények; 

 az üzemen belüli közlekedés szabályai; 

 a világítással szemben támasztott 

követelmények; 

 a szellőztetéssel szemben támasztott 

követelmények; 

 zajvédelem; 

 villamos biztonsági követelmények; 

 sugárvédelem. 
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2.3. A munkáltatói és munkavállalói 

érdekképviseletek felelősségei és teendői a 

munkavédelem területén 

 

A Munka Törvénykönyve többek között az alábbiakat 

mondja ki: A szakszervezet joga, hogy a 

munkavállalókat (valamennyit) anyagi, szociális és 

kulturális, valamint élet és munkakörülményeiket 

érintő jogaikról és kötelezettségeikről tájékoztassa, 

továbbá a munkaügyi kapcsolatokat és a 

munkaviszonyt érintő körben tagjait a munkáltatóval 

szemben, illetőleg az állalmi szervek előtt képviselje. 

 

A szakszervezet jogosult a tagját - meghatalmazás 

alapján -, annak élet és munkakörülményeit érintő 

kérdésekben bíróság, más hatóság, illetve egyéb 

szervek előtt képviselni. 

 

A szakszervezet a munkáltatótól minden olyan 

kérdésben tájékoztatást kérhet, amely a 

munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő 
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gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatos. A 

munkáltató ezt a tájékoztatást és intézkedésének 

indokolását nem tagadhatja meg. A szakszervezet 

ezen túlmenően jogosult a munkáltatói intézkedéssel 

(döntéssel) kapcsolatos álláspontját, véleményét a 

munkáltatóval közölni, továbbá ezzel 

összefüggésben konzultációt kezdeményezni. 

 

A szakszervezet jogosult ellenőrizni a 

munkakörülményekre vonatkozó szabályok 

megtartását. Ennek keretében a munkaviszonyra 

vonatkozó szabályok végrehajtásáról az érintett 

szervtől tájékoztatást kérhet és a szükséges 

felvilágosítást, adatot rendelkezésére kell bocsátani. 

 

A szakszervezet az ellenőrzés során észlelt hibákra 

és mulasztásokra a végrehajtásért felelős szervek 

figyelmét felhívhatja, és ha azok a szükséges 

intézkedéseket kellő időben nem teszik meg, 

megfelelő eljárást kezdeményezhet. Ennek 

eredményéről az eljárást lefolytató szerv a 

szakszervezetet tájékoztatni köteles. 
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Mind a munkáltatói, mind a munkavállalói 

érdekképviseletek fő felelőssége és teendője a 

munkavédelemmel kapcsolatban az érzékenyítés, 

tudatosítás. 

 

Mind a munkáltatók, mind pedig a munkavállalók felé 

egyértelműen kommunikálni szükséges, hogy a 

munkavédelem előírásainak betartása elemi érdeke 

mindkét félnek. Ez az elemi érdeke pedig szorosan 

kapcsolható a konkrét, számszerűsíthető, pénzben 

kifejezhető gazdasági érdekekhez. 

 

Munkavédelmi kérdések ugyanaz a munkáltatói és a 

munkavállalói érdek is, még akkor is, ha ezt sem a 

munkáltatók nem látják be minden esetben, sem a 

munkavállalók nem veszik minden esetben komolyan 

a munkavédelmi előírások betartását, például az 

egyéni védőeszközök használata területén. 

Érthetetlen például annak a raktári munkásnak az 

esete, aki tornacipőben végzi az anyagmozgatási 

feladatait, miközben a szekrényében áll az új 
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munkavédelmi bakancsa és lehetne sorolni a 

meghökkentő példákat. 

 

A munkáltatói érdekképviseleteknek pedig még 

jobban és eredményesebben szükséges 

tudatosítaniuk a munkáltatók körében, hogy a 

munkavédelem nem szociális, jóléti kérdés! 

 

Sajnos a munkabalesetek számait vizsgálva azt kell 

mondani, hogy munkabalesetek száma minden 

évben tovább nő. A halálos munkabalesetek kis 

mértékben ugyan, de csökkentek, de számuk 

továbbra is elfogadhatatlanul magas! (lásd az 

illetékes minisztérium által minden évben közzé tett 

statisztikai adatokat.). 
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A munkavédelmi ellenőrök minden évben egyre 

kevesebb munkáltatóhoz jutnak el és valószínűleg a 

közeljövőben sem lesznek képesek arra, hogy 

minden vállalkozást munkavédelmi ellenőrzés alá 

vonjanak. 

 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzéshez fűződő munkavállalói jogok 

kollektív képviselete napjainkban központi 

jelentőséggel bír. Ezért a munkavédelmi képviselők 

szerepének fontosságát továbbra is hangsúlyozni 

kell. A munkáltatói érdekképviseleteknek pedig a 

munkáltatók felé kell érzékenyíteni, hogy a 

munkavédelmi képviselők, amennyiben szakszerűen 

végzik el feladatukat, akkor tulajdonképpen 

munkáltatói érdeket is képviselnek. 

 

A gyenge anyagi helyzetben lévő kisvállalkozások 

esetében – ahol nincs, vagy csak korlátozottan van 

jelen a munkavállalók szakszervezeti képviselete – a 

munkáltatók gyakran látszólag ellenérdekeltek a 
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munkavédelmi célú ráfordítások növelésében, a 

munkakörülmények javításában. A munkáltatóknak 

és érdekképviseleteiknek föl kell ismerniük, hogy ez 

az ellenérdekeltség ténylegesen csak látszólagos. 

 

 

 

Végső soron a munkavédelem területén azonos 

az érdeke a munkáltatóknak és a 

munkavállalóknak is. 
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3. Kockázatok felmérése 

 

A munkáltatóknak és a munkavállalóknak, valamint 

érdekképviseleti szervezeteiknek együtt kell 

működniük a munkahelyeken a kockázatok 

felmérésében. 

 

A kockázatértékelés folyamata nem más, mint 

gondos és szakszerű áttekintése annak, hogy az 

adott munkahelyen 

• mi károsíthatja, mi veszélyeztetheti a 

munkavállalókat; 

• 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. 
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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. 

 

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. 
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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 

üzletmenetei tevékenység mellett figyelemmel kell 

lenni: 

• a kapcsolódó folyamatokra (pl.: karbantartás, 

takarítás, anyagtárolás); 

• 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 munkavédelem szerepe, jelentősége a munkáltató és munkavállaló 

szempontjából a feldolgozóipari ágazatban dolgozók állományának körében, a 

munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseletek felelőssége, teendői a 

munkavédelem terén 

54/68 

• a tapasztalatból, a technikai színvonal 

jelenlegi állásából ismert veszélyeztetés 

lehetőségének fennállása. 

 

A kockázatok, veszélyek számbavételéhez 

segítségül szolgáló lehetséges információforrások a 

következők lehetnek: 

 

• 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. 
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• Szakértők, szolgáltatók anyagai. 

• 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). 

 

A kockázatok felmérése utáni lépés a kockázatok 

kiértékelése. 
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„A kockázatértékelés nem más, mint gondos 

áttekintése annak, hogy az adott munkahelyen mi 

károsíthatja, veszélyeztetheti a munkavállalókat, és 

milyen óvóintézkedések szükségesek az 

egészségkárosodás megelőzésére. Elvégzéséhez 

nem feltétlenül kell minden esetben laboratóriumi 

vizsgálatokat, illetőleg műszeres méréseket 

végeztetni, esetleg tudományos apparátust, 

költséges szolgáltatásokat igénybe venni. Az esetek 

legnagyobb részében a kockázatértékelés az eddig 

is meglevő munkavédelmi követelmények 

szisztematikus ellenőrzését, a hiányosságok 

megszűntetését jelenti, amelyben a legfőbb eszköz a 

széles körű munkavédelmi ismeret és a józanész. 

Kockázatértékelés lényege: a meglévő személyi, 

tárgyi, szervezési feltételek összehasonlítása a 

vonatkozó előírásokkal (jogszabályokkal, 

szabványokkal, üzemeltetési dokumentumokkal), 

tehát a „van” és a „kell” összevetése. Biztosítható 

legyen az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés feltétele, azaz ne 
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merüljön fel a heveny és idült egészségkárosodás 

kockázata az adott munkakörben.” 

Tulajdonképpen kijelenthető, hogy a vállalkozás 

minden tevékenysége, folyamata kockázatot hordoz 

magában. A vállalkozásoknak azonosítani szükséges 

munkabiztonsági kockázataikat, értékelik azokat, 

majd a kockázati szintnek megfelelően 

meghatározzák, hogyan kezelik az adott kockázatot. 

A folyamat végrehajtása során kommunikálnak az 

összes érintettel, vizsgálják és rendszeresen 

felülvizsgálják a kockázatokat, valamint a 

kockázatokat befolyásoló meghozott intézkedéseket 

annak érdekében, hogy a megfelelő 

munkabiztonsági szint fenntartható legyen. 

A kockázatok helyes kezeléséhez érdemes 

meghatározni olyan alapelveket, amelyek 

segítségével a kockázatfelmérés és -kezelés 

eredményes lehet. Természetesen ezen alapelvek 

munkavédelmi szakmai része a jogszabályokból 

kiolvasható, de szükséges a kockázatértékelési 

rendszer alapelveinek meghatározásai is egyben. 

Azaz a rendelkezésre álló módszertanok közül egy 
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vagy több kiválasztása, végrehajtása olyan módon, 

hogy az abból kinyerhető információk, eredmények 

visszacsatolhatók legyenek a szervezet 

működésébe, illetve a rendszeres időközönként 

elvégzendő kockázatértékelési felülvizsgálatok 

időben is összehasonlítható adatokat, információkat 

eredményezzenek. 

A jól kialakított kockázatértékelési rendszer 

támogatja a szervezetet 

• a kitűzött munkabiztonsági célok elérésében; 

• a proaktív munkabiztonsági irányítás 

kialakításában; 

• a kockázatok szervezeti szintű 

azonosításának és kezelésének szükségessége 

felismerésében; 

• a lehetőségek és veszélyek felismerésének 

fejlesztésében; 

• jogszabályi és szabályozói követelményeknek 

való megfelelésben 

• kötelező és önkéntes jelentések 

fejlesztésében; 

• szervezet irányítás fejlesztésében; 

• az érintettek bizalmának növelésében; 

• a munkabiztonsági döntéshozatal és tervezés 

megbízhatóbbá tételében; 
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• kockázat-kézbentartásokban; 

• a kockázatok kezelésére fordított erőforrások 

eredményes hozzárendelésében és 

felhasználásában; 

• a működés eredményesebbé és 

hatékonyabbá tételében; 

• a munkabalesetek és munkahelyi ártalmak 

megelőzésének növelésében; 

• a szervezeti tanulás javításában. 

A kockázatértékelés megvalósítási folyamatának 

első lépése a kommunikáció és konzultáció. Mit 

értünk ez alatt?  

A kockázatértékelésben érintettekkel – azaz a 

dolgozókkal - folytatott kommunikációt és 

konzultációt a kockázatfelmérés és -kezelés minden 

szakaszában célszerű lefolytatni. A kommunikáció és 

konzultáció magára a kockázatra, okaira, 

következményeire (ha ismertek), és a kezelésére 

megfogalmazott intézkedésekre irányuljon. 

A folyamat végrehajtásában résztvevők, valamint az 

érintettek számára eredményes kommunikációt és 

konzultációt célszerű lefolytatni annak érdekében, 

hogy megértsék, hogy milyen információk alapján 

születnek a döntések, és mely okok teszik 
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szükségessé az egyes kockázatkezelési 

intézkedések végrehajtását (ez klasszikusan az 

ismétlődő munkavédelmi oktatások keretében 

valósul meg). 

A munkahelyi kockázatértékelés akkor eredményes, 

ha az egy konzultációs team-munka keretében 

történik meg. Ennek előnyei: 

• segíthet a megfelelő környezet kialakításában; 

• biztosíthatja, hogy az érintettek érdeke 

felszínre kerüljön és mérlegeljék; 

• segíthet, hogy minden kockázat megfelelően 

kerüljön azonosításra; 

• a különböző területeken tevékenykedő 

kollégákat „közös platformra” hozhatja a kockázatok 

elemzése során; 

• biztosíthatja, hogy a kockázatok értékelése és 

a kockázati kritériumok (küszöbértékek) 

meghatározása során a különböző véleményeket 

megfelelően vegyék figyelembe; 

• biztosíthatja a kockázatkezelési intézkedések 

széles körű támogatását és jóváhagyását; 

• erősítheti a megfelelő változáskezelés 

alkalmazását a kockázati mérési és -kezelési 

folyamat végrehajtása során. 
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Az érintettekkel való kommunikáció és konzultáció 

fontos, mivel az egyes érintettek kockázati 

megérzéseik alapján mondanak véleményt az egyes 

kockázatokról. Ezek a megérzések az érintettek 

értékítéletétől, szükségleteiktől, feltételezéseiktől, 

fogalomkészleteiktől, hozzáállásuktól függően 

különbözhetnek egymástól. Mivel véleményük 

nagymértékben hatással van arra, hogy milyen 

döntés születik, az érintettek megérzéseit célszerű 

feltárni, dokumentálni és a döntéshozatali folyamat 

során figyelembe venni. 

A kommunikáció és a konzultáció - figyelemmel a 

bizalmassági és személyi sérthetetlenségi 

szempontokra (például név nélküli kérdőívek 

kitöltetése) - elősegítheti az őszinte, lényeges, 

pontos és érthető információcserét. 

A második lépésként el kell végezni a 

munkabiztonsági kockázati kritériumok 

meghatározását. Természetesen mindezen 

feladatokat szakértők bevonásával szükséges 

végrehajtani. 
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A szervezet az adott kockázat jelentőségének 

megítéléséhez kockázati kritériumokat 

(küszöbértékeket) határozzon meg. A kritériumok 

egy részét a jogszabályi és szabályozói 

követelmények írják elő, vagy azokból 

eredeztethetőek, más részüket a szervezetek a saját 

maguk által megfogalmazott követelményeknek 

megfelelően fogalmazzák meg. A kockázati 

kritériumokat a szervezet kockázatfelmérési és -

kezelési folyamatának elején határozzák meg, és 

folyamatosan vizsgálják felül. 

A kockázat kritériumok meghatározása során az 

alábbi tényezőket célszerű figyelembe venni: 

• a bekövetkező okok és következmények 

természete és típusa, és mérésének módja; 

• a bekövetkezési valószínűség 

meghatározásának módja; 

• a valószínűség és/vagy következmény(ek) 

időintervalluma(i); 

• a kockázati szint meghatározásának módja; 

• az érintettek szempontjai; 

• azon szint, ahol a kockázat már elfogadható 

vagy tolerálható, valamint 
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• vajon a többszörös kockázatok együttes 

hatását célszerű-e figyelembe venni, és ha igen, 

milyen módon. 

A harmadik lépésben maga a kockázatfelmérés a 

kockázatok azonosítását, elemzését és értékelését 

foglalja magában. A kockázatok azonosítása 

lépésében a szervezetek feladata a kockázatok 

forrásának, a hatások területének, a kockázati 

eseményeknek, okaiknak (beleérve a külső 

körülményekben bekövetkező változást) és 

potenciális következményeiknek az azonosítása. Az 

azonosítás célja a célok elérését megvalósító, 

erősítő, meghiúsító, gyengítő, meggyorsító vagy 

késleltető átfogó kockázati lista előállítása. A 

kockázatok átfogó azonosítása kritikus, mivel az 

ebben a fázisban nem azonosított kockázat nem 

képezi részét a további elemzéseknek. 

Minden kockázatot célszerű azonosítani, függetlenül 

attól, hogy a szervezetek a kockázati forrást 

képesek-e szabályozás alatt tartani vagy sem, még 

akkor is, ha a forrás vagy az ok nem nyilvánvaló. A 

kockázatok azonosítása során az egyes 
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következmények „dominó hatását” is célszerű 

figyelembe venni, beleértve az egymásra épülő és 

összegző hatásokat is. A következmények széles 

körét célszerű mérlegelni, abban az esetben is, ha a 

kockázati forrás vagy ok nem nyilvánvaló. Azt is 

mérlegeljük a lehetséges okok és szcenáriók 

bemutatásával, hogy milyen következmények 

várhatók. Minden lényeges okra és következményre 

gondoljunk. 

A kockázatok azonosítása során a céloknak, a 

szervezet képességeinek, és a kockázat típusának 

megfelelő kockázatazonosítási módszereket és 

eszközöket használjunk. Minden lényeges és 

naprakész információt célszerű felhasználni a 

kockázatok azonosítása során.  

A kockázatelemzés része a kockázat természetének 

megértése. A kockázatelemzés célja bemenetek 

szolgáltatása a kockázatértékeléshez annak 

eldöntésére, hogy a kockázatot szükséges-e kezelni, 

vagy sem, és ha igen, mi a megfelelő 

kockázatkezelési stratégia és módszer.  
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A kockázatelemzés során a kockázatok okait és 

forrásait, a negatív következményeket, és a 

következmények bekövetkezési valószínűségét 

vesszük figyelembe. Minden olyan tényezőt 

figyelembe veszünk, amely hatással van a 

következményekre és azok bekövetkezési 

valószínűségére. A kockázatok elemzése a 

következmények és azok bekövetkezési 

valószínűségének, továbbá más jellemzők 

meghatározásával történik. Egy kockázati 

eseménynek több következménye lehet. A meglévő 

kockázat-kézbentartásokat és azok hatékonyságát 

és hatásosságát is figyelembe kell vennie a 

szervezetnek. 

A következmények és azok valószínűségének 

megadási módszere, valamint a kockázati szint 

meghatározásához a két mérték kombinálásának 

módja, függ a kockázat típusától, a rendelkezésre 

álló információktól és kockázatfelmérés 

eredményének felhasználási céljától. A választásnak 

összhangban kell lennie a folyamat elején 

meghatározott kockázati kritériumokkal. A választás 
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során figyelemmel kell lenni továbbá a különböző 

kockázatok és forrásaik közötti kölcsönös 

összefüggések vizsgálatának lehetőségére is. 

A kockázatértékelést végző szakértőknek ügyelniük 

kell arra, hogy, hogy megbízható módon történjen a 

kockázati szint meghatározása. A kockázati szintet 

eredményesen célszerű kommunikálni a 

döntéshozók, és adott esetben más érintettek 

számára. A folyamatban résztvevő szakértők 

véleményében esetlegesen fennálló különbségeket, 

az elemzéssel kapcsolatban rendelkezésre álló 

lényeges információk elérhetőségét, mennyiségét, 

minőségét, az információkban rejlő 

bizonytalanságokat meg kell fogalmazni, illetve ki kell 

emelni. 

A kockázatelemzés részletezettsége függ a 

kockázattól, az elemzés céljától, a rendelkezésre álló 

információktól, adatoktól és forrásoktól. A 

kockázatelemzés lehet kvalitatív (minőségi), 

félkvantitatív és kvantitatív (mennyiségi), vagy a 

fentiek kombinációja az elemzés körülményeitől 

függően. 
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A következményeket és a bekövetkezésük 

valószínűségeit egy vagy több esemény kimenetével 

lehet modellezni, vagy a rendelkezésre álló adatok, 

vagy tapasztalati tanulmányok eredményeinek 

kiterjesztésével lehet meghatározni. A 

következményeket kézzel fogható, és nem kézzel 

fogható hatásokkal lehet kifejezni. Néha nem 

elegendő egy számértékkel vagy más leírásra 

szolgáló eszközzel a különböző időpontokban, 

helyen, csoportokban vagy helyzetekben fellépő 

következmények és azok bekövetkezési 

valószínűségeinek megadása. 
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