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1 BEVEZETÉS 

A tanulmány célja a fafeldolgozás, fonott áru gyártása, papír, papírtermék gyártása, nyomdai 

és egyéb sokszorosítási tevékenység és bútorgyártás ágazatok munkaegészségügyi 

szabályozásának bemutatása, értelmezése és így iránymutatás és segítség nyújtása azok 

számára, akik értelmezni szeretnék a jogszabályi előírásokat, egészséges munkahely 

kialakítására törekednek, illetve a jogszabályi kötelezettségnek gördülékenyen és könnyedén 

akarnak eleget tenni. Az ágazatokban kiemelt fontosságú a munkaegészségügy kérdésköre. 

Számos egészségkárosító tényező van jelen a munkafolyamatok végzése során, úgy, mint por, 

rezgés, zaj, vegyi anyag ártalmak, valamint a pszichoszociális kockázatok. Ennek megfelelően 

a munkaegészségügyi megelőző stratégia kidolgozása és megfelelő végrehajtása egy nagyon 

fontos feladat.  

              

             

A munkaegészségügyi intézkedések 

bevezetése során érdemes bevonni a 

munkavállalót a döntési folyamatba és 

így érdekelté tenni a megfelelő stratégia 

kialakításában. A döntési folyamatba 

ilyen módon bevont munkavállaló 

fontosnak érezheti a megfelelő 

kialakítást és jó esetben felismeri, hogy 

azok az ő egészségének védelmében 

történnek. 
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2 A munkavédelem általános elvei, jogszabályi előírásai  
 

Ahhoz, hogy megfelelően tudjuk kialakítani az egészséges munkavégzés feltételeit, 

elengedhetetlen a jogszabályi előírások pontos ismerete, hiszen az azokban leírtaknak kell 

megfelelnie a kialakított rendszernek. Ennek érdekében fontos tudni azokat az általános 

munkavédelmi előírásokat, melyek alkalmazása a munka jellegétől függetlenül, minden 

munkahelyen kötelező érvényű. A jogszabályok megfogalmazása sok esetben érthetetlen az 

átlagember számára és pontos értelmezése nélkül könnyű hibás következtetésre jutni a saját 

munkahelyünk megfelelőségének megítélése kapcsán. Az alábbiakban igyekeztünk olyan 

módon bemutatni az előírásokat és jogszabályi rendszer felépülését, mely alkalmas az utca 

embere számára is érthetővé tenni ezeket a kötelezettségeket. 

 

2.1 A munkavédelem jogi alapjai 

A munkavédelmi előírások rendszere az alábbi hierarchia szerint épül fel:  
 

 
Az egyes jogszabályok egymásnak alá-, illetve fölérendeltségének rendszerét jogi 
hierarchiának hívjuk. A legmagasabb 
szintű joganyag minden esetben az 
alapvető állampolgári jogokat is 
tartalmazó alkotmány, mely jelen 
esetben Magyarország Alaptörvénye 
néven ismert. A munkavédelem létét az 
állampolgári jogok közül az emberi 
élethez és egészséghez fűződő jogunk 
indokolja. Ha ennek az alapvető 
jogunknak meg kell valósulnia az élet 
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minden területén, akkor ennek a munkahelyeken is nyilvánvalóan jelen kell lennie.  

A munkavédelem jogi szabályozása nem új keletű dolog. Már a két világháború között is voltak 
a munkavédelmet érintő jogszabályok, de egységes munkavédelmi törvény nem. A jogalkotók 
a könnyebb áttekinthetőség és érthetőség érdekében egy egységes jogszabály megalkotását 
tűzték ki a 1989-es rendszerváltást követően. Ez a jogszabály lett az 1993. évi XCIII. Törvény 
(Mvt.), mely a munkavédelemről szólóan kellő részletességgel, a legalapvetőbb 
kötelezettségeket, jogokat és feladatokat fogalmazza meg a munkavédelemmel 
kapcsolatosan.  

Az előírások a teljesség igénye nélkül:  

 Állami feladatként megfogalmazza a munkáltatói és munkavállalói érdekképviselet 
rendszerét, azon belüli egyeztetés lehetőségét például a munkavédelem országos 
programjának vonatkozásában. 

 Alapvető követelményeket rögzít, például az irányítási és ellenőrzési intézmények 
működtetésére, valamint az Országos munkavédelmi program-politika megalkotása 
tekintetében.  
 

A törvény konkrétan megfogalmazza a munkavállaló és a munkáltató kötelezettségeit, jogait 
és meghatározza a felelősségét az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeinek megvalósítása érdekében.  
 

A Mvt. alapján a védelmet a munkavégzés hatókörben tartózkodókra, például látogatókra 
vagy éppen a szolgáltatást igénybe vevőkre is ki kell terjesztenie.  

Jó gyakorlat gyártóüzemi és építőipari környezetben, hogy a látogatókat ellátják megfelelő 
egyéni védőfelszerelésekkel a területre vagy üzembe történő belépést megelőzően, valamint 
írásos tájékoztató anyaggal hívják fel a figyelmet az ott jellemző veszélyforrásokra és a 
veszélyhelyzetek elkerülésére, valamint a területen vagy üzemben tartózkodás alatt 
betartandó biztonsági és egészségvédelmi előírásokra.  

Egyes munkavédelmi feladatok munkabiztonsági vagy munkaegészségügyi 
szaktevékenységnek minősülnek és elvégzésükhöz megfelelő szakképesítés szükséges.  

A szabványok alkalmazása nem kötelező az egyes munkafolyamatokra, technológiára, gépre, 
berendezésre, de a szabványtól eltérés esetén a munkaáltató kötelezettsége, annak igazolása, 
hogy az alkalmazott rendszer a szabvánnyal egyenértékű vagy nagyobb biztonságú 
követelmény vagy megoldás, mint a szabványi előírás. Ilyen szabvány az OHSAS (Occupational 
Health and Safety Assessment Series), 
mely a munkahelyi egészségvédelmi és 
biztonsági irányítási rendszerek (MEBIR) 
követelményeit határozza meg. Az új 
45001 szabványra történő átállások már 
megkezdődtek, hisz ez a szabvány 
alkalmazza az Annex SL minden ISO 
irányítási rendszer legmagasabb szintű 
keretét, azaz összehangolható a MIR 
(ISO 9001) és KIR (14001) 2015 évi 
szabványok követelményrendszerével. 
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A munkavédelmi törvény tárgyi hatálya a szervezett munkavégzésre terjed ki. Ennek 
megfelelően a munkáltató felelőssége az alábbi legfontosabb tevékenységek 
megtervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében nyilvánul meg: 
 

 
 

 
 
 

A fenti feladatok tartalmát és azok 
végrehajtásában szerepet játszó 
munkakörök megnevezését, a 
megvalósítást, az ellenőrzést, a számon 
kérés módját a munkáltatónak a 
munkavédelmi szabályozásában (MVSZ) 
szükséges rögzíteni, amennyiben MEBIR 
rendszerrel rendelkezik, úgy ezeket a 
kézikönyv és eljárás-, illetve 
munkautasításokban érdemes rögzíteni. 
 

Létesítés 
szabályszerűség, 

megfelelőség

munkahelyek

gépek

berendezések

Üzembe helyezés

Munkavédelmi 
üzembehelyezés 

megfelelő elvégzése 
technológiára, 

munkafolyamatra

Munkavédelmi 
üzembehelyezés 

megfelelő elvégzése 
gépekre, berendezésekre

Kockázatértékelés 
elvégzése, átfogó 

megelőzési stratégia 
megalkotása

Munkavégzés, 
követelmények 

teljesítése
Tárgyi feltételek 

biztosítása
Az egészséget nem 

veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés 

személyi feltételeinek 
biztosítása

Munkafolyamatra

Technológiára

Anyagra

Munkabalesetek
, foglalkozási 

megbetegedése
k

bejelentése

kivizsgálása

nyilvántartása

Munkavállalókk
al tanácskozás

megtervezése

működtetése

munkavédelmi 
képviselő választás 

lebonyolítása

munkavédelmi bizottság működési 
feltételeinek biztosítása

paritásos munkavédelmi testület 
létrehozása

Távmunkavégzés

eltérő 
munkavédemli 

szabályok 
érvényesítése
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Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató 
köteles figyelembe venni a következő általános követelményeket:  

 
A nem elkerülhető veszélyeket is értékelni kell. A keletkező veszélyeket a keletkezési helyükön 
kell leküzdeni.  
Figyelembe kell venni az emberi tényezőt a munkahely kialakításánál, a munkaeszköz és a 
munkafolyamat megválasztása során. Munkaszervezési eszközökkel mérsékelni kell az 
egyhangú, monoton vagy kötött ütemű munkavégzés időtartamát a káros hatások 
mértékének csökkentése érdekében. Előírás a munkáltató részére, hogy a technikai fejlődés 
eredményeit alkalmazni kell, tehát a modernizálás nem csak ajánlott hanem mondhatni 
kötelező a munkahelyek és munkafolyamatok biztonságosabbá tétele során. A kockázatokat 
nem elég felmérni, de a kockázatok és a veszélyeztetettek körének ismeretében intézkedési 
terv vagy egységes átfogó megelőzési stratégia készítése szükséges, mely az összes feltárt 
kockázat megszüntetésére vagy elfogadható mértékűre csökkentésére kell, hogy irányuljon. 
Ez alkalmas a munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések, illetve fokozott 
expozíciós esetek megelőzésére, 
kiküszöbölésére.  Ennek érdekében 
szükséges lehet egy munkafolyamat, 
technológia átalakítására, 
módosítására, vagy akár 
megszüntetésére is.  

Mvt. célja, hogy Magyarország 
Alaptörvényében foglalt elvek alapján 
szabályozza az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés nem csak személyi, de 

Megszűntetés, kiváltás - meg lehet-e szűntetni a 
veszélyt, vagy el lehet azt kerülni?

Helyettesítés kevésbé veszélyessel -
végezhetjük máshogy, mással?

Műszaki intézkedések - Csökkenthető-
e a veszély a forrásnál? Le lehet 

választani, zárni? Emberek kizárhatók?

Adminisztratív -

munkaszervezési eszközökkel 
a munkaidő mérséklése az 
egyhangó, monoton vagy 

kötött munkavégzés kapcsán.

EVE -

egyéni védőeszköz
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tárgyi és szervezeti feltételeit is a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző 
képességének megóvása és a munkakörülmények humánusabbá tétele érdekében, megelőzve 
ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. 
 
1. sz. melléklet – A munkaegészségügyet érintő nemzeti joganyagok 
 
 
 
 
A munkavédelem szakágazatai, területei 
 

 
 
A munkabiztonság a munkavédelem műszaki biztonsággal foglalkozó szakterülete, amelynek 
tevékenysége a balesetek megelőzésére irányul. 

A munkaegészségügy: a munkavédelem egészségügyi biztonsággal foglalkozó szakterülete, 
amelynek tevékenysége a fokozott expozíciók, a foglalkozási megbetegedések megelőzésére 
irányul.  

Foglalkozás-egészségügy: mindazon 
egészségügyi intézkedések összessége, 
amelyek célja az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés feltételeinek 
megteremtése és fenntartása. 
Munkahigiéné: a munkakörnyezetből 
származó egészségkárosító veszélyek és 
kockázatok előrelátásával, 
felismerésével, mérésével, 

Munkavédelem

Munkaegészségügy

Foglalkozás-egészségügy Munkahigiéne

Munkabiztonság
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értékelésével és kezelésével foglalkozó szakterület. A tevékenység célja a munkát végző 
személy egészségének megóvása. 
 

A Mvt. rögzíti a munkáltató és munkavállaló felelősségét és kötelezettségeit, valamint a 
munkavédelmi képviselő feladatait és jogait. 

 

2.2 Munkáltatói jogkört gyakorlók felelőssége és kötelezettsége 

 A munkavállalók feladatait úgy kell 
meghatároznia, hogy azok a vonatkozó 
előírásokkal ne legyenek 
ellentmondásban, tehát ami írásban le 
van fektetve, annak a gyakorlat feleljen 
meg.  

 Biztosítania kell az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés feltételeit. A biztonság 
fenntarthatósága érdekében ismernie 
és betartatnia szükséges a jogszabályi előírásokat az összes munkavállaló tekintetében, 
különös figyelemmel az életvédelmi szabályokra.  

 A munkavállalókat rendszeresen tájékoztatni és oktatásban részesíteni szükséges az 
Őket a munkavégzéssel kapcsolatban érő ártalmakról és veszélyekről, valamint az 
ellenük történő védekezés módozatairól. Az átadott tudás elsajátítását érdemes 
időnként valamilyen módon visszaellenőrizni.  
 

2.3 A munkavállalók jogai és kötelezettségei  

 

 A munkavállaló köteles a munkáját a munkahelyre érvényes munkabiztonsági, 
egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával végezni és a 
munkahelyen a munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni.  

 Munkavégzése során nem veszélyeztetheti saját vagy más egészségét és testi épségét. 
Köteles a rá bízott munkaeszköz munkavégzésre alkalmas állapotáról meggyőződni és 
azt rendeltetésének megfelelően használni.   

 Köteles a munkavégzéshez biztosított összes egyéni védőfelszerelést rendeltetésének 
megfelelően viselni és tisztításáról, állapotáról a tőle várható módon gondoskodni. 
Amennyiben a védőeszköz 
megrongálódik vagy védelmi 
képességét más módon elveszti, 
úgy azt cserélni köteles.  
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 Olyan ruházatot viselni, mely az egészséget és a testi épséget nem veszélyezteti a 
munkavégzés során.  

 Köteles a munkahelyén fegyelmet, rendet, tisztaságot tartani.  

 A munkavégzéssel összefüggésben lévő ismeretet és tudásanyagot köteles elsajátítani 
és a munkavégzés során alkalmazni azt.  

 Veszély, rendellenesség vagy üzemzavart esetén köteles a veszélyt a tőle várható 
módon megszüntetni.  

 Önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem 
alakíthatja át a biztonsági berendezéseket, pl.: 
védőburkolatokat, érzékelőket, vészleállító gombokat, 
szerkezeteket.  

 Köteles együttműködni például hatóság kérésére, illetve a 
munkáltató által hozott intézkedések végrehajtása során. 

 

Minden munkavállaló jogosult a munkavégzés megtagadására, 
amennyiben azzal közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné az életét vagy a testi épségét. 
Köteles megtagadni az utasítást abban az 
esetben, ha azzal mások életét vagy testi 
épségét veszélyeztetné közvetlenül és 
súlyos mértékben.  
 
 
 
 
Veszélyeztetésnek minősül különösen a 
szükséges védőberendezések, az egyéni 
védőeszközök működő-képtelensége, 
illetve hiánya. 
Joga van munkavédelmi képviselőt választani, joga van magát – a törvényi feltételek 
teljesülése esetén – munkavédelmi képviselőnek jelöltetni.  
 

2.4 A munkavédelmi képviselők jogai, feladatai 

 
A munkavédelmi képviselői feladatkör ellátása egy fontos és kötelességtudatot igénylő 
feladatkör. Fontos, hogy csak olyan 
személy vállalja a feladatkör ellátását, 
aki megfelelő elhivatottságot érez 
magában arra, hogy tényleges és 
hatékony képviseletet lásson el. 
Értelmetlen a feladatot olyan személyre 
bízni, aki nem akar ezzel külön – a 
munkafeladatain felül – foglalkozni és 
nyűgnek érzi annak ellátását. Ez rá 
nyomja a bélyegét az egész tevékenység 
hatékonyságára és előre mozdító 
erejére. A munkavédelmi képviselet 
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tulajdonképpen a munkavállalói kontroll a munkáltató felett a munkavédelem megfelelő 
szintjének fenntartása érdekében.  
 
Lássuk, hogy milyen feladatai, jogai és kötelezettségei vannak a munkavédelmi képviselőnek. 
 
A munkavédelmi képviselő: a munkavállalók által választott személy, aki a munkavállalók 
munkavédelemmel kapcsolatos érdekeit képviseli a munkáltatóval együttműködésben. A Mvt. 
biztosítja a munkavédelemmel kapcsolatos érdekegyeztetést, valamint a munkavállalók 
érdekvédelmét, a munkavédelmi képviselők jogainak és kötelezettségeinek meghatározásán 
keresztül. 
 
A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyeken: 
 

 Az egyéni védőfelszerelések megfelelőségéről, állapotáról, a munkaeszközök és 

munkakörülmények biztonságosságáról. 

 Minden az egészség megóvását és a munkabalesetek megelőzését szolgáló 

intézkedésről és azok megvalósulásáról. 

 Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó ismeretek 

átadásáról és az elsajátíthatóságáról, valamint az oktatás módjáról.  

Ahhoz, hogy a képviselő a munkavédelemmel kapcsolatos ellenőrzési és a fejlődést elősegítő 
tevékenységét végezni tudja: 
 

 A munkahelyekre beléphet munkaidőben, információkat 
kérhet működési területén.  

 Részt vehet a munkáltató munkavédelmet érintő 
döntéseinek előkészítésében.  

 A képviselőnek joga van tájékoztatást kérni a 
munkáltatótótól minden vonatkozó munkavédelmi kérdésben.  

 Kezdeményezhet szükséges intézkedéseket, akár 
véleményt is nyilváníthat. 

 Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések körülményeinek kivizsgálásában részt 
vehet és indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi felügyeletet ellátó 
hatósági szervhez fordulhat bármely testi épséget, egészséget veszélyeztető 
munkakörülmény kapcsán.  

 Hatósági ellenőrzésen részt 
vehet, véleményt nyilváníthat, 
megvitathat kapcsolódó 
kérdéseket, felvetéseket, sőt 
szakértőt is vehet igénybe.  

 A Munkavédelmi Szabályzat 
(MVSz) kiadásához pedig a 
képviselő egyetértésére is 
szükség van.  
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3 Kockázatfelmérés, kockázatelemzés 

A kockázatértékelés elvégzése közös munkabiztonsági és munkaegészségügyi 

szaktevékenység, melynek során a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő egészségkárosító 

hatások feltárása, súlyozása és megszüntetése, illetőleg elfogadható mértékűre csökkentése 

a cél. Az ágazatokban jelen lévő egészségkárosító tényezők feltárása sajnos sok esetben nem 

megy szemrevételezéssel. Különböző típusú műszeres mérések szükségesek az ártalmak 

feltárására, mértékük felmérésére és a megszüntetési stratégia kialakítására. Gondolok itt arra 

a vegyi anyag kipárolgásra, mely csak egy légtérmérés eredményeként tárható fel, vagy arra a 

káros rezgésre, melynek egészségkárosító hatása csak műszeresen mérhető és csak 

hosszútávon okoz foglalkozási megbetegedést. A műszeres vizsgálatokat fontos előre és 

alaposan megtervezni, hiszen ezeknek jelentős anyagi vonzata lehet, a mérés típusától, a 

mérendő környezet nagyságától, utómérés vagy ellenőrző mérés szükségességétől függően. 

Minden esetben csak a valóban szükséges méréseket végeztessük el. Egy felesleges mérés 

elvégeztetése plusz költségekkel és időráfordítással jár, melyek így értelmetlenül elvont 

források lesznek, amelyek egy fontosabb probléma megszüntetését is megoldhatták volna, ha 

arra fordítják.  Az akkreditált szakember vagy laboratórium által elvégzett méréseket, minden 

esetben – amennyiben lehetséges – előzze meg egy úgynevezett tájékoztató jellegű mérés. 

Ezt bármelyik munkabiztonsági szakember elvégezheti egy multi funkciós mérőműszer (zaj, 

pára, légsebesség, hőmérséklet, rezgés mérő multiméter). Ez kizárólag arra alkalmas, hogy 

egyszerűen és olcsón felmérhessük a hiteles mérőműszeres vizsgálatok szükségességét vagy 

szükségtelenségét. Például, ha a tájékoztató mérés alapján a munkakörnyezeti zajszint nem 

éri el a 70 dB-t, abban az esetben szükségtelen egy akkreditált szervezet vagy szakember által 

elvégeztetni a környezeti zajmérést.  

Lássuk tehát a kockázatértékelés fogalmait, elemeit és megfelelő végrehajtásának 

metodikáját.   

A Mvt. meghatározza a kockázatértékelés fogalmát és végrehajtásának lépéseit, melyhez a 

munkáltatók kockázatértékelési kötelezettségei igazodnak. 
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Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató 
köteles figyelembe venni a következő általános követelményeket:  

 

A munkafolyamatra, technológiára, munkaszervezésre, munkafeltételekre, illetőleg a szociális 
kapcsolatokra és a munkakörnyezetre kiterjedő egységes és átfogó megelőzési stratégia, 
valamint intézkedések sorozatának kidolgozása szükséges, mely alkalmas a tényezők és a 
hatások megváltoztatására, illetve javítására. A kollektív műszaki védelemnek minden esetben 
elsőbbséget kell élveznie az egyéni védelemhez képest és sose szabad elfelejteni, hogy a 
munkavállalók bizonytalansága a megfelelő utasításokkal történő ellátásuk, illetőleg 
munkaszervezési módosítások segítségével is csökkenthető vagy akár kiküszöbölhető.  
 
A munkáltató köteles a kockázatokat minőségileg, illetve szükség 
esetén mennyiségileg is értékelni. A kockázatértékelésnek ki kell 
terjednie az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és 
készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, a 
munkahelyek kialakítására.   
Az értékelés során kapott eredmények és a feltárt kockázatok 
súlyosságának függvényében megelőző intézkedéseket szükséges hozni annak érdekében, 
hogy a munkakörülmények javíthatók 
legyenek. Az ilyen intézkedéseket be kell 
építeni a munkáltató valamennyi 
irányítási szintjén végzett 
tevékenységbe.  
 
 
 
 
 
 
A kockázatértékelés fő céljai:  

Veszélyek

elkerülése

nem elkerülhető 
veszélyek értékelése

keletkezési helyükön 
megszüntetése

Emberi 
tényezők

figyelembevétele a 
munkahely 

kialakításánál, a 
munkaeszközök és 

munkafolyamat 
megválasztásánál. 

Pédául: egyhangú vagy 
kötött ütemű 
munkavégzés 

időtartamának 
mérséklése, egy káros 

hatás csökkentése,  
munkaidő beosztása 

másképp

Műszaki 
fejlődés

eredményeinek 
alkalmazása

például: veszélyes 
helyettesítése 

veszélytelennel vagy 
kevésbe veszélyessel
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Nem lehet minden kockázatot megszüntetni, ezért az ilyen esetben nem a megszüntetés, 
hanem az elfogadható mértékűre csökkentés a cél.  
Az Mvt. 54. § (2) bekezdés értelmében a kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és 

munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül, elkészítésének felelősség az Mvt. 2. § (2) 

bekezdés szerint a munkáltatót terheli, mint ahogy annak megfelelő minősége is. Egy 

kockázatértékelés akkor lesz jól alkalmazható, ha az intézmény vagy cég-specifikus, be tudják 

vonni a munkavállalókat, és a munkavédelmi képviselőt. A munkavállalók és a munkavédelmi 

képviselők közreműködésére a gyakorlati tapasztalataik miatt van szükség, mert az segítséget 

nyújt a megfelelő intézkedések meghozatalában és a kockázat megszüntetésére vagy 

csökkentésére hozott megfelelő intézkedés meghatározásában. 

 

3.1.1 A kockázatértékelés elemei 

 

 A veszélyek és veszélyeztetettek azonosítása 

 

A veszélyek és a veszélyeztetettek azonosítása során részletesen számba kell venni az érintett 

munkafolyamatokat, az alkalmazott technológiákat, munkaeszközöket és használatban lévő 

anyagot és ennek alapján kell határozni minden lehetséges veszélyt, amely a munkavállalókat 

és a munkavégzés hatókörzetében lévő más személyeket fenyegethet. 

Ezek lehetnek fizikai, kémiai, biológiai, 
ergonómiai, és/vagy pszichés tényezők, 
amelyek veszélyt jelenthetnek a 
munkavállaló egészségére, 
biztonságára, azaz külső hatásként 
érhetik a munkavállalót.  
 
 
Az alábbiak szerint lehet csoportosítani 
őket: 
 

meghatározása

rangsorolása

Intézkedé
sek

elhárítása

elfogadható 
szintre 
csökkentése

kockázatok
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 A kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése 

A kockázat megítélésénél figyelembe kell venni a veszély súlyosságát (mekkora kár 

keletkezhet), a veszélyeztetettek számát, és a veszély bekövetkezésének valószínűségét. Az 

értékelés eredményeként kapott információk alapján a munkáltatónak el kell döntenie, hogy a valós 

helyzet megfelel a munkavédelemi követelményeknek, szabályoknak, előírásoknak vagy változtatni 

szükséges, annak érdekében, hogy a kockázat elfogadható mértékű legyen, vagy megszűnjön.  

 

•csúszós vagy egyenetlen terep, 

•éles, hegyes, sorjás felületek, 
tárgyak, 

•szintkülönbségek,

•kézi anyagmozgatás, 

•közlekedésből adódó veszélyek, 
akár közúton vagy  a helyszínen, 

•tűz és robbanás, 

•ártalmas energiaforrások, pl. 
elektromosság, sugárzás,

•zaj, rezgés.

•segédeszközös és gépi 
anyagmozgatás

•forgó mozgó szerszámok elkapás, 
berántás, behúzás veszélye

Fizikai

•mérgeznek, 

•irritálnak, 

•égési sérüléseket okoznak, 

•marnak, 

•robbannak, 

•égést táplálnak, 

•égnek, 

•stb. 

Kémiai (veszélyes 
anyagok, keverékek)

•vírusok, 

•baktériumok, 

•gombák

•rovarok

•állatok támadása

•növények méreganyagai

Biológiai (belégzés, 
lenyelés, bőrön 
keresztül 
szervezetbe jutás)

•a munkavégzéshez nem 
alkalmas/nem elegendő tér, 

•nem megfelelő világítás, 

•gyenge ergonómiai állapot (a 
munkahely tervezésekor nem 
vették figyelembe az emberi 
tényezőket), 

•ismétlődő munka, 

•tartós-, és/vagy nagy figyelmet 
igénylő munkafeladat.

Ergonómiai

•munka jellege, összetettsége, 
bonyolultsága, 
munkafeltételek, 

•munka szervezése, irányítása 

•a munkakörnyezet fizikai 
jellemzői (zaj, hőmérséklet, 
megvilágítás stb.), 

•munkahelyen kívüli tényezők

• alkohol és drog fogyasztás 

Pszichoszociális



 

18 
 

 A teendők meghatározása és a szükséges intézkedések megvalósítása 

 

A kockázatok csökkentésére számos intézkedés hozható, a teljesség igénye nélkül felsorolva 

ezek közül párat: 

 A veszély keletkezési helyén történő felszámolása, megszüntetése.  

 A veszélyes munkafolyamat, technológia elkülönítése, amennyiben lehetséges. 

 A munkavállaló áthelyezése a veszélyes munkafolyamatból más munkafolyamatba. 

 A berendezések ellátása biztonsági berendezéssel (védőburkolattal, 
védőberendezéssel), vagy munkaeszköz cseréje. 

 Tiszta és rendezett munkahely kialakítása.  Felesleges, nem odavaló, vagy munkát 
akadályoztató elemek, anyagok eltávolítása. 

 Megfelelő felkészülés biztosítása egy esetleges nem várt eseményre, pl.: jelző- és 
riasztóberendezések működésének biztosítása, folyamatos ellenőrzése, mentési terv 
készítése és gyakoroltatása, menekülési útvonalak és elsősegély biztosítása. 

 Veszélyes technológiák, létesítmények és munkaeszközök időszakos biztonsági 
felülvizsgálatának elvégeztetése, eredmények kiértékelése és hiba esetén azok 
javítása. 

 Kollektív műszaki védelem és a szükséges egyéni védőfelszerelések biztosítása.  

 A munkabalesetek és foglalkozási betegségek és a fokozott expozíciós esetek 
nyilvántartása, kivizsgálása, ok-okozati összefüggések elemzése, bejelentések 
megtétele és intézkedések meghozatala a későbbiekben bekövetkező balesetek 
bekövetkezésének elkerülése érdekében.   

 

 A hatásosság ellenőrzése és rendszeres felülvizsgálata, a felülvizsgálat 

dokumentálása 

A kockázatértékelést legalább háromévente újból el kell készíteni, akkor is, ha nem történt 

változás. Amennyiben jelentősebb változás következik be, akár a munkakörülményekben, 

vagy a használatban lévő berendezések, munkaeszközök tekintetében, vagy a technológiában 

(illetve a felhasznált anyagokban), egy munkautasításban vagy bármely munkavédelmet 

érintő követelmény, előírás, tekintetében, akkor a kockázatértékelést azonnal felülvizsgálni és 

újból elkészíteni szükséges. 

A munkavédelmi törvény 59. § (2) 
bekezdése alapján a munkáltatónak 
tájékoztatni kell a munkabiztonsági és a 
foglalkozás-egészségügyi 
szaktevékenységet ellátókat, valamint a 
munkavédelmi képviselőket a 
kockázatértékelés és a javító 
intézkedések eredményeiről. Az 
értékelést, a kapcsolódó intézkedéseket 
és a megelőzési stratégiát írásban 
dokumentálni szükséges, annak 
felülvizsgálatával együtt.  
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A kockázatértékelés dokumentáció tartalmi elemeit a munkavédelmi törvény 54. § (5) 
bekezdése határozza meg, melyek az alábbiak: 

 

4 A biztonságos munkavégzés feltételei 

4.1 A munkavégzés személyi feltételei 

 Munkát csak olyan időtartamban és körülmények 
között lehet végezni, hogy az a munkavállaló 
egészségét, testi épségét ne károsítsa. Az időben 
rendkívüli munkavégzés vagy túlmunka 
egészségkárosodáshoz vezethet, illetve annak 
kockázatát mindenképp növeli. Ilyen esetben külön 
jogszabály szerint kell eljárni. 

 A munkavállaló egy munkára csak akkor alkalmazható, ha 
o megfelelő testi és fizikai 

adottságokkal 
(egészségileg alkalmas) 
rendelkezik a 
munkavégzéshez. 

o Maga a foglalkoztatás 
testi épségét, egészségét 
károsan nem 
befolyásolja. Fiatalkorú 
munkavállaló esetén 
pedig a munka az ő 
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egészséges fejlődését nem károsíthatja. 
o Nagyon fontos, hogy csak olyan munkafolyamat elvégzésével és olyan anyagok 

használatával, olyan technológia alkalmazásával lehet csak foglalkoztatni, mely 
a munkavállaló utódaira veszélyt szintén nem jelenthet. 

o A munkavállalónak rendelkeznie kell a biztonságos munkavégzéshez szükséges 
ismeretekkel, a kellő jártasságot pedig meg kell szereznie ahhoz, hogy a maga 
és mások testi épségét ne veszélyeztesse. 

o A megfelelő szakképzettség megléte ugyanezen okból kifolyólag szintén 
kiemelten fontos. 

 A munka elvégzéséhez szükséges kellő számú munkavállaló biztosítása szükséges. 
Kettő vagy annál több munkavállaló közös és egyidejű munkavégzése esetén az egyik 
munkavállalót irányítónak kell kijelölni, melyet a többi munkavállaló tudomására kell 
hozni és az irányító utasításainak kell eleget tenniük az egészséges és biztonságos 
munkavégzés körülményeinek fenntarthatósága érdekében.  

 Veszélyes munkakörnyezetben az egyedüli munkavégzés tilos! A veszélyes 
munkakörnyezetbe belépőket a belépést megelőzően tájékoztatni kell oktatás 
keretében az őket fenyegető veszélyekről és a veszély elkerülésének, illetve 
minimalizálásának módozatairól. Az oktatás megtörténtéig a veszélyes munkatérbe 
történő belépés szigorúan tilos! 
 
 

4.2 A munkavégzés tárgyi feltételei 

Minden munkavállaló részére biztosítani kell: 

 A munkavégzés teljes időtartama alatt a tiszta ivóvizet.  

 A munka jellegének megfelelő öltözködés, tisztálkodás, 
egészségügyi körülmények, étkezés, 
pihenés (bele értve melegedési) 
lehetőségét.                                                     

 Mind a munkavállalónak mind a 
munkáltatónak gondoskodni kell a rendről és 
tisztaságról. A keletkező szennyvízről, hulladékról 
és azok megfelelő elhelyezéséről, tárolásáról, 
olyan módon, 
hogy az ne 
jelenthessen 
veszélyt vagy 
egészségi 
ártalmat, 
valamint a 
környezetet ne 
szennyezhesse. 

 Biztosítani 
szükséges a 
munkavégzés 
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jellegének megfelelő biztonságos mozgásteret. (Erről részletesebben a munkahelyekre 
vonatkozó előírásoknál tárgyalunk a későbbiekben) 

 Az anyagok tárolására szolgáló helyeknek olyannak kell lenni, amely ellenáll az ott 
tárolt anyagok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak.  

 A munkahelyek természetes és/vagy mesterséges megvilágítása feleljen meg a 
vonatkozó szabványban előírt fényintenzitásnak a munka jellegének a figyelembe 
vétele mellett. A vonatkozó szabványi előírás a munkahelyeken a munkavégzés 
jellegének megfelelő fényintenzitási értékeiről: MSZ EN 12464-1:2003  

 A munkahelyen a zajhatások, a rezgések, a por és vegyi anyagok, valamint a sugárzások 
olyan mértékűek lehetnek, melyek nem károsíthatják a munkavállalókat és az ott 
tartózkodókat, illetve a munkavégzés biztonságát. 

 A munkavégzés során a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a 

veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget 
nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani. Ha ez nem megoldható, akkor szervezési 
intézkedésekre van szükség. 

 A szabadtéri munkahelyen műszaki megoldásokkal, vagy munkaszervezési 
intézkedésekkel kell védeni a munkavállalókat az időjárás viszontagságai ellen. A hideg, 
illetőleg meleg munkahelyeken a munkavállalók részére védőital biztosítása szükséges. 
(Erről bővebben a munkahelyek kialakításáról szóló fejezetben olvashatunk.) 

 Azokon a munkahelyeken, ahol dohányzási tilalom van elrendelve a 
munkaterületeken, ott külön dohányzóhelyet kell 
kijelölni. Amennyiben a munkáltató a 
munkahelyet külön törvény szerint nemdohányzó 
munkahellyé nyilvánította, ott erre nincs szükség.  

 a magyarul nem tudó munkavállalók részére az 
oktatás anyagát, a munkafolyamatra és 
technológiára, a veszélyes anyagokra és gépekre 
vonatkozó utasításokat az általa értett nyelven kell 
számára biztosítani. Ezen felül a munkahelyen alkalmazott veszélyt jelző, tiltó és 
tájékoztató feliratokat is. 

 A munkafolyamatok, a technológiák és az alkalmazott munkaeszközök nem 
veszélyeztethetik egyik munkavállaló testi épségét, egészségét vagy életét, illetőleg a 
munkavégzés hatókörzetében tartózkodókat. 

 Anyagmozgatást az anyag tulajdonságainak figyelembe vételével, az anyagmozgatásra 
kijelölt helyeken, az előírt méret és súlyhatárok figyelembe vételével lehet.  

 

4.3 A munkahelyekre vonatkozó 

munkavédelmi előírások 

 

Az egészséges munkahelyi környezet 

kialakítása az egyik legfontosabb 

munkáltatói feladat. Ez biztosítja az 

alapot az egészséges munkavégzési 

feltételek kialakítására. Amennyiben a 
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munkakörnyezet már több egészségkárosító tényezőt is magában hordoz, akkor hiába a 

modern és zárt technológia, a kollektív és az egyéni védelem biztosítása, ha a zuhanyzóban 

salétromos és penészes a fal a nem megfelelő építőanyagok felhasználása miatt. Az 

egészséges környezet kialakítása a munkavállalók részére nem csak a konkrét munkavégzési, 

hanem az öltöző, tisztálkodó, étkező és pihenő helyeknek is ugyanolyannak kell lennie. 

Figyelem a munkahelyi környezet megfelelő kialakítása során szintén szükséges a 

munkabiztonsági és a munkaegészségügyi szakember közös tevékenysége, mint a munkahelyi 

kockázatértékelés során. 

Lássuk a legfontosabb egészségvédelmi előírásokat a kialakításra vonatkozóan.  

 

4.3.1 Munkahelyek kialakításának előírásai (padozat; szabadtéri munkahelyek; közlekedési 

utak kijelölése; éjszakai munkavégzés; ajtók-kapuk működése; menekülő utak- 

vészkijáratok; megvilágítás; megfelelő hőmérséklet) 

 
A munkáltatónak gondoskodnia kell a munkahelyek kialakítása, az alkalmazott 
munkafolyamatok és technológia, kapcsolódó berendezések és anyagok megfelelőségéről a 
vonatkozó egyéb szabályok és szabványok, belső előírások és hatóság elvárások figyelembe 
vétele mellet a 3/2002. (II. 8.) SzCsM–EüM együttes rendeletben (a munkahelyek 
munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről) foglaltak alapján.  
 

 Menekülési utak és vészkijáratok 

A menekülési utakat és a vészkijáratokat minden körülmény között szabadon kell hagyni, azok 

eltorlaszolása, leszűkítése bármilyen módon, szigorúan tilos.  

Fontos, hogy a munkavállalók vészhelyzet esetén a legegyszerűbben, leggyorsabban és 

akadálymentesen tudják a munkahelyet elhagyni. A vészkijáratokat, menekülési utakat 

mindenki számára egyértelműen jelölni kell. Cél, hogy a munkavállalók vészhelyzet esetén a 

legrövidebb időn belül el tudják hagyni a veszélyes övezetet, épületet, épületrészt, ennek okán 

a vészkijáratok és menekülési útvonalak számát, méretét minden esetben a munkavállalók 

létszámának, fizikai adottságainak, valamint a terület, illetve az épület sajátosságainak 

figyelembe vétele mellett kell meghatározni. A vészkijáratok minden esetben kifelé, a 

menekülés irányába legyenek nyithatók. Azoknál a vészkijáratoknál, ahol azok zártan tartása 

vagyonbiztonsági indokkal történik, ott a 

kijárat mellett jól láthatóan el kell 

helyezni a kijárat akadálymentes 

nyitását biztosító eszközt vagy kulcsot. 

Szükség esetén a vészkijáratokat, 

menekülési útvonalakat vészvilágítással 

kell felszerelni, melyek egy esetleges 

áramkimaradás esetén is megfelelően 

tudnak működni, a menekülők részére 

jelölve az útirányt. 
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2. sz. melléklet – munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések 
 

 A helyiségek, terek hőmérséklete:  

 
A munkahelyek hőmérséklete feleljen meg a munka jellegének és a munkavállalókat érő fizikai 

megterhelésnek a teljes munkaidő alatt és ne legyen káros hatása a munkavállalók 

szervezetére nézve.  

A megfelelő hőmérsékletet a munkatéren kívül a pihenésre szolgáló helyiségekben, az 

étkezőben illetve a különböző szociális helyiségekben is biztosítani szükséges.  

A munkáltatónak biztosítani kell, hogy a 

dolgozót ne érhesse erős nap- és 

hősugárzás. Ennek megfelelőn kell a 

munkakörnyezetet kialakítania, álló 

munkavégzésnél 1 m magasságban, míg 

ülő munkánál, 0,5 m magasságban kell az 

optimális hőmérsékletet biztosítania.  

Az előírt hőmérsékleti tartományok a 

munkahelyeken a munka fizikai nehézségének függvényében: 

 Irodai munkavégzésnél 20-22 ⁰C 

 könnyű fizikai munkavégzésnél 18-20 ⁰C 

 közepesen nehéz fizikai munkavégzésnél 14-18 ⁰C  

 nehéz fizikai munkánál a 12-14 ⁰C  

Fontos, hogy a fűtő-hűtő berendezések közvetlen közelébe ne tartózkodjon huzamosabb ideig 

munkavállaló, mivel így extrém hőhatásnak lehet kitéve, amely így növeli a munkahelyi 

kockázatok mértékét. Gondoskodni kell a készülékek rendszeres karbantartásáról, tisztításáról 

az előírt gyakorisággal. A rosszul karbantartott berendezések a munkahelyi légtér levegőjének 

minőségét ronthatják és veszélyeztethetik a munkavállalók egészségét. A megfelelő beltéri 

levegő, illetve a hatékony szellőzés mesterséges és természetes módon is megoldható.  Az 

ablakok kialakításánál fontos a biztonságos használat, könnyű nyitás – zárás, akaratlan 

elmozdulás ne következhessen be. A munkahelyi hőmérséklet megfelelő kialakítása a 

munkavégzés hatékonyságát és a 

munkavállalók közérzetét, teljesítő 

képességét befolyásolja.  

Melegben végzett munkáról akkor 

beszélünk, ha a 24 ⁰C effektív 

hőmérsékletet (Effektív hőmérséklet: A 

munkahelyi levegőkörnyezet olyan 

komplex mutatószáma (klímaindexe), 

amely az adott hely léghőmérsékletét, a 

levegő relatív nedvességtartalmát és a 

légsebességet veszi figyelembe) 
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meghaladja a munkahelyi hőmérséklet. Ilyen esetben óránként 5-10 perces pihenőidőket kell 

a munkavállalók részére biztosítani, és védőitalként 14 – 16 Celsius fokos ivóvizet, vagy egyéb 

alkoholmentes italt kell biztosítania, melynek cukortartalma az ital 4%-át nem haladja meg. 

Hidegben végzett munkáról akkor beszélhetünk, ha zárt téri munkahelyeken a hőmérséklet a 

10 ⁰C-ot, szabadtéri munkahelyeken a 4 ⁰C-ot nem haladja meg. Az ilyen munkahelyeken is 

munkaközi szünetet kell biztosítani a munkavállalók részére, mely óránként minimum 5, de 

legfeljebb 10 perc lehet. A munkaközi szünetek eltöltésére alkalmas melegedő helyet is kell 

biztosítani a munkavállalók részére. Szükség esetén nem csak műszaki és egyéni védelem, de 

munkaszervezési intézkedések is szerepet játszanak a megfelelő munkahelyi hőmérséklet 

kialakítása során. A hideg környezetben is szükséges a védőital biztosítása a munkavállalók 

részére, de itt 50 ⁰C hőmérsékletű teát kell a munkavállalók részére biztosítani, melynek 

cukortartalma az ital 4%-át nem haladhatja meg. Természetesen ezen felül a hideg hatásai 

ellen védő egyéni védőfelszerelések biztosítása is kötelező.  

A védőital elfogyasztásához a létszámnak megfelelő mennyiségű pohárról is gondoskodnia kell 

a munkáltatónak, biztosítva azok tárolásának és tisztításának higiéniai feltételeit. 

 A helyiségek természetes és mesterséges megvilágítása  

A szabadtéri és a zárt munkahelyeken is biztosítani 
szükséges a munka jellegének megfelelő 
fényintenzitást, melynek szükséges mértékét az egyes 
munkafolyamatokra és munkavégzési helyekre 
vonatkozóan az MSZ EN 12464-1:2003 szabvány 
tartalmazza. A megfelelő világítás is nagyban elősegíti a 
munkavállalók jó közérzetének, 
munkateljesítményének, valamint a munkavégzés 
minőségének az elvárt szinten tartását vagy adott 
esetben növelését. Tehát a megvilágítás és annak 
elosztása a munkaterületen nagy hatással van arra, 
hogy a munkavállaló milyen gyorsan, biztonságosan kényelmesen képes a feladat elvégzésére.  

Optimális esetben a mesterséges megvilágítás csak a természetes megvilágítás kiegészítéséül 
szolgált és nem annak helyettesítésére. A munkahelyi megvilágítás legyen egyenletes, nem 
okozzon káprázatot és kielégítő kontrasztot biztosítson. A megvilágítás intenzitása a feladattól 
függ. A megvilágítás erőssége a 
munkavégzés aprólékosságával 
arányosan növekedjen. Minden esetben 
vegyük figyelembe a fent említett 
szabvány előírásait a világítás megfelelő 
kialakítása során. 
 
19. sz. melléklet – Természetes és 
mesterséges fényforrások a 
munkahelyeken 
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 Helyiségek mérete és légtere, a szabad mozgás biztosítása a munkahelyeken 

 
A megfelelő nagyságú mozgástér elengedhetetlen 

feltétele az egészséges és biztonságos munkavégzés 

feltételének, mely optimális esetben 2 m2 szabad 

mozgásteret jelent 1 fő munkavállaló számára. 

Amennyiben műszaki okból az 1 m² mozgástér sem 

biztosítható, abban az esetben a munkaterület 

közvetlen közelében 1,5 m² szabad mozgásteret kell 

biztosítani a munkavállaló számára. 

Az ülve is elvégezhető munkafeladatokhoz a dolgozó 

részére megfelelő ülőhelyet kell kialakítani az ergonómiai tényezők figyelembe vételével. (Az 

ergonómiai tényezőket lásd a képernyős munkahelyekre vonatkozó előírásoknál.) 

 Pihenőhelyek  

A munkavállalók részére tiszta, fűthető, 

jól megvilágított pihenőhelyiséget kell 

biztosítani, a munkavállalói létszámnak 

megfelelően, amennyiben az a 

munkavégzésből adódóan szükséges, 

például hidegben végzett munka esetén. 

A pihenőhelyiség alapterületét a 

dolgozó létszám alapján kell 

meghatározni, mely egy munkavállalóra 

vetítve 1 m2-nek kell lennie, legkisebb mérete 6 m2 lehet. A helyiséget fel kell szerelni 

székekkel, asztallal, az étkezéshez szükséges eszközökkel, berendezésekkel, továbbá 

kézmosási lehetőséget is biztosítani kell a munkavállalók részére.  

 

 

 Öltözőhelyiségek  

 
Az öltözőhelyiségek kialakításánál 

minden esetben, az azt egy időben 

használó munkavállalók létszámát kell 

figyelembe venni. A munkavállalóknak a 

legtöbb esetben tevékenységükből 

adódóan védőruhát, munkaruhát kell 

viselni, így kiépített öltözőt kell a 

munkáltatónak biztosítani. Amennyiben 

a munkafeladat nem követeli meg, akkor 

nem kell öltözőt biztosítani a 



 

26 
 

munkavállalók részére, de egy zárható helyet kell biztosítani, ahol az értékeit, nem használt 

tárgyait megfelelően elzárhatja. 

Az öltözőt nemenként el kell különíteni és ennek megfelelően kell használni. Ha a dolgozói 

összlétszám nem haladja meg a 10 főt, akkor koedukált öltöző is használható, de a használata 

során olyan munkaszervezési intézkedéseket kell foganatosítani, hogy a nemenkénti öltözés 

megvalósítható legyen. 

Az öltöző mérete akkor megfelelő, ha a munkavállalók egymást nem gátolják, ez kb. 0,5 m2-

nyi helyigényt jelent munkavállalónként, a minimális alapterülete 6 m2. 

Az öltözőben biztosítani kell a munkavállalók személyes tárgyainak, ruhájának megfelelő zárási 

lehetőségét, valamint a munka- védőruha száradási, szellőzési lehetőségét. 

A munkatevékenységtől és az alkalmazott anyagok tulajdonságától függően, szükség esetén a 

munkavállaló részére 2 db szekrény biztosítandó. Az egyikben tárolja az utcai, míg a másikban 

a munka-védőruháját. A tevékenység tisztasága alapján 5 tisztasági fokozat különböztetünk 

meg, mely alapján kerül kialakításra az öltözőhelyiség és annak felszerelése. A különösen 

tiszta, az erősen szennyezett és a fertőző-mérgező kategóriában ún. fekete-fehér rendszerű 

öltözőt kell kialakítani. Ez azt jelenti, hogy az utcáról belépést követően csak a fekete öltözőbe 

léphet be a munkavállaló és a fehér öltözőt kizárólag a fekete 

és a fehér öltözők között kialakított tisztálkodó helyiségen 

vezethet át. 

 Tisztálkodó- és mellékhelyiségek  

Amennyiben a munkavégzés jellege indokolja, abban az 

esetben a munkavállalói összlétszámnak megfelelő számú 

zuhanyzót kell biztosítani, nemenként elkülönítve, a higiénés 

követelményeket kielégítve. A munkavállalóknak akadály 

nélkül kell tudni használni a tisztálkodó- és mellékhelyiséget. A helyiség alapfelszerelése a 

meleg és hideg folyóvíz, valamint a tisztálkodó szerek. Amennyiben zuhanyozó kialakítása nem 

szükséges, akkor mosdókagylókat kell felszerelni a kéz szárításához megfelelő eszközzel. 

A tisztálkodó és öltözőhelyiségek között szabad átjárást kell biztosítani a munkavállalóknak, 

amennyiben azt nem azonos helyiségbe alakították ki. 

Ezen egységek közelében elegendő 

számú mellékhelyiséget kell kialakítani 

női és férfi munkavállalók részére külön, 

megfelelő darabszámú WC-vel és 

kézmosási lehetőséggel. 

 Elsősegélyhelyek  

 
A jogszabályi megfeleltetéssel 

összhangban a munkavállalói 

létszámnak, tevékenységnek 
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megfelelően biztosítani kell az elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit. 

Személyi feltétel a kiképzett munkahelyi elsősegélynyújtók jelenléte minden műszakban. Ahol 

egy műszakban dolgoznak a munkavállalók, ott is minimum 2 fő kiképzett munkahelyi 

elsősegélynyújtóra van szükség, hiszen 1 fő esetén, annak szabadságolása, vagy táppénzes 

ellátásra szorulása miatt, nem teljesülnének a törvényi feltételek maradéktalanul. Az 

elsősegély-nyújtók létszáma tehát, minimum 2 fő, de a munkafolyamatok, előforduló 

események, a munka veszélyességének a függvényében ez több főt is jelenthet.  

Képzett elsősegélynyújtónak az a személy tekinthető, aki szervezett, tanfolyami képzés 

keretében az ismeretekből kioktattak, kiképeztek és abból vizsgát tett. A munkahelyi 

elsősegély nyújtóknak 2 évente ismeretfelújító vizsgát kell tennie a képzettségének 

meghosszabbításához.  

A munkahelyeken az elsősegély felszerelések darabszámát 

és fajtáját, valamint annak pontos tartalmát a 

munkavállalói létszám, a munkakörülmények, a 

veszélyességi tényezők és a munkabalesetek száma 

határozza meg. Az elsősegély-nyújtó felszereléseket 

minden munkavállaló számára hozzáférhető helyen és 

táblával jelölve kell elhelyezni a munkahelyeken. A 

felszerelésben lévő eszközök cseréjéről, pótlásáról a 

munkáltatónak kell gondoskodni. 

Jó gyakorlat a munkahelyeken az elsősegély felszerelések nyilvántartásba vétele és a benne 
lévő kötszerek és egyéb anyagok lejárati idejének feljegyzése és figyelemmel kísérése.  
 
3. sz. melléklet – Az elsősegély felszerelések színkód rendszere és tartalmi követelményei 
 

 Ivóvízellátás a munkahelyen  

 
A munkáltatónak biztosítania szükséges a megfelelő tisztaságú ivóvizet, minden munkavállaló 
számára a munkavégzés teljes időtartama alatt. Az ivóvíz ellátásra szolgáló csapok és 
berendezések tisztításáról a munkáltató köteles gondoskodni. Ahol előfordul ipari víz vagy kúti 
víz felhasználása, ott a csapokat ,,ivóvíz'', illetve ,,nem ivóvíz'' felirattal és piktogrammal is el 
kell látni.  
Vezetékes ivóvíz hiányában ivóvíztartály 
felszerelésével vagy más módon kell 
gondoskodni. Ivóvíztartály esetén a 
munkáltató köteles gondoskodni annak 
rendszeres fertőtlenítéséről, valamint 
arról, hogy annak feltöltése csak ivóvíz 
minőségű vízzel történjen.  
 
Azokon a munkahelyeken, ahol étkezni, 
inni és élelmiszert tárolni tilos, az 
étkezőt biztosítani kell, valamint a 
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pihenőhely kialakításánál figyelemmel kell lenni az ivóedények közegészségügyi 
követelményeknek megfelelő elhelyezését is.  
 

4.4 Megváltozott munkaképességű (fogyatékos) munkavállalók munkahelyei 

 
Fontos megemlíteni a megváltozott munkaképességű munkavállalókat is, hiszen ezekben az 
ágazatokban is alkalmazásban állnak. Főként adminisztratív és termelési utómunka végzésére 
alkalmazzák Őket. A munkahelyek kialakításánál az ilyen típusú munkavállalók foglalkoztatása 
esetén minden általa használt területet a testi képességeinek megfelelően kell kialakítani, 
hogy azt akadályoztatás nélkül használhassa. Természetesen ez vonatkozik az összes általa 
használt szociális helyiségre is. (pl. öltöző, WC, mosdó stb.) 
 

4.4.1 Áruk mozgatására vonatkozó szabályok 

 

 Kézi anyagmozgatás 

A kézi anyagmozgatási művelet fő részei: a teher megfogása, felemelése, hordása, letétele. 

Lényeges a teher szilárd, biztos fogása. A testi épséget és egészséget veszélyeztető tárgyakat 

kizárólag a megfelelő védelmi képességgel rendelkező védőkesztyűvel vagy más arra alkalmas 

eszközzel szabad megfogni. 

Amennyiben az anyagmozgatást legalább két ember végzi (csoportos), lennie kell egy munka 

irányítónak, akire hallgatnia kell minden terhet mozgató munkavállalónak együttesen. 

Figyelem! Csoportos anyagmozgatást 

legfeljebb 5 fő végezheti, melyből 4 fő a 

teher emelését és 1 fő az emelés 

végrehajtását és a teher szállítását 

irányítja, de nem vesz részt az 

emelésben. Kockázatot jelenthet a nem 

megfelelő emelési metódus, ami a teher 
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leejtéséhez vezethet. De a munkavállaló fáradtsága, vagy a nem egyenletes padlózat is 

vezethet megbotláshoz és a teher leeséséhez. A dolgozónak jól kell látnia haladási útját, és 

idejében észre kell, vegye a szembejövő vagy keresztező személyeket, járműveket és egyéb 

tárgyakat. A munkáltató kell, gondoskodjon a megfelelő műszaki állapot biztosításáról, 

azonban az észlelt hibákat mindenkinek kötelessége jelenteni, és annak javítását 

kezdeményezni.  

 

 A kézi árumozgató eszközök használatának szabályai 

 
A kézi árumozgatáshoz segédeszközöket használhatunk, abban az esetben ha nagy 
mennyiségű, nagyobb tömegű, kémiai tulajdonságai miatt veszélyes, illetőleg a biztos 
megfoghatósággal nem rendelkező terhek mozgatása során alkalmazunk, az ilyenkor 
fokozottan fellépő hát- és gerincsérülések és adott esetben a kémiai kockázatok 
kiküszöbölésére.  
 
A függőleges árumozgatásra alkalmas eszközök:  
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A vízszintes árumozgatásra alkalmasak: 

 gördülő keretek,  

 rolli kocsik,  

 kézikocsik. 

 targoncák. 
 
Az ágazatokban leggyakrabban a 
gördülő keretek, a két-, illetve a 
négykerekű kézikocsik használata a jellemző. 
 
A kétkerekű kézikocsi esetén a nagy 
tömegű vagy veszélyes szállítmányt a 
kocsik keretéhez kell erősíteni!  
A négykerekű kézikocsiknál a rakfelület 
épségére kell figyelni, valamint arra, 
hogy az áru ne csúszhasson, ne eshessen 
le róla. A kerekeknek fékezhetőnek kell 
lenni. (pl. a vonórúd felhajtásával) 
Értelemszerűen a nehezebb, nagyobb 
darabok kerüljenek alulra, hisz különben 
borul és leesik az áru. 

csúszdák

szállítószalagok

görgős szállítólejtők

teherliftek

emelővillás targonca
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A kocsit mozgató személy, minden esetben a kocsi haladási irányába nézzen, soha 
ne húzza azt háttal, mert ebben az esetben egy megbotlásnál eleshet és a kocsi a 
rajta lévő teherrel együtt elgázolhatja.  
 
A gyalogkíséretű kézi hidraulikus emelő ("béka") csak raklapon elhelyezett terhek 
emelésére és szállítására alkalmas. Csak húzva szabad mozgatni! Egyszerre csak 1 
db raklap mozgatására és emelésére alkalmas. A berendezésen fel kell tüntetni a 
maximális terhelhetőséget, melynek még ideiglenes túllépése is tilos! Az emelő 
berendezést rendszeresen vizsgálat alá kell vonni és ellenőrizni szükséges megfelelő 
működését, működtethetőségét. Szigorúan tilos az emelő berendezéssel a 
villaszáron állva „rollerezni”.  

 

4.4.2 Vegyi áruk tárolási szabályai 

 A veszélyes anyagok (vegyszerek) tárolása esetén a tárolás kialakításánál az egyes 
tárolt anyagok tulajdonságaira és kémiai reakció képességükre is figyelemmel kell lenni 
és az egymással reakcióba lépni képes anyagokat elkülönítetten kell tárolni. Folyékony 
veszélyes anyagok tárolása esetén a tároló edényzet alatt akkora méretű un. 
„kármentő edényzetet” kell elhelyezni, mely 
alkalmas a rajta tárolt összes folyadékmennyiség 
egyidejű befogadására. 

 A tároló helyiség megfelelő szellőzéséről gondoskodni 
kell. 

 A vegyi anyagraktárak tekintetében meg kell 
határozni az oda belépésre jogosultak körét és azt a 
bejáratra kifüggeszteni szükséges és a többi 
munkavállaló részére a belépést meg kell tiltani. 

 A csomagoláson lévő az anyag fajtáját, egyes tulajdonságait 
és a veszélyességi piktogramokat tartalmazó címkének, feliratnak kell lennie, melynek 
jól olvashatónak és időtállónak kell, legyen. 

 A tárolt veszélyes anyagok biztonsági adatlapjának a munkavállalók részére 
hozzáférhetőnek és magyar nyelvűnek kell lennie 

 Tűzveszélyes anyagokat lehetőleg tűzbiztos fémszekrényben vagy más anyagoktól 
elkülönítetten tároljuk. 

 A raktárban nyílt láng használata, és dohányzás tilos! Ezt belépés előtt jelezni kell! 

 A tároló helyiségben vagy annak 
környezetében un. „Havaria” 
szekrényt kell elhelyezni, mely 
tartalmazza a szükséges 
védőfelszereléseket és itató, 
illetve mentesítő anyagokat, 
melyek segítségével a veszélyes 
anyagok kiömlése esetén 
megakadályozhatjuk, azok 
szétfolyását, szétterjedését, 
természetbe jutását. 
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 Vegyi anyagok biztonsági adatlapja 

Fontos a munkavégzés során felhasznált veszélyes anyagok biztonsági adatlapjának 

megismerése és a benne leírt egészségvédelmi előírások fokozott betartása. Amennyiben nem 

ismertek a felhasznált anyag egészségkárosító tulajdonságai, könnyen okozhatnak veszélyt a 

munkavállalóra és a környezetében tartózkodó más személyekre is.  

A biztonsági adatlapot a veszélyes anyag gyártója állítja ki. Magyar gyártó esetén a gyártó, míg 

külföldi gyártó esetén a forgalomba hozó köteles a magyar nyelvű biztonsági adatlap 

rendelkezésre bocsájtására. A biztonsági adatlapokból fontos információk tudhatók meg, 

például, hogy mire lehet használni a vegyszert. Gyártó vagy forgalmazó telefonszáma 

esetleges információkérés esetére. Az anyag összetételéről is szolgáltat információt az 

adatlap és az egészségre, környezetre káros hatásairól, veszélyekről, illetve azokról az 

óvintézkedésekről, melyeket tenni szükséges, amennyiben érintkezésbe kerültünk az 

anyaggal. Ennek megelőzése kapcsán szintén információkkal lát el minket, és leírja, hogy 

milyen védőeszközök viselése javasolt. A tűzveszélyességét is megadja, sőt egyéb más 

tulajdonságait is megtudhatjuk, például, hogy milyen a szaga, miben oldódik, vannak -e 

bomlástermékei, olvadáspont, fagypont, szállítási és tárolási követelmények.  A 

legfontosabb, hogy tartalmazza az ún. H- és P- számokat és mondatokat (melyek az anyag 

kockázatai és az ellene való védekezés módját határozzák meg), ezeket érdemes 

kivonatolni az anyag tárolási és felhasználási helyén, akár piktogramokkal szemléltetve, így 

a munkavállaló is könnyebben sajátítja el a számára hasznos információkat.  

4.4.3 Képernyős munkahelyek, az ülőmunka veszélyei 

 A képernyő 

Ezekben az ágazatokban is történik képernyő előtti munkavégzés, hiszen nem csak az irodai 

munka, hanem más tevékenységek végzése során is előfordulhat képernyő előtti 

munkavégzés. Gondolhatunk itt az ágazatokban használt számítógép vezérelt 

berendezésekre, melyek képernyőjének figyelése is képernyős munkavégzésnek minősül, 

amennyiben a napi munkavégzés során a 4 órát meghaladja.  

A képernyőkön megjelenő világos jelek megjelenítésekor sötét háttéren a kontrasztnak 3:1 és 

15:1 arányok között kell lennie. Sötét jelek megjelenítésekor világos háttéren a fénysűrűség 

legalább a jel fénysűrűségének háromszorosa legyen, a kontraszt pedig legyen állítható és 

változtatható. 

A képernyő kialakításának olyannak kell 

lennie, hogy oldalról való betekintés 

esetén is vibrálás mentes megjelenítést 

biztosítson. A szem a kb. 25 Hz-nél 

alacsonyabb frekvenciájú képet még 

vibrálónak látja, az ennél nagyobb 

frekvenciájúakat pedig már állóképnek, 

ezért úgy kell beállítani a képernyő 
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frissítési frekvenciát, hogy az mindenképpen 25 Hz fölött legyen.  

A képernyőt úgy érdemes beállítani, hogy ne legyen tükröződés és fény visszaverődés. A 

képernyő méretének legalább akkorának kell lennie, hogy az információt teljes terjedelmében 

látni lehessen.  

 A billentyűzet 

Különálló billentyűzet javasolt, hogy azt mindig kényelmesen be lehessen állítani. A 

billentyűzet alsó felülete csúszásmentes legyen, hogy használat közben akaratlanul ne 

lelhessen eltolni. Amely billentyűzetek több mint 30 mm-rel az asztallap felett vannak 

elhelyezve, azokat mindenképpen csuklótámasszal kell ellátni. 

A billentyűzet és a gombok fényessége a félig mattól a selyem mattig tarthat. A színek 
kialakítása 15 és 75 % közötti reflexiós értékű kell, hogy legyen. Az ajánlott értékek 20% és 50 
% között vannak. 
A kar és a kéz károsodásait rendszerint ismétlődő megterhelések okozzák. Kétféle esetet kell 

megkülönböztetni: 

 a váll, a könyök és a csukló esetleg az ujjak inainak gyulladását, valamint  

 a gyulladásos inak egy idegre gyakorolt nyomását. 
 

Az intenzív képernyős munka, különböző izom/csontrendszeri panaszokra vezethet. (MSD = 

muskoloskeletal disorder). 

 

 Az asztal 

A munkaasztal mérete feleljen meg az ergonómiai követelményeknek, hogy erős fáradtságot 

vagy egészségkárosodást ne okozzon. Amennyiben a munkavégzés kézírásos munkát is 

indokol, akkor a munkaasztal szélessége nem lehet kisebb 1200 mm-nél, míg mélysége a 

monitor és a billentyűzet elhelyezhetősége miatt minimum 600 mm legyen.  

Az asztallap mélysége olyan kell, hogy legyen, a billentyűk és a csuklók között egy kb. 50 - 100 

mm távolság legyen, ahol a csuklót ki lehet támasztani. Egy helyesen kialakított képernyős 

munkahely antropometriai méretekhez igazodó, méretezett ábrázolását az alábbi rajz 

mutatja: 
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 A szék 

A megfelelő munkaszék a hátgerinc megfelelő helyzetét biztosítja, valamint megfelelő 

megtámasztást biztosít a medence és a nyaki csigolyák részére is. A megfelelő munkaszékben 

a gerinc megőrzi „S” alakját, melynél a porckorongokra egyenletes nyomás nehezedik. A nem 

megfelelő alátámasztást biztosító munkaszék használata esetén a csigolyákat extrém terhelés 

érheti, amely tartós igénybevétel esetén degeneratív jelenséget, végül mozgásszervi 

panaszokat okozhat. 

 

A képernyős munkához megfelelő munkaszék: 

 stabil, biztosítja a munkavállaló 
egyszerű, szabad mozgását és 
kényelmes testhelyzetét. Ehhez 
azonban az asztal és a szék 
megfelelő kölcsönös beállítása is 
szükséges.  

 magassága és a háttámla 
dőlésszöge könnyen állítható, 

 igény esetén lábtámaszt javasolt 
biztosítani. Ha nem 
változtatható magasságú az 
asztal akkor erre gyakran van 
szükség. A jó lábtámasz kb. 45 
cm x 35 cm-es felületű, 
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magassága pedig 5-10 cm közötti. 
 

A testtartásnak kényelmesnek kell lennie, az alsó lábszárak kényelmesen, közel függőlegesen 

helyezkednek el, a talpak kényelmesen megtámaszkodnak a padlón vagy a lábtámaszon, a 

gerincoszlop – oldalról nézve – enyhén ívelt és kissé előre dőlt, a felkarok – laza tartásban – 

közel függőlegesek, az alkarok felfekszenek a karfára és vízszintesek. 

A vérkeringésnek a hosszú időn át változatlan testhelyzetben végzett ülőmunka mellett fellépő 
pangását mindemellett még a különböző keménységű hát – és ülőpárna is gátolja. 
Az irodai székekkel szinkronba hozott asztal lehetővé teszi, hogy a szék és az asztal között a 
testhelyzet a bútorokkal ugyancsak szinkronban legyen. A látásnak a képernyőhöz viszonyított 
távolsága és hajlásszöge minden testtartásban - elülső, középső és hátsó üléshelyzetben - 
pedig mindig a munkaegészségügy által ajánlott tartományban marad. Az így beállított bútor 
elejét veszi a szem kifáradásának, valamint a nyakszirt és a vállizom meghúzódásának. Ez a 
megoldás nagyban hozzájárul főleg a képernyős munkahelyek ergonómiai optimálásához. 
 

4.5 Munkahelyek kémiai biztonsága 

 

4.6 Veszélyes anyagok felhasználási szabályai 

A fafeldolgozásban, fonott áru gyártásban, papírgyártásban és a nyomdaiparban is több féle 

vegyi anyagot használnak fel. 

A hagyományos un. elsődleges rostokból történő papírgyártás során a cellulóz rostok 

kinyerése savas-lúgos főzés útján történik, majd ezután fehérítik azokat klórral és oxigénnel. 

Mind a savas-lúgos főzés során felszabaduló gőzök-gázok, mind a klór közvetlen belégzése 

súlyos mérgezést, marást és egyéb fiziológiai tüneteket okozhat.  

A fafeldolgozásban nem jellemzően, de a bútorgyártásban és a fonott áru gyártásban több féle 

veszélyes anyagot használnak fel. Ilyenek a különböző fafestékek, lakkok, pácok és 

természetesen az előkezelő anyagok is (gomba, rovar, lángmentesítő). Fő veszélyforrás a 

festékek oldószer tartalma, illetve az egyes felületkezelő anyagok sav vagy lúg tartalma. 

Szerencsére a technológia fejlődésével egyre több fa felületkezelő anyag és festék már nem 

oldószer alapú, hanem vízbázisú, ezért annak veszélyessége nagymértékben csökkent, de ez 

nem azt jelenti, hogy teljesen veszélytelen. Szájba, szembe kerülés esetén így is okozhatnak 

mérgezést vagy más egészségi 

kockázatot. 

Nyomdai és egyéb sokszorosítási 

tevékenységi ágazatban használják fel a 

legtöbb veszélyes anyagot. Ofszet és UV 

festékek, diszperziós és UV lakkok, 

nyomó és lakkozó kendők, valamint 

mosóanyagok széles tárháza jellemzi az 

iparágat. Mindazonáltal a munkavállalók 

ritkán érintkezhetnek közvetlenül a fenti 
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anyagokkal, mivel a technológia zártsága miatt csak a különböző anyagok berendezésbe 

töltése során van leginkább lehetőség. 

Legfontosabb szabályok: 

 Minden esetben legyünk tisztában a felhasznált anyag veszélyeivel és elhárítás 

megfelelő módozataival, mely információkat a biztonsági adatlapból szerezhetünk 

meg. 

 Mindig viseljük a biztonsági adatlapban előírt egyéni védőfelszereléseket és tartsuk be 

az itt leírt védelmi intézkedéseket is.  

 Az oldószereket tartalmazó és így párolgó, illó anyagokat minden esetben jó 

szellőzéssel ellátott helyiségben vagy szabadtéren alkalmazzuk. Amennyiben nincs 

lehetőség erre, abban az esetben mindig viseljük a megfelelő egyéni 

védőfelszereléseket és az adott légtérben tartózkodás időtartamát is minimalizáljuk 

munkaszervezési intézkedések segítségével. 

 A kifröccsenő vagy kiömlő anyagok elleni védelem miatt minden esetben viseljünk zárt 

ruházatot. A ruházat minden esetben takarja a törzset és a karokat. 

 Az anyag kiömlése esetén meg kell akadályozni annak szétfolyását és a természetbe 

való kijutását, illetőleg szabad esőelvezető rendszerbe (csatorna) ömlését. A szétfolyt 

anyagokat minden esetben itassuk fel és a felitatáshoz használt szennyeződött 

anyagokat a megfelelő veszélyes anyaggal szennyezett hulladékok tárolására szolgáló 

edényzetben helyezzük el.  

5. sz. melléklet – A bútorgyártásban használt felületkezelő anyagok egészségre gyakorolt 

káros hatásai  

6. sz. melléklet – A faanyagok gomba-, láng- és rovar mentesítésének anyagai és azok káros 

hatásai az emberi szervezetre 

7. sz. melléklet – A bútorgyártásban használt felületkezelő anyagok innovációja 

8. sz. melléklet – A papírgyártás és annak egészségkárosító hatásai 

18. sz. melléklet – A nyomdaiparban használt festékanyagok innovációja  

 

4.7 Hulladékok kezelésének szabályai 

 

A hulladékok nem megfelelő tárolásának 

nem csak környezetvédelmi, de 

egészségvédelmi következményei is 

lehetnek. Gondolok itt a veszélyes vagy 

veszélyes anyaggal szennyezett 

hulladékokra, melyek kommunális vagy 

más hulladékokkal történő keveredése 

esetén a munkavállalóra is egészségügyi 

kockázattal bírnak. Amennyiben a 
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termelésben résztvevő munkavállalók végzik a hulladéktárolók ürítését és cseréjét, akkor a 

hulladékkeveredés az ürítés során közvetlen veszélyt jelent az egészségükre.  

Egy telephelyen keletkezhet az ott zajló tevékenységből több fajta hulladék. A nem veszélyes 

hulladékokat (pl.: tiszta csomagolási műanyag, fémek, fa rakodólap) célszerű szelektív módon 

külön gyűjteni a kommunális (más néven vegyes szemét) hulladéktól, ez utóbbit pedig a 

közszolgáltatóval időszakosan elszállíttatni. A hulladékkezelés részletes szabályait a 2012. évi 

CLXXXV. törvény (a hulladékgazdálkodásról) tartalmazza. 

A gyűjtőedényzetet folyamatosan üríteni szükséges a 
munkahelyi gyűjtőhelyek tekintetében és amennyiben van 
üzemi gyűjtőhely, oda kell átmozgatni a veszélyes 
hulladékokat is. Ez utóbbit zárt, elszóródást és elfolyást 
megakadályozó ADR minősített gyűjtőkben lehet tárolni és 
mennyiségüket naprakészen vezetni szükséges. A 
gyűtőhelyre számos előírás vonatkozik, tűzoltó készüléknek 
mindenképp lennie kell, a padlózat pedig szilárd burkolatú, 
sérülésmentes kell legyen nem csak a gyűjtőhely épületét 
tekintve, hanem az oda vezető úton is. A kármentőt 
biztosítani szükséges a tároló edényzetek alatt legfőképp folyékony állapotú veszélyes 
hulladékok esetén, illetve az épületet, helyet zárttá kell tenni, legalább annyira, hogy 
illetéktelen személy oda ne tudjon belépni. A rovar és rágcsálóirtásról ezen a helyen is 
gondoskodni szükséges.  

4.8 A foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíció fogalma, nyilvántartása, 

bejelentése 

 
A munkabalesetek vonatkozásában az egészségkárosító hatások következményei lényegesek a 
foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók vonatkozásában. Lényeges az ilyen jellegű 
esetek megfelelő kivizsgálása és az egészségkárosodás okainak megfelelő feltárása, a további 
ilyen jellegű megbetegedések elkerülése érdekében. Az ágazatokban leggyakrabban 
előforduló foglalkozási megbetegedések a hát, gerinc, kéz és kar ízületeinek bántalmai a kézi 
anyagmozgatás és rezgések következtében, illetve a veszélyes anyagok által okozott száj, garat 
és légzőszervi megbetegedések. Jellemző továbbá a halláskárosodás is a gépek/berendezések 
okozta zajhatások következtében. Megemlíthető továbbá a képernyő előtt végzett munka 
bántalmaiként a szem fokozott expozíciójából eredő látásromlás. 
 
Foglalkozási megbetegedés: a 
munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása 
közben bekövetkezett olyan heveny és 
idült, valamint a foglalkozás gyakorlását 
követően megjelenő vagy kialakuló idült 
egészségkárosodás, amely  

 a munkavégzéssel, a 
foglalkozással kapcsolatos, a 
munkavégzés, a munkafolyamat 
során előforduló fizikai, kémiai, 
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biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve  

 a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a 
következménye.  

 
Fokozott expozíció: a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során, a foglalkozás 
gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó 
biológiai expozíciós (hatás) mutatók biológiai határértékeket meghaladó koncentrációja vagy 
mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 dB halláscsökkenés bármely fülön.  
 
A foglalkozási megbetegedés kivizsgálása során fel kell tárni a kiváltó és közreható tárgyi, 
szervezési és személyi okokat, és ennek alapján intézkedéseket kell tenni a foglalkozási 
megbetegedések megelőzésére. 
A foglalkozási megbetegedést és azon belül a fokozott expozíciót, haladéktalanul ki kell 
vizsgálni. A vizsgálat megállapításait olyan részletességgel kell rögzíteni (munkatevékenységgel 
kapcsolatos egészségkárosító hatások, alkalmazott vegyi anyagok, védelmi intézkedések és 
védőfelszerelések vizsgálata, feltételezett kiváltó okok vizsgálata stb.), hogy az alkalmas legyen 
a foglalkozási megbetegedés okainak felderítésére és vita esetén a tényállás tisztázására. 
 
A foglalkozási megbetegedések és a fokozott expozíció kivizsgálása munkabiztonsági és 
munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül, ezért azt csak munkavédelmi szakember és 
a foglalkozás-egészségügyi szakorvos együtt végezheti. 
 
A kivizsgálás során nyert adatokat, tényeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni és az előírt 
határidőre a jegyzőkönyveket az érintettek részére meg kell küldeni. 
 
A munkavédelmi képviselőt a foglalkozási megbetegedés vagy fokozott expozíció 
kivizsgálásába be kell vonni.  
 
A foglalkozási megbetegedések és a fokozott expozíciók közvetlen, illetve közvetett okait 
egyaránt szükséges feltárni.  
A legfontosabb az ismétlődés elkerülése érdekében a gyökér okok megtalálása.  
 
9. sz. melléklet – Porártalom 
 

 Baleset esetén elsődleges 

teendő 

 
Baleset esetén betartandó legfontosabb 
előírások: 

 Minden esetben győződjünk 
meg arról, hogy a veszély 
megszűnt-e és a mentéssel nem 
veszélyeztetjük a saját életünket 
vagy testi épségünket közvetlen 
módon.  



 

39 
 

 Amennyiben a súlyos veszély továbbra is fennáll, akkor először a veszélyt kell 
megszüntetni és csak ezt követően kezdhető meg a mentés. 

 Készüljünk fel a mentést követően az esetleges elsősegélynyújtásra és a megfelelő 
szervek (mentők, katasztrófavédelem, rendőrség) értesítésére, melyre alkalmazhatóak 
a már régóta ismert (104 mentők, 105 katasztrófavédelem, 107 rendőrség) 
hívószámok és az egységes európai segélyhívószám (112) is.  

 A veszély baleset utáni fennállása esetén szükséges a munkavégzés hatókörzetében 
tartózkodó más személyek kimenekítése is.  

 Gondoskodni szükséges a veszélyhelyzet esetére a többi munkavállaló értesítésére is 
alkalmas rendszer vagy riadólánc kialakítására, mely lehetővé teszi, hogy minden a 
hatókörben tartózkodó személy értesülhessen a fennálló vészhelyzetről és a területet 
időben és biztonságosan elhagyhassa, majd biztonságos helyre távozhasson. Ennek 
érdekében mentési terv készítése szükséges.  

 A mentési tervet és a vészhelyzet esetén szükséges munkavállalói feladatokat illetően 
a munkavállalók mindenre kiterjedő és teljes körű oktatásban részesüljenek a 
munkába állást megelőzően. 

 Tartsunk a munkavállalók részére meghatározott időközönként mentési gyakorlatot, 
melynek során a mentésben résztvevő és annak biztonságos végrehajtására kioktatott 
és kiképzett munkavállalók megismerhessék és begyakorolhassák a feladataikat.    

 
 

 A munkabalesetek nyilvántartása 

A munkáltató köteles minden munkabalesetet nyilvántartásba venni és kivizsgálni a 
törvényben, valamint a kiadott végrehajtási rendelkezésben meghatározott, alább 
részletezett adatok figyelembe vételével: 

a) a munkabaleset - minden évben 1-es sorszámmal kezdődő - számát; 
b) a sérült munkakörét; 
c) a sérülés időpontját, helyszínét, jellegét, rövid tényállását; 
d) a sérült ellátására tett intézkedést; 
e) annak tényét, hogy a sérült folytatta-e a munkáját. 

A munkabaleseti nyilvántartást a munkáltató székhelyén összesítve és minden területileg 
elkülönült szervezeti egységénél külön - külön vezetni kell. 
A sérült munkáját közvetlenül irányító személy minden - a sérült által bejelentett, illetőleg 
tudomására jutott balesetet - ideértve a keresőképtelenséggel nem járó sérülést is - köteles a 
munkahelyi baleseti naplóba bejegyezni. 
 
Jó gyakorlat a munkahelyeken a baleseti 
nyilvántartás készítése, melyet további 
adatokkal lehet kiegészíteni (pl. melyik 
gépet használta a munkavállaló, milyen 
nemű, hány éves stb.) és az ebből készült 
statisztika alapján a balesetveszélyes 
helyek és munkafolyamatok 
beazonosítása egyszerűbbé válik. 
Érdemes még ugyanebben a 
nyilvántartásban rögzíteni a „kvázi” 
munkabaleseteket is, valamint ezek 
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kivizsgálására is érdemes időt szánni, hiszen ennek segítségével akár egy súlyos munkabaleset 
bekövetkezését akadályozhatjuk meg.  
 

4.9 Dohányzás, gyógyszerek, alkohol, drogok 

A Munka Törvénykönyve a munkavállaló kötelezettségeként rögzíti, hogy a munkahelyén 
munkára képes állapotban jelenjen meg, és munkaideje alatt munkára képes állapotban álljon 
a munkáltató rendelkezésére. Ezt a munkáltató ellenőrizni is jogosult. Az alkoholellenőrzés 
kapcsán napjainkra egységes bírói gyakorlat alakult ki. A munkáltató jogosult az alkoholos 
befolyásoltság ellenőrzésére, a munkavállaló pedig köteles a vizsgálatnak alávetni magát, 
ennek megtagadása az együttműködési kötelezettség megszegését jelenti. 

Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet. A munkáltató a külön erre kijelölt 
dohányzóhelyekkel kell, hogy gondoskodjon a nemdohányzók védelméről. 

A dohányzásra kijelölt helyiség zárt légterű csak abban az esetben lehet, ha a folyamatos 
légcsere biztosított, azaz például a szellőztetés vagy légcsere során a dohányfüstös levegő nem 
halad át olyan helyen, ahol nemdohányzók tartózkodnak. Olyan helyet vagy helyiséget 
célszerű kijelölni, ahol kizárólag dohányosok dolgoznak. 

A nemdohányzók védelméről szóló törvény a következőket mondja ki: "A dohányzás számára 
kijelölt helyek kivételével nem szabad dohányozni  

a. közforgalmú intézménynek a szolgáltatást igénybevevők számára nyitva álló zárt 
légterű helyiségeiben;  

b. tömegközlekedési eszközön; 
c. zárt térben megtartott rendezvényen;  
d. munkahelyen, a külön jogszabályban, valamint a munkáltató rendelkezései szerint 

meghatározott esetekben." 
 

Drog és alkoholfogyasztás a munkahelyen: 

Súlyos problémákat okozhat, ha a munkavállaló valamilyen szenvedélybetegségben, 

függőségben szenved. Nem csak a saját munkavégzésére lehet hatással, de a munkahelyi 

környezetre is káros hatásokat gyakorolhat (munkamorál romlása, munkahelyi erőszak stb.).  

A függőség és szenvedélybetegség: 

Hétköznapi szóhasználatban 
a függőség szót a ragaszkodás, 
hozzászokás, szükséglet értelemben 
használjuk. A függőség jelenségének 
önmagában nincs pozitív, vagy negatív 
értéke, jelentését a kontextus adja, 
például a függőség egy csecsemő 
számára a túlélést teszi lehetővé – ez 
Fairbairn szóhasználatában az infantilis 
függőség. Amennyiben az érett 
függőségbe való eljutás sérül, kóros 

http://www.jogiforum.hu/torvenytar/Mt.%20(%C3%BAj)
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függőségi állapotok (szenvedélybetegségek, azaz addikciók), illetve kóros függetlenségi 
állapotok (autisztikus magatartás) alakulnak ki. 

A szenvedélybetegség – másként addikció vagy kóros szenvedély – hátrányos helyzetbe 
hozhatja az érintett személyt és környezetét is, mivel kényszeres viselkedési mintákból áll, 
melyekben a viselkedés irányítása, abbahagyása sikertelen. Pszichológiai értelemben véve a 
kóros szenvedély azt jelenti, hogy egy a hétköznapokban elterjedt és normálisnak vagy csak 
enyhén deviánsnak látszó viselkedésmód mintegy elszabadul, dominánssá válik. Ugyanakkor 
bizonyos függőségtípusok, pl. a munkamánia sokkal elfogadottabb. 

Nem elhanyagolható tehát az ilyen jellegű probléma és megoldása haladéktalan intézkedést 

igényel. Elsődleges azonosítani kell az ilyen jellegű függőséggel küzdő munkavállalókat (drog 

és alkohol teszt) és a foglalkozás egészségügyi szakszolgálat bevonásával megfelelő stratégiát 

kell kidolgozni a veszély leküzdésére. Természetesen nem elhanyagolható, hogy az ilyen 

jellegű problémával küzdő munkavállaló mennyire hajlandó alávetni magát egy esetleges 

kezelésnek a probléma megszüntetése érdekében. Meglátásom szerint ez csak olyan 

munkahelyeken lehetséges, ahol a munkavállaló és munkáltató között bizalmi kommunikáció 

alakult ki és a munkavállaló is belátja, hogy függősége vagy szenvedélybetegsége milyen káros 

hatásokat gyakorolhat a környezetére.  

 

 

 

4.10 Egyéni védőeszközök használata 

 
Az ágazatokban sok esetben előfordul, hogy a munkafolyamatok végzése során a 
munkavállalókat érő egészségkárosító kockázatokat (zaj, por, rezgés) nem lehet kiküszöbölni 
vagy elfogadható mértékűre csökkenteni kollektív műszaki védelem kialakításával. Ebben az 
esetben az ártalmakkal szemben szükséges a munkavállalók ellátása megfelelő egyéni 
védőfelszerelésekkel. Olcsó húsnak híg a leve, tartja a régi mondás. Ez az egyéni 
védőfelszerelések piacán is általában igaz. A megfelelő egyéni védőfelszerelések 
kiválasztásánál nem csak a kockázat lecsökkentése, hanem annak kényelmes viselhetősége is 
szempont kell, hogy legyen. Sok esetben a munkáltatók hajlamosak a legolcsóbb 
védőfelszereléseket beszerezni, mellyel úgy gondolják, hogy pénzt spórolnak. Azonban ez nem 
igaz. A kényelmetlen és hosszú távú viselésre alkalmatlan védőfelszerelés rendszerint 
jelentősebb munkateljesítményt okoz és 
ez által a termelésben kiesést, mint az 
általában drágább, de viselésre 
kényelmesebb védőfelszerelések. Fontos 
szempont, hogy az adott 
védőfelszerelést a munkavállalónak 
milyen időtávon kell viselnie a 
munkavégzése során. Fél vagy egy órát, 
esetleg a teljes munkaidő alatt? Amikor 
a munkavállalónak a munkavégzés teljes 
időtartama alatt kell viselnie a 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Autizmus


 

42 
 

védőfelszerelést, abban az esetben válasszuk a megfelelő védelmet nyújtó eszközök közül a 
viseletre kényelmesebb darabokat. Nem árt, ha a munkáltató felteszi magának a kérdést a 
felszerelés megválasztásakor, hogy Ő maga szívesen viselné-e azt mondjuk 6-8 órán keresztül 
vagy sem. Nemleges válasz esetén biztos lehet benne, hogy a munkavállaló sem viseli szívesen 
azt, annak ellenére, hogy muszáj neki. Így megnövekszik annak a valószínűsége is, hogy a 
munkavállalók hajlamosak lesznek a védőfelszerelések viselését elhagyni és az 
egészségkárosító hatásnak magukat teljes mértékben kitenni. Ennek általános 
végkövetkezménye a munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott 
expozíciós esetek számának jelentős növekedése, mely ismételten a termelési teljesítmény 
csökkenéséhez vezet. 
Összefoglalva a védőfelszerelések kiválasztása során válasszunk olyan eszközt, melyet magunk 
is szívesen viselnénk és ne egy kényelmetlent, ami általában olcsóbb is. 
   
Egyéni védőeszköz: minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart 
magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, ill. a technológiából eredő 
kockázatokat, az egészséget és a biztonságot nem veszélyeztető mértékűre csökkentse. 

                             
 
 
Ennek érdekében a munkáltatónak:  

 a munkabiztonsági és a munkaegészségügyi szakemberek bevonásával meg kell 
határozni a felmerülő veszélyforrásokkal szemben megfelelő védelmet biztosító egyéni 
védőeszközöket,  

 minden munkavállalót el kell látnia az őt érő kockázatokkal szemben védelmet nyújtó 
védőfelszerelésekkel.  

 ki kell oktatnia a munkavállalókat az egyéni védőfelszerelések rendeltetésszerű 
használatára és annak rendszeres használatát meg kell követelnie és rendszeresen 
ellenőrizni szükséges.   

 
10. sz. melléklet – Az egyéni védőeszközök kategóriái, védelmi képessége és jelölései 
 
Az egyéni védőfelszerelések személyes 
használatra szolgálnak és nincs 
kihordási ideje. A felhasznált egyéni 
védőfelszerelések beszerzésének, 
fertőtlenítésének, karbantartásának, 
tisztításának és pótlásának 
mindennemű költsége a munkáltatót 
terheli! 
 
Az egyéni védőfelszerelések 
megfelelőségére vonatkozó előírások: 
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Az Európai Unió területén és annak tagállamaiban egyéni védőeszközt forgalomba hozni, 
használatba venni akkor szabad, ha az rendelkezik EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK-
típustanúsítvánnyal. Az egyéni védőeszközök megfelelőségének tanúsítását a 
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében foglaltak szerint kell elvégezni (Mvt. 
18. § (4) bekezdés).  

             
 
Az egyéni védőeszközök célja a munkavállalók egészségének és testi épségének egyéni 
védelme a munkavégzés során őket érő összes veszélyforrással vagy ártalommal szemben, 
olyan mértékig és időtartamig, amíg ezt a műszaki jellemzői alapján biztosítani képes.  Nem 
várható el tőlük olyan mértékű védelem, mint pl. megfelelő műszaki kontroll alá vont 
kockázatok esetén. Sok esetben előfordul, hogy az egyéni védőeszköz képtelen a veszély 
megfelelő leküzdésére, mert azt olyan mértékű mechanikai, kémiai vagy biológiai ártalom 
ellen már alkalmatlan védelmet nyújtani. (pl. forgó marókés - védőkesztyű, leeső több tonnás 
tömeg – acélbetétes védőcipő)  
 
Az egyéni védőeszközöket szükséges lehet előírni, ha a munkavállalót  

 potenciális kockázatok fenyegethetik (a potenciális kockázatnál nincs fennálló 
veszély, de lehetőség van a kialakulására, bekövetkezésére, mint például kirepülő 
tárgyak, veszélyes anyagok közvetlen érintésének lehetősége stb. 

 azonosított, ténylegesen fennálló veszélyek, amelynek a munkavállaló ki van téve 
(munkakörnyezet, munkaeszközök stb.)  

 
 
Egyéni védőeszköz szerepe: a sérülések megakadályozása, az expozíció csökkentése, kóroki 
tényezők hatásmechanizmusának kordában tartása. (zaj, villamos ív, por, sugárzás, rezgés, 
leesés) 
 
Az egyéni védőeszköz védelmi képességét illetően a munkavállalókat tájékoztatni szükséges, 
úgy mint például meddig tartózkodhat 
az adott légzésvédő eszköz használata 
mellett a veszélyes légtérben, vagy 
mennyi ideig érinthet egy forró felületet 
a biztosított védőkesztyűben, illetve a 
vegyszer mennyi ideig áztathatja a 
védőkesztyűt.  
Az egyéni védőeszköz 
dokumentumainak – használati utasítás 
– a munkavállalók által értett nyelven 
rendelkezésre kell állniuk.  
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Az egyéni védőeszköz csak rendeltetésszerű használat esetén nyújt védelmet az ártalmakkal 
szemben, ezért azt a munkáltatónak rendszeresen ellenőriznie kell. 
 
Az ágazatokban fennálló kockázatok indokolják az egyéni védőfelszerelések alkalmazását és a 
munkavállalók részére történő rendszeres juttatását.  
Ennek során a munkáltatónak meg kell határoznia  

 az egyéni védőeszközzel szemben támasztott védelmi követelményeket (védelmi 
képesség stb.)  

 az egyéni védőeszközzel kapcsolatos oktatások tematikáját, módszertanát (szükség 
szerint gyakoroltatást is beiktatva)  

  
A munkavállalók részére jutatott egyéni védőfelszerelések fajtáit, védelmi képességét és az 
egyes munkatevékenységek végzésénél és munkakörökben szükséges egyéni védőeszközök 
körét a munkáltató az egyéni védőfelszerelések juttatási rendjében rögzíti.   
 
11. sz. melléklet – EVE viseléssel kapcsolatos szankcionálás, munkavállaló motiválása 
 
Nem minősül védőeszköznek: Itt azokról a ruházatokról, eszközökről és berendezésekről 
beszélünk, melyeket nem valamely ártalom elleni védelemre alakítottak ki és nem 
rendelkeznek a megfelelő minősítéssel.  

                                         
 
Amennyiben egyszerre több kockázat fennállása szükségessé teszi, hogy a munkavállaló egy 
időben több védőeszközt használjon, ezeknek a védőeszközöknek összeillőnek, hatékonynak 
kell lenniük a fennálló kockázatokkal szemben. 
Előfordulhat, hogy egy védőfelszerelést nem csak egy munkavállaló használ. Ebben az esetben 
a munkáltatónak gondoskodnia kell az ilyen eszközök használatot követő fertőtlenítéséről és 
tisztításáról. 
 
A munkáltató előzetesen köteles 
tájékoztatni a munkavállalót azoknak a 
kockázatoknak a jellegéről és 
mértékéről, amelyekkel szemben a 
védőeszköz használata őt megvédi.  
 
A védelmi képességét elvesztett 
védőeszköz ki kell cserélni, az a további 
munkavégzés során nem használható. A 
megrongálódott vagy védelmi 
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képességét elvesztett védőeszközt hulladékként kell kezelni és arra alkalmas edényzetben kell 
elhelyezni. Amennyiben a védőfelszerelések veszélyes anyagokkal szennyeződhetnek, akkor 
azt veszélyes hulladékként elkülönítetten kell gyűjteni, tárolni és elszállíttatni. 
 
A munkavállaló védőeszköz használatáról érvényesen nem mondhat le. 
A munkavállaló a védőeszközt nem viheti el a munkahelyéről, kivéve akkor, ha a munkáltató 
engedélyezte annak elvitelét, amennyiben a munkavégzés helye változó és a munkáltató más 
módon nem tudja biztosítani a védőeszközt a munkavállaló számára, és a védőeszköz elvitele 
közegészségügyi szabályokba nem ütközik. 
 
12. sz. melléklet – Védőeszköz juttatási rend, az egyéni védőeszközök kiadása, 
nyilvántartása 

5 Megelőzés módszerei 
 

A munkavégzés szempontjából használt létesítmények, épületek, gépek és berendezések 

időszakos és szúrópróba szerű felülvizsgálatainak elvégzése nem csak a munkabiztonságot, 

hanem a munkaegészségügyet is támogató tevékenység, melynek során a munkakörnyezetből 

származó és a munkavégzéssel összefüggésben nem lévő egészségkárosító hatások kiszűrése 

válik lehetségesség. Gondoljunk csak a mesterséges szellőztető berendezések 

egészségkárosító hatásaira, vagy a zuhanyzóban a fal penészesedésére, salétromosodására. 

Ezeknek az egészségkárosító tényezőknek a feltárása bizony rendszeres ellenőrzéseket és 

szemléket igényel a munkáltató részéről. Továbbá beszélhetünk a munkaeszközök 

ellenőrzésének fontosságáról is, mivel egy hibásan működő zárt technológiából, számos 

egészségkárosító tényező juthat ki, mely alattomos módon rombolhatja a dolgozó egészségét. 

Gondolok itt egy CNC vezérelt, közvetlen elszívással ellátott faforgácsoló berendezésre, 

melynek meghibásodása esetén a levegőben lévő szállópor koncentráció jelentősen 

megnövekedhet, vagy a hibásan működő nyomdaipari berendezésre, mely a munkavállalóra 

ontja a káros vegyi gőzöket. 

 

5.1 Üzembentartói ellenőrzések: épületek műszaki állapotának, villamos hálózatának 

rendszeres ellenőrzése 

A munkavégzés céljára használt 

épületek műszaki állapotát a munkáltató 

rendszeresen ellenőrizni köteles. A 

szükséges felújításokat, karbantartási és 

javítási munkákat és a tervezhető 

munkákat beütemezni és azokat 

elvégezni vagy elvégeztetni köteles. 

Ezeket a feladatokat végezheti saját 

alkalmazott (megfelelő végzettséggel), 

illetve külső megbízott által (vállalkozó).  
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5.2 Energia központok munkavédelmi-, tűzvédelmi-, biztonságtechnikai megfelelősége 

A munkavégzés céljából használt épületek tekintetében az üzembentartó azok energia 

ellátását szolgáló energia központok (villamos elosztó szekrények, kazánház, kompresszorház 

stb.), tűz-, munkavédelmi és biztonságtechnikai szempontból rendszeresen ellenőrizni 

köteles. Köteles ellenőrizni továbbá a beépített védelmi berendezéseket (tűzjelző, füstjelző 

stb.), kazánokat, vízlágyítókat. Ezeket a feladatokat is végezheti saját alkalmazott (megfelelő 

végzettséggel), illetve külső megbízott által (vállalkozó). 

5.3 Műszaki üzemeltetési nyilvántartások vezetése 

Az üzembentartó a munkavégzésre szolgáló épületek tekintetében köteles ellenőrizni a 

kiadott műszaki üzemeltetési nyilvántartások (kazán és vízlágyító naplók vezetése, 

karbantartási naplók, kezelési utasítások stb.) meglétét, vezetését. Ezeket a feladatokat a 

berendezéseket üzemeltető munkavállalóknak, vagy az üzemeltetéssel megbízott 

munkavállalói csoport vezetőjének célszerű végeznie. 

5.4  Kezelési- karbantartási utasítás 

A munkáltató a munkavállalók részére biztosítani köteles az általuk használt vagy kezelt 

berendezések kezelési-karbantartási utasítását és ellenőriznie kell, hogy az utasításban 

foglaltakat a munkavállaló megismerte és elsajátította. A kezelési utasítást a munkavállaló 

által értett nyelven kell a rendelkezésére bocsájtani. (Ennek nem magyar anyanyelvű 

munkavállaló esetén van jelentősége.) 

5.5 Munkaeszközök ellenőrzése 

Munkaeszközt csak a rendeltetésének megfelelő célra és körülmények között szabad 
használni.  

 A veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében – ha annak biztonsága függhet 
a szerelés körülményeitől – a szerelést követően és az üzemeltetés megkezdését 
megelőzően, valamint – ha a munka-eszközön az új munkahelyen történő felállítását 
megelőzően végeztek szerelési munkát – a használatba vétel előtt a biztonságos 
szerelésről, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működés feltételeiről és 
körülményeiről a megbízott személy ellenőrző felülvizsgálat keretében meggyőződik.  

 Az ellenőrző felülvizsgálat elvégzésének módját a munkáltató írásban határozza meg. 
A vizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  
 

A munkáltató gondoskodik az időszakos 
ellenőrző felülvizsgálat megbízott 
személy általi elvégzéséről. 
 

 Az időszakos ellenőrző 
felülvizsgálatra kötelezett 
munkaeszközöket, a 
felülvizsgálat gyakoriságát, 
módját a munkáltató írásban 
határozza meg, figyelemmel az 
üzemeltetés körülményeire, a 
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munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó által összeállított 
használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció vonatkozó előírásaira. A 
leghosszabb felülvizsgálati időszak nem haladhatja meg az öt évet.  

 A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell 
rögzíteni, amelyet a következő időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell 
őrizni. (Ezt a felülvizsgálatot végző készíti) 

 Ha a munkaeszközt a telephelyen kívül használják a legutóbbi időszakos ellenőrző 
felülvizsgálat elvégzéséről a munkáltató tárgyi eszköz alkalmazásával (pl. a 
munkaeszközön elhelyezett, jól látható jelzéssel tájékoztatást nyújt.  

 
Az Mvt. 21. §-ában foglaltak szerinti újraindítási feltételek alá nem tartozó munkaeszközt, ha 

azzal műszaki okból 30 napot meghaladó ideig munkát nem végeztek, vagy sérülést okozó 

esemény következett, illetve következhetett volna be, továbbá ha azon átalakítást végeztek, 

csak akkor lehet ismételten használatba venni, ha azt megbízott személy megvizsgálta és 

írásban nyilatkozott a munkaeszköz alkalmasságáról. 

A munkáltató az alkalmazásra szánt biztonságos munkaeszköz megválasztásánál és az 
üzemeltetés helyének kijelölésénél gondoskodik arról, hogy a munkaeszköz használata során  

 a munkavállaló olyan testtartásban tudja a berendezést kezelni, hogy az egészségi vagy 
más kockázatot ne okozhasson.  

 a munkaeszköz által gerjesztett egészségkárosító hatások (zaj, rezgés, nem ionizáló 
sugárzás stb.) a munkaeszköz használata során a munkavállaló számára ne vezessen 
kóroki tényezők kialakulásához és a hatókörzetében tartózkodókat se károsítsa és ne 
okozhasson nekik sérülést.  

 

A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a veszélyes munkaeszközt kizárólag annak kezelője 
használja. Munkaeszközök javítását, karbantartását és átalakítását csak a feladat ellátáshoz 
szükséges műszaki ismeretekkel rendelkező, a munkáltató által a feladat elvégzésre megbízást 
kapott és a művelet végrehajtásához minden eszközzel és szerszámmal rendelkező személy 
végezhet, külön oktatást követően. 

 
A munkavállalókat a munkaeszköz használatával összefüggésben tájékoztatni kell legalább: 

 a munkaeszköz biztonságos és egészséget nem veszélyeztető használatának 
körülményeiről, feltételeiről; 

 a rendeltetésszerű használat 
során az előrelátható 
meghibásodási lehetőségekről 
és a meghibásodás esetén 
szükséges tennivalókról;  

 az esetleges téves kezelésről és 
annak következményeiről 

 a körülmények megváltozásáról, 
még abban az esetben is, ha a 
változás olyan munkavállaló 
közvetlen környezetében 
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történik, aki az érintett munkaeszközt nem használja, és 

 a munkaeszköz használata során szerzett tapasztalatokból levonható 
következtetésekről 

A tájékoztatást az érintett munkavállaló részére az általa értett nyelven, érthetően, ahol 
szükséges, írásban kell megadni.  

A munkavállalót munkába álláskor, a munkaeszköz átalakításakor, új munkaeszköz 
használatba vételekor vagy üzembe helyezésekor munkavédelmi oktatás keretében, a 
munkaeszközök használatával összefüggésben tájékoztatni kell legalább:  

 a munkaeszköz üzembe helyezéséről, használatáról;  

 a többfunkciós és a cserélhető munkaeszköz vagy a kiegészítő berendezés fel- és 
leszereléséről, működtetéséről;  

 a munkaeszköz meghibásodási lehetőségeiről, a munkavállalónak a hiba elhárításával 
kapcsolatos feladatáról;  

 a rendkívüli körülmények bekövetkezése esetén szükséges teendőkről;  

 a különböző alkalmazási célú védőburkolatokról és biztonsági berendezésekről;  

 a munkaeszköz rendeltetésellenes használatáról és annak következményeiről;  

 a veszélyes terek megközelítéséről, az alkalmazott védelmi megoldásokról;  

 a munkavállaló munkakörébe tartozó beállítási feladatokról;  

 a munkaeszköz használatához szükséges egyéni védőeszközök és használatuk 
követelményeiről, és 

 a munkaeszköz üzemeltetéséből adódó helyi sajátosságokról. 
 

6 Munkavédelmi szabályzatok és egészség megőrzési feladatok 

 

A Munkavédelmi Szabályzat (MVSZ) az adott vállalkozáson belül az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzést, munkakörülményeket az irányadó jogszabályi 

rendelkezéseknek és szabványi előírásoknak megfelelően teljes körűen szabályozza. Az Mvt-

el és végrehajtási rendeleteivel összhangban állapítja meg az MVSZ-ben a munkáltató a belső 

munkavédelmi rendjét és követelményeit, a munkavállalók jogait és kötelezettségeit, az 

eljárási szabályokat. A MVSZ előírásai azok számára is kötelezően alkalmazandók, akik 

munkaviszonyon kívül bármilyen okból a munkáltató területén, illetve munkaterületein 

tartózkodnak. A MVSZ hatálya kiterjed a munkáltató valamennyi munkavállalójára, és a 

munkavégzéssel járó egyéb 

jogviszonyra. Kiterjed továbbá a MVSZ 

hatálya azokra a munkavállalókra is, akik 

más munkáltatónál állnak 

munkaviszonyban, de a munkáltató 

területén és irányítása alatt végeznek 

munkát. 

Az MVSZ olyan belső munkáltatói 
utasítás, amelynek megszegése 
munkajogi következményekkel jár. 
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Amennyiben az MVSZ –ben előírtak végrehajtásának elmulasztása anyagi, személyi kárt, 
illetőleg veszélyeztetést eredményez, úgy munkáltatói kártérítési, illetőleg polgári jogi 
kártérítési, szabálysértési, büntetőjogi felelősségre vonásra is sor kerülhet az eljáró hatóság, 
más szerv (személy) részéről a mulasztó munkavállalóval szemben. Súlyos mulasztás esetén az 
egész munkáltatót (annak gazdasági eredményét) sújtó munkavédelmi bírság kiszabásának is 
helye lehet.  
Jó gyakorlat a munkahelyeken a munkavédelmi tudatosság és tevékenység javítására ösztönző 

rendszerek bevezetése, melyek részét képezik a szervezeti kultúrának és folyamatoknak. 

7 Létesítés, üzembe helyezés 

 

Talán úgy tűnhet, hogy ennek a témának nincs köze a munkaegészségügyhöz, de minden jel 

ellenére mégis van. A nem megfelelő ergonómia kialakítása számtalan egészségkárosító 

tényezőt hordoz magában. A munkavégzéshez használt tér mérete, a kezelőelemek 

elhelyezése nagyon fontos ergonómiai szempontok a gépek/berendezések létesítése során. 

Nem mindegy, hogy a munkavállalónak egy fél négyzetméteres helyen kell toporognia, vagy 

van elegendő mozgástere vagy a gép működtetése során milyen jellegű és mennyi mozgást 

kell végeznie. Ezek az ergonómiai szempontok szerves részét kell, hogy képezzék a létesítés 

folyamatának. 

7.1 Munkaeszközök és technológiák munkavédelmi követelményei 

A munkaeszközt úgy kell elhelyezni, felállítani és használni, hogy a mozgó elemek között 

elegendő hely álljon rendelkezésre, valamennyi felhasznált, illetve előállított energiaforma és 

anyag biztonságosan kerüljön a munkaeszközhöz, illetve onnan elvezetésre. 

A munkaeszköz felállítását és leszerelését csak biztonságos körülmények között szabad 
elvégezni, figyelemmel a gyártó által az üzemeltetési dokumentációban meghatározott 
előírásokra.  

7.1.1 Munkaeszköz kialakítása és elhelyezése 

A munkaeszközöket úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy:  

 meg lehessen védeni a munkaeszközt használó és a hatókörében tartózkodók is 
egyaránt a berendezés kigyulladásától vagy túlhevülésétől, valamint a felhasznált vagy 
keletkezett gáz, por, folyadék, gőz vagy egyéb anyag a munkakörnyezetbe ne juthasson 
ki;  

 a benne tárolt, keletkezett vagy 
használt anyagok robbanás 
veszélyt ne okozzanak;  

 sem meghibásodás, sem 
üzemszerű működés esetén ne 
okozzanak áramütést a 
használók (kezelők) vagy a 
hatókörben tartózkodók 
számára.  
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A munkaeszközt indítani csak az indító berendezés szándékos működtetésével lehet. Ez 
vonatkozik:  

 az üzemszünet utáni újraindítás műveletére is, függetlenül attól, hogy az üzemszünet 
milyen okból következett be;  

 az üzemállapotok (pl. sebesség, nyomás) jelentős változására is akkor, ha az újraindítás 
vagy az üzemállapotoknak a jelentős változása az érintett személyekre nézve veszélyt 
jelent.  

 
Minden munkaeszközt el kell látni olyan kezelőelemekkel, melyek jól láthatóak, 
azonosíthatóak és jól olvasható, valamint időtálló jelöléssel állátott. A kezelőelemeket a 
veszélyes téren kívül olyan módon kell elhelyezni, hogy működésük (ideértve a vétlen, a kezelő 
akaratától független működtetést is) ne jelentsen 
veszélyt. 

 
A munkaeszköz kezelőjének a fő kezelőhelyről 
egyértelműen látnia kell azt, hogy senki sem 
tartózkodik a veszélyes térben. Ha ez nem lehetséges, 
automatikusan működő biztonsági jelzést (hangjelzést, 
illetőleg világító jelzést) kell adni a munkaeszköz 
elindítása előtt. A vezérlőrendszernek, amely a 
munkaeszköz kezelője részére biztosítja a szükséges 
jelzést, biztonságosnak kell lennie, meghibásodása vagy 
megrongálódása nem idézhet elő veszélyes helyzetet.  
 
 
Lehetővé kell tenni, hogy a kockázatnak kitett munkavállaló, illetve a munkavégzés 
hatókörében tartózkodó kellő időben elkerülhesse, elháríthassa a munkaeszköz elindítása, 
illetve leállítása által előidézett veszélyt. 

Minden munkaeszközt el kell látni olyan kezelőelemmel, amely azt biztonságosan működteti, 
és biztosítja a munkaeszköz teljes leállítását.  

A munkaeszköz indító berendezésének kiválasztásánál figyelembe kell venni a várható 
üzemzavarokat, valamint az egyéb okok miatti üzemeltetési kieséseket. Minden kezelőhelyet 
el kell látni vészkikapcsoló berendezéssel, amely a munkaeszköz részeit vagy egészét a veszély 
jellegétől függően leállítja úgy, hogy a 
munkaeszköz biztonságos állapotba 
kerül. Amikor a munkaeszköz vagy 
annak veszélyes részei leálltak, az 
érintett működtető egységek 
energiaellátását a vezérlésnek meg kell 
szakítania.  

A munkaeszközt a veszélyeitől és a 
rendes leálláshoz szükséges időtől 
függően el kell látni megfelelő számú 
vészkikapcsoló berendezéssel. 
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Műszaki megoldással kell biztosítani, hogy a berendezés leállító rendelkezésének 
(kapcsolójának) elsőbbsége legyen az indító rendelkezéssel (kapcsolóval) szemben.  

A vészkikapcsoló berendezés kezelőelemeit úgy kell elhelyezni, hogy azt a kezelő (kezelők), 
továbbá más, a veszély bekövetkezését észlelő személyek könnyen elérhessék és 
veszélytelenül működtethessék.  

A leeső vagy kivágódó tárgyak veszélyével járó munkaeszközt el kell 
látni a veszély jellegének megfelelő védőberendezéssel.  

A gáz, gőz, aeroszol, folyadék vagy por kibocsátásával veszélyt okozó 
munkaeszközt el kell látni megfelelő felfogó, elvezető, illetve elszívó 
berendezéssel a keletkezési helyen. 
 

Ha a munkavállalók védelme szükségessé teszi, a munkaeszközt vagy 
annak részeit rögzítéssel vagy más módon stabilizálni kell.  

Ha a munkaeszköz törése vagy szétesése veszélyeztetheti a 
munkavállalót, megfelelő védőintézkedéseket kell tenni.  

A munkaeszköz mozgó részeit el kell látni védőberendezéssel, amely 
elhatárolja a veszélyes teret, vagy leállítja a veszélyes rész mozgását 
a veszélyes tér elérése előtt. Olyan védőberendezést kell alkalmazni, amely 

 stabil kialakítású;  

 nem okoz többletkockázatot;  

 nem távolítható el, vagy nem hatástalanítható könnyen;  

 a mozgó résztől megfelelő távolságot biztosít;  

 nem akadályozza a munkaeszköz működésének figyelemmel kísérését;  

 lehetővé teszi a szereléshez vagy a karbantartáshoz szükséges műveletek elvégzését 
anélkül, hogy a védőberendezéseket leszerelnék, illetve a hozzáférést a munkavégzés 
területére korlátozza.  

                        

Munkaeszköz kezelésére, szerelésére, karbantartására szolgáló területeket az elvégzendő 
művelethez szükséges mértékben meg kell világítani.  

A munkaeszköznek magas vagy igen 
alacsony hőmérsékletű részeit 
megfelelő védelemmel kell ellátni az 
érintés vagy túlzott megközelítés ellen. 
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4. sz. melléklet – Az UV fénytechnológia alkalmazása a nyomdaiparban és annak káros 

hatásai 

13. sz. melléklet – A munkahelyen az emberi szervezetet érő zajártalom 

hatásai 

14. sz. melléklet – A rezgés és az emberi szervezetre gyakorolt hatásai 

15. sz. melléklet – Központi és helyi elszívó rendszerek ismertetése. A 

huzathatás negatív hatásai a munkavállalókra és azok kiküszöbölése  

A munkaeszközöket a munkavállalók biztonsága érdekében el kell látni 
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez 
szükséges egyértelmű, könnyen észrevehető és a munkavállaló által 
érthető jelöléssel, illetve figyelmeztető jelzéssel (pl. adattábla, gyártó 
adatai, kezelő-gombok magyar nyelvű feliratai, piktogramok).  

Karbantartási műveleteket csak a munkaeszköz leállított állapotában 
szabad végezni. Ha ez nem lehetséges, megfelelő védőintézkedéseket kell 
tenni, vagy biztosítani kell, hogy az ilyen műveletek a veszélyes téren kívül 
elvégezhetők legyenek.  

A munkaeszközt el kell látni könnyen felismerhető szerkezettel, amellyel 
le lehet választani az energiaforrásról. Az energia visszatérése, a 
visszakapcsolás nem jelenthet veszélyt a munkavállalókra. 
 
Biztosítani kell, hogy a munkavállalók biztonságosan bejuthassanak és 
tartózkodhassanak minden olyan területen, amely szükséges a munkaeszközzel történő 
munkavégzéshez. 
 
 
 
 

7.2 Technológia, munkaeszköz használatba vétele, üzembe helyezése és felülvizsgálata 

Az munkavégzés során alkalmazott technológiákra és munkaeszközökre vonatkozó általános 

biztonsági és egészségvédelmi előírásokat az 1993. évi XCIII. tv. (a munkavédelemről), 

valamint a 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet (a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 

egészségügyi követelményeinek 

minimális szintjéről) tartalmazza.  

Az üzemeltető munkáltató a veszélyes 

létesítmény, munkahely, munkaeszköz, 

technológia üzemeltetését írásban 

elrendeli (a továbbiakban: 

munkavédelmi üzembe helyezés). 

A munkavédelmi üzembe helyezés 

feltétele a munkavédelmi szempontú 
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előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a 

munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, 

illetőleg teljesíti a 18. § (1) bekezdése szerinti követelményeket. A vizsgálat elvégzése 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi együttes szaktevékenységnek minősül. 

Az előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést 

végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését 

bizonyító mérési eredmények, a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, 

tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások. Az 

egyik ilyen tanúsítvány a CE minősítő irat. A CE jelölés (a korábbi EC jelölés) az Európai 

Gazdasági Térségben bizonyos értékesített termékek kötelező megfelelőségi jelölése 1993 

óta. A jelölés azt hivatott jelezni, hogy a termék a rá vonatkozó előírásoknak megfelel és 

szabadon forgalmazható az EGT belső piacán. A jelölés magában foglalja a CE logót és adott 

esetben egy kapcsolódó négyjegyű számot, amivel az akkreditált szervezeteket lehet 

azonosítani.  

16. sz. melléklet – Kosárfonás egészségre gyakorolt hatásai 

 

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott egyes veszélyes 

munkaeszközök üzembe helyezésének feltétele továbbá az adott munkaeszköz megfelelőség 

vizsgálatán alapuló, a vizsgálat eredményét is tartalmazó, akkreditált szervezet által kiadott 

vizsgálati jegyzőkönyv. 

A megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó feltételt kivéve a (3)-(4) bekezdésekben előírt 

rendelkezéseket kell alkalmazni a veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítása, 

áttelepítése esetén is. 

Ha a veszélyes munkaeszközt, 

technológiát próba- vagy kísérleti 

jelleggel üzemeltetik, úgy az üzembe 

helyezési eljárás során figyelemmel kell 

lenni a próba- vagy kísérleti üzemeltetés 

kockázataira is. A veszélyes 

munkaeszköz, technológia próba- vagy 

kísérleti jelleggel történő 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Gazdas%C3%A1gi_T%C3%A9rs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Gazdas%C3%A1gi_T%C3%A9rs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Log%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Akkredit%C3%A1ci%C3%B3
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üzemeltetésére kizárólag a (3) bekezdés szerinti próba- vagy kísérleti jelleggel történő 

üzemeltetéstől független előzetes vizsgálatok lefolytatását követően kerülhet sor. Az ilyen 

jellegű üzemeltetés a 180 napot nem haladhatja meg. 

 
A munkáltató köteles a munkavállaló munkavégzéséhez olyan munkaeszközt rendelkezésre 

bocsátani, amely kialakításában, felépítésében és az alkalmazott védelmi megoldások 

tekintetében megfelel a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, és alkalmas az adott 

munkahelyi körülmények között az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használatra. 

              

Magasban lévő munkahelyen, ahol ideiglenesen végeznek 

munkát, és a munka elvégzéséhez szükséges biztonságos és 

ergonómiai feltételeket kielégítő munka- vagy tartózkodási 

területet nem lehet biztosítani, olyan eszközt kell a 

munkavállaló rendelkezésére bocsátani, amely megfelel az 

elvégzendő munka jellegének, az előre látható 

igénybevételnek és lehetővé teszi a veszélytelen közlekedést.  

 

 

 

8 Munkavédelmi oktatás és foglalkozás-egészségügyi szolgálat 

 

A munkavédelmi oktatás szerves részét 

kell képeznie a munkavállalók tudatos 

nevelése az egészségkárosító hatások 

elleni védelmi megoldások és 

védőfelszerelések alkalmazására. 

Fontos megértetni minden dolgozóval, 

hogy ezek az intézkedések és eszközök 

alkalmazása az Ő egészségük megóvását 

hivatott ellátni. A legjobb fórum erre a 

munkavédelmi oktatások során adódik.  
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Fontos tudni, hogy a munkavédelmi oktatások megtartása nem munkavédelmi 

szaktevékenység, azonban az oktatási tematika elkészítése az. Ennek ellenére bízzuk ezt a 

feladatot egy gyakorlott és tapasztalt szakemberre, aki megfelelő módszereket alkalmaz az 

ismeretanyag olyan módon történő átadására, amely a munkavállalók munkavédelmi 

tudatosságát növeli.  

8.1 Munkavédelmi oktatások rendje 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit 
a munkavállalók részére oktatás keretében kell biztosítani. Minden oktatást dokumentálni 
szükséges. 
 

8.1.1 Előzetes munkavédelmi oktatás 

Előzetes munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a munkavállalót: 

 munkába álláskor, 

 a munkahely vagy munkakör megváltoztatásakor, valamint az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, 

 munkaeszköz átalakításakor, vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, új 
technológia bevezetésekor. 

Az ismeretek megszerzéséig a munkavállaló csak felügyelet mellett foglalkoztatható! 
Munkavédelmi oktatás keretében a munkavállalónak meg kell ismernie: 

 a munkavédelemmel kapcsolatos a törvény, a jogszabályok által számára biztosított 
jogokat és kötelezettségeket, 

 a munkavédelmi rendelkezések munkájával összefüggő részeit, a munkáltatói 
szabályozás rá vonatkozó rendelkezéseit, 

 a munkája biztonságos végzéséhez szükséges technológiai, kezelési, karbantartási, 
üzemeltetési utasításokat, 

 a munkával kapcsolatos közlekedésbiztonsági, tűzvédelmi, elsősegély-nyújtási 
ismereteket. 

 
A gyakorlati oktatás segítse elő és biztosítsa az elméleti munkavédelmi ismeretek 
begyakorlását, következetes alkalmazását. 
Ahhoz, hogy a munkavállaló a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés ismereteivel ismétlődő 
oktatásban kell részesíteni. 
Az ismétlődő oktatást a szükségszerűen, de legalább évente célszerű megtartani. 
Oktatásban kell részesíteni a munkáltató 
területén munkát végző, de nem annak 
állományába tartozó munkavállalókat is.  
Az oktatás tényét dokumentálni kell!  
 
A nem fizikai munkát végző dolgozók 
oktatásban való részvételi 
kötelezettségüknek oly módon is eleget 
tehetnek, hogy a rendelkezésükre 
bocsátott, a munkakörükkel összefüggő 
ismereteket tartalmazó tananyag 
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elsajátítását írásbeli nyilatkozattal tanúsítják. Az írásbeli nyilatkozatot célszerű kétévenként 
megismételni. 
 
A munkavédelmi oktatást munkaidőben kell megtartani. Az oktatás időtartamára átlagkereset 
jár. A munkavédelmi oktatás megtartása nem minősül munkavédelmi szaktevékenységnek, de 
az oktatási tematika elkészítése igen. Ennek ellenére javasolt mind a munkába állást megelőző, 
mind az évenkénti ismétlődő munkavédelmi oktatások megtartásánál szakembert alkalmazni, 
mivel a jogszabályi változások egyik évről a másikra bekövetkezhetnek és nem minden esetben 
kerülnek bele azonnal az oktatási anyagba. Érdemes az oktatások hatékonyságának felmérése 
érdekében az oktatások alakalmával írásbeli tesztet kitöltetni a munkavállalókkal és azok 
kiértékelése után a feltárt ismeretbeli hiányokat, keveredéseket a következő vagy szükség 
esetén egy rendkívüli oktatás alkalmával újra és részletesebben ismertetni a munkavállalókkal.  
Ha a dolgozó rajta kívül álló okból (pl. betegség) az oktatáson nem jelenik meg, pótoktatásban 
kell részesíteni. 
 
Rendkívüli oktatást szükséges tartani, ha a munkáltató területén olyan munkabaleset, 
foglalkozási megbetegedés, vagy a dolgozó életét, egészségét veszélyeztető esemény történt, 
amely a munkavállalók meghatározott köre számára munkakörük vagy tevékenységük alapján 
tanulságul szolgálhat. A rendkívüli oktatás során elhangzottak elsajátításáról meg kell 
győződni.  
 
A munkavédelmi oktatás, pótoktatás, megtörténtét az erre rendszeresített oktatási naplóban 
kell rögzíteni. Öt évig meg kell őrizni és okmányként kell kezelni. Az oktatás elvégzését a 
résztvevők aláírásával ellátva kell nyilván tartani. Az oktatások előtt a használt oktatási 
tematikát az illetékes munkahelyi vezetőnek jóvá kell hagynia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 Foglalkozás-egészségügyi 

rendszer működése 

 

8.2.1 Munkaköri orvosi alkalmassági 

vizsgálatok: előzetes, időszakos, 

soron kívüli, záró és speciális 

alkalmassági vizsgálatok 
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A munkáltató foglalkozás-egészségügyi igénybe vételére köteles biztosítani a munkavállalók 
előzetes, időszakos, soron kívüli, munkaköri, szakmai, ill. személyi higiénés alkalmasságának 
vizsgálatát, valamint szükség esetén a záró vizsgálatot. 
 A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a munkáltató felelősségének érintetlenül hagyásával 
közreműködik az egészséges munkakörnyezet kialakításában, az egészségkárosítások 
megelőzésében. 
 
Az alkalmassági vizsgálatok célja, annak tisztázása, hogy a betöltendő, ill. a betöltött munkakör 
vagy a választott szakma nem veszélyezteti-e a leendő vagy tényleges munkavállaló 
egészségét és testi épségét, nem befolyásolja-e kedvezőtlenül az egészségügyi állapotát, nem 
jelent-e veszélyt az utódai testi és szellemi fejlődésére. 
 
A vizsgálattal tisztázni kell azt is, hogy a munkavállaló az egészségi állapota révén nem 
veszélyezteti-e az adott munkakörben mások, vagy a maga egészségét, továbbá, hogy a 
munkavállaló az adottságai révén nem szenved-e balesetet, illetve nem jelent-e 
balesetveszélyt. Tisztázható, hogy esetleges betegsége mellett a munkakörben nem szorul-e 
rendszeres foglalkozási ellenőrzésekre, továbbá az életkora (fiatalkorúak, időskorúak), vagy 
élettani állapota (terhesség) nem változtatta-e meg az adott munkakörre vonatkozó 
alkalmasságot. 
 
A munkaköri és szakmai alkalmassága, orvosi vizsgálata lehet: 

 előzetes,  

 időszakos,  

 soron kívüli,  

 záró vizsgálat bizonyos esetekben. 
 
A személyi, higiénés alkalmassági vizsgálat lehet: 

 előzetes,  

 időszakos, 

 soron kívüli. 
 

8.2.2 Előzetes munkaköri, szakmai, ill. személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálat 
 

Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni: 

 a munkavégzés megkezdését 
megelőzően minden 
foglalkoztatni kívánt személynél 
(fizikai - szellemi munkakörben 
egyaránt), a munkakör 
(munkahely) megváltoztatása 
előtt minden foglalkoztatott 
személynél, ha  

o fizikai munkát végez, 
o fiatalkorú, 
o nem fizikai munkakörben 

foglalkoztatott 
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munkavállaló az új munkakörben, vagy munkahelyén a korábbinál nagyobb, 
vagy eltérő jellegű megterheléseknek lesz kitéve, 

 

 a foglalkoztatás megkezdése előtt szem- és látásvizsgálatot, a képernyős 
munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetében, 

 
Előzetes személyi higiénés (járványügyi) vizsgálatot kell végezni: 

 a munkát végző személynél a tevékenység gyakorlásának megkezdése előtt az ivóvíz 
minőségű vízellátást szolgáló berendezések, létesítmények működésével, szerelésével 
és karbantartásával kapcsolatos munkakörökben. 

 a közfogyasztásra szánt élelmiszer (étel, ital) előállításával, forgalmazásával 
foglalkozónak, 

 
A járványügyi érdekből végzett vizsgálat az alábbi vizsgálati körökből áll: 

 bőrgyógyászati, 

 TBC (ernyőkép szűrés, érvényes lelet) 
 
A járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben a munkát végző személynek az előzetes 
munkaköri, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat keretében "Egészségügyi 
nyilatkozat"-ot, valamint "Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok " elnevezésű 
kiskönyvet kell kitölteni. 
 

8.2.3 Időszakos munkaköri, szakmai, ill. személyi higiénés alkalmassági vizsgálat 

Időszakos alkalmassági vizsgálatot kell végezni a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése 
céljából: 

 a 18. életévet be nem töltött munkavállalónál: évente 

 a fizikai, kémiai, kóroki tényezők hatásának kitett munkavállaló (pl. laboratóriumi 
dolgozó) esetében: félévenként. 
 

Időszakos orvosi vizsgálatot általában: 

 40 éves korig háromévenként, 

 40 - 50 életév között kétévenként, 

 50 év felett évenként, 

 a feszültség alatti munkavégzéssel járó munkakörben dolgozóknál: évenként. 

 A fokozott pszichés terhelésnek kitett munkavállalónál (magasabb vezető állású 
dolgozók, képernyős 
munkahelyen történő 
munkavégzés stb.) célszerű 
kétévente. 

 Járványügyi érdekből kiemelt 
munkakörökben dolgozó 
munkavállalóknál: évente. 

 Szem- és látásvizsgálatot a 
képernyős munkakörben 
dolgozók esetében kétévente. 
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8.2.4 Soron kívüli munkaköri, szakmai, ill. személyi higiénés alkalmassági vizsgálat 

Soron kívüli munkaköri, szakmai, ill. személyi (higiénés) alkalmassági vizsgálatot kell végezni. 

 Ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely 
feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör biztonságos ellátására. 

 Heveny foglalkozási megbetegedés, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő 
munkabaleset előfordulását követően. 

 Ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved. 

 Ha a munkavállaló munkavégzése - nem egészségi ok miatt - hat hónapot meghaladóan 
szünetel. 

 A munkavállaló olyan rosszulléte, megbetegedése esetén, amely feltehetően 
munkahelyi okokra vezethető vissza, ill. 30 napos keresőképtelenséget követően. 

 
 

8.2.5 Záró vizsgálat 

Záró vizsgálatot kell végezni: 

 külön jogszabályban szereplő emberi rákkeltő anyagok 10 éves, 

 benzol- ill. ionizáló sugárzás 4 éves expozícióját követően a tevékenység ill. a 
munkaviszony megszűnésekor, 

 idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés, munkakörnyezet esetén a 
foglalkoztatás megszűnésekor, 

 külföldi munkavégzés esetén a munkavállaló végleges hazatérését követően. 
 
 

8.2.6 A vizsgálatot végző személyek, ill. szervek 

A munkaköri alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon a foglalkozás-egészségügyi 
alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvos végzi. 
 
A munkaköri alkalmasság másodfokú vizsgálatát és véleményezését a munkáltató telephelye 
szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely végzi. 
A másodfokú egészségügyi szerv döntéséig az első fokú egészségügyi szerv véleménye szerint 
kell eljárni. 
 

8.2.7 Egészségügyi dokumentáció 

A "Munkavállaló egészségügyi törzslapja" elnevezésű nyomtatványt a munkaköri és szakmai 
alkalmasság vizsgálatát és 
véleményezését első fokon végző orvos 
állítja ki, az egészségügyi törzslapot az 
első fokon elbíráló őrzi meg. 
 
A járványügyi érdekből kiemelt 
munkakörökben dolgozó munkavállaló 
kitölti és aláírja - a vizsgálatot végző 
orvos által rendelkezésére bocsátott - 
"Egészségügyi nyilatkozatot", amelyet a 
foglalkozás-egészségügyi orvos őriz 
meg. A vizsgálatot végző orvos 
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ugyanakkor kitölti, aláírja és a vizsgált személlyel aláíratja az "Egészségügyi nyilatkozat és 
vizsgálati adatok" c. könyvecskét, amelyet a vizsgált személynek kell megőrizni. 
 
Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig a munkaköri 
alkalmasságot első fokon elbíráló szerv őrzi meg. 
A munkaköri szakmai alkalmasságról "Beutalás munkaköri alkalmassági vizsgálatra" 
elnevezésű nyomtatvány szükséges. 
 

8.2.8 A munkavállaló kötelessége a vizsgálatokkal kapcsolatban 

 A munkaköri alkalmassági vizsgálaton megjelenni. 

 Ha a dolgozó a vizsgálaton saját hibájából nem jelenik meg, munkába nem állítható. 
Ha a már foglalkoztatott dolgozó nem jelenik meg a számára kötelezően előírt 
vizsgálaton a munkakörében való további munkavégzéstől a vizsgálat elvégzéséig el 
kell tiltani! 

 Érvényes előzetes, időszakos alkalmassági vizsgálat nélkül, ill. "alkalmatlan" minősítés 
esetén az adott munkakörben a dolgozó nem foglalkoztatható, szakmai képzésben 
nem részesíthető, tevékenységet nem folytathat. 

 A foglalkozás-egészségügyi orvos előírhat az adott munkakör ellátására vonatkozó 
korlátozásokat is, továbbá a vizsgálati eredmények alapján megállapíthat a 
rendeletekben javasoltaknál rövidebb érvényességi időt is. 

 A vizsgálatra kötelezett dolgozókról munkahelyenként és munkakörönként, valamint a 
vizsgálatok megtörténtéről naprakész nyilvántartást kell vezetni. 

 

8.2.9 Munkavégzési korlátozások 

Amennyiben a munkavállaló a szakmai alkalmasság első fokú véleményével nem ért egyet, az 

orvosi vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül a „Beutalás másodfokú munkaköri 

orvosi alkalmassági vizsgálatra” elnevezésű nyomtatványon kérheti a munkaköri, illetve 

szakmai alkalmasság másodfokon történő orvosi elbírálását az első fokon eljáró szervnél. 

8.2.10 Védőoltások 

 A dolgozó köteles az előírt védőoltáson megjelenni és magát az oltásnak alávetni. 

 Az oltási dokumentációt minden személy köteles megőrizni és azt újbóli védőoltás, 
illetőleg szűrő vagy ellenőrző vizsgálat alkalmával az orvosnak átadni. 

 A védőoltásra kötelezett dolgozókról munkahelyenként és munkakörönként, valamint 
és az elvégzett védőoltások megtörténtéről naprakész nyilvántartást kell vezetni. 

 
17. sz. melléklet – BEM vizsgálat 
20. sz. melléklet – Egészséges 
munkahelyet minden életkorban.   
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9  MELLÉKLETEK 
 

1. sz. melléklet – Az munkaegészségügyet érintő nemzeti joganyagok 

2. sz. melléklet – munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések  

3. sz. melléklet – Az elsősegély felszerelések színkód rendszere és tartalmi 

követelményei 

4. sz. melléklet – Az UV fénytechnológia alkalmazása a nyomdaiparban és annak káros 

éllatani hatásai 

5. sz. melléklet – A bútorgyártásban használt felületkezelő anyagok egészségre 

gyakorolt káros hatásai 

6. sz. melléklet – A faanyagok gomba-, láng- és rovar mentesítésének anyagai és azok 

káros hatásai az emberi szervezetre 

7. sz. melléklet – A bútorgyártásban használt felületkezelő anyagok innovációja  

8. sz. melléklet – A papírgyártás és annak egészségkárosító hatásai 

9. sz. melléklet – Porártalom 

10. sz. melléklet – Az egyéni védőeszközök kategóriái, védelmi képessége és jelölései 

11. sz. melléklet – EVE viseléssel kapcsolatos szankcionálás, munkavállaló motiválása 

12. sz. melléklet – Védőeszköz juttatási rend, az egyéni védőeszközök kiadása, 

nyilvántartása 

13. sz. melléklet – A munkahelyen az emberi szervezetet érő zajártalom hatásai 

14. sz. melléklet – A rezgés és az emberi szervezetre gyakorolt hatásai 

15. sz. melléklet – Központi és helyi elszívó rendszerek ismertetése. A huzathatás negatív 

hatásai a munkavállalókra és azok kiküszöbölése  

16. sz. melléklet – Kosárfonás egészségre gyakorolt hatásai  

17. sz. melléklet – BEM vizsgálat  

18. sz. melléklet – A nyomdaiparban használt festékanyagok innovációja 

19. sz. melléklet – Természetes és mesterséges fényforrások a munkahelyeken 

20. sz. melléklet – Egészséges munkahelyet minden életkorban.  
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1. sz. melléklet A munkaegészségügyet érintő nemzeti joganyagok 

 

I./1. Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 
 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági 

szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről 
 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 
 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 
 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 

nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 
 

I./2. Foglalkozás-egészségügy 

 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 

 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozásegészségügyi szolgáltatásról 
 

I./4. Foglalkozási betegség, fokozott expozíció 
 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós 

esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról. 
 

I./5. Munkahely 
 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 
 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és 

egészségvédelmi jelzésekről 
 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi 

és biztonsági követelményeiről 
 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 
 

I./6. Kóroki tényezők 
 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók 

egészségének védelméről 
 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni 

védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 
 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra 

vonatkozó minimális egészségi 
és munkabiztonsági 
követelményekről 

 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 
a munkavállalókat érő 
zajexpozícióra vonatkozó 
minimális egészségi és biztonsági 
követelményekről 
 
 

I./7. Kémiai biztonság 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160427.333504
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34341.314410
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34692.292503
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=82857.314584
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=24129.291146
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=23521.292496
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26505.350421
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=86495.337588
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=33696.297654
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40681.291463
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64040.333259
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40838.333253
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48618.350428
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93513.333454
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=94559.333456
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=94559.333456
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 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 
 25/2000. (IX. 31.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

 
I./8. Munkaeszköz, gép 

 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről (hatályon kívül helyezve 2016. 
05.05-től) 

 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról 
 

I./9. Egyéni védőeszköz 
 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 

védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 
 

I./10. Anyagmozgatás, közlekedés 
 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági 

követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról 
 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi 

tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről 
 

I./13. Veszélyes anyagokkal végzett tevékenységek 
 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 

elleni védekezésről 
 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48594.348034
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48596.358186
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83488.115598
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=116990.217259
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40904.333254
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18921.333816
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34511.333250
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139993.347708
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48944.351863
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2. sz. melléklet Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések 

 

Menekülést segítő jelek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelmeztető jelek 

Az ágazatokban leggyakrabban előforduló figyelmeztető jelek: 
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Tiltó jelek 

Az ágazatokban leggyakrabban előforduló tiltó jelek 

        

   

Rendelkező jelek 

Az ágazatokban leggyakrabban előforduló rendelkező jelek 
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3. sz. melléklet Az elsősegély felszerelések színkód rendszere és tartalmi követelményei 

Az elsősegély felszerelések színkód rendszere 

Az elsősegély felszerelések innovációja során a gyártók az elsősegélynyújtás elősegítése 
érdekében színkódokkal jelölik a különböző kötöző és segédanyagokat, hogy azok 
egyértelműen felismerhetőek legyenek és vészhelyzet esetén gyorsabb ellátást tudjunk 
foganatosítani, mivel nem kell keresgélni a megfelelő eszközt. 

Kék színkód: 

Vágott, horzsolt és zúzódásos sérüléseknél használatos kötszerek és mull-lapok 

Sárga színkód: 

Másodlagos, valamint újrakötözés esetén használatos. Minden seb ellátására alkalmas. 

Szürke színkód: 

Poliészter réteggel ellátott, nagy nedvszívó képességű, sima felületű, jól szellőző és vegyi 
kötöző anyagoktól mentes kötszerek. Anyagának tulajdonsága miatt nem ragad a sebbe. 

Narancssárga színkód: 

Nyomókötések, erős vérzések csillapítására. 

Zöld színkód: 

Kötszerek és végtagok rögzítésére szolgáló anyagok 

 elasztikus pólya 

 hálós kötöző 

 háromszög kendő 
 
Az elsősegély-felszerelés tartalma 

 Elsősegély-felszerelés - I. kategória  

MSZ 13553 szabvány által 

meghatározott tartalmú munkahelyi 

elsősegély felszerelés. Minden 

munkahelyen készenlétben kell tartani 

elsősegély-felszerelést. A mentőláda 
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megfelel a I. kategória által támasztott követelményeknek: munkahelyek, üzemek részére 30 

dolgozóig. 

A mentőláda tartalma: 

 Steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m): 1 db 

 Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m): 2 db 

 V Steril mull-lap (50 cm x 80 cm): 3 db 

 Steril mull-lap (6 x 6 cm / 100 lap): 1 db 

 Kéztisztító lap: 4 db 

 Háromszögletű kendő (100 x 100 x 141 cm): 1 db 

 Fóliakesztyű: 4 pár 

 Ragtapasz (1,25 cm x 5 m): 1 db 

 Biztosítótű (40 mm-es): 2 db 

 Olló (130 mm-es, MSZ 2160): 1 db 

 Sebfertőtlenítő oldat (30 ml/doboz): 1 doboz 

 Utasítás elsősegélynyújtásra: 1 db 

 Feljegyzési füzet (40 oldalas): 1 db 

 Tartalomjegyzék: 1 dágott mullpólya (egyenként csomagolva 10 x 5 cm): 3 db 

 

Elsősegély-felszerelés - II. kategória  

MSZ 13553 szabvány által meghatározott tartalmú munkahelyi elsősegély felszerelés. Minden 

munkahelyen készenlétben kell tartani elsősegély-felszerelést. A mentőláda megfelel a II. 

kategória által támasztott követelményeknek: üzemek részére 50 dolgozóig. 

A mentőláda tartalma: 

 Steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m): 2 db 

 Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m): 4 db 

 Vágott mullpólya (egyenként csomagolva 10 x 5 cm): 4 db 

 Steril mull-lap (50 cm x 80 cm): 3 

db 

 Steril mull-lap (6 x 6 cm / 100 

lap): 1 db 

 Kéztisztító lap: 4 db 

 Háromszögletű kendő (100 x 100 

x 141 cm): 2 db 

 Fóliakesztyű: 8 pár 
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 Ragtapasz (1,25 cm x 5 m): 1 db 

 Biztosítótű (40 mm-es): 4 db 

 Olló (130 mm-es, MSZ 2160): 1 db 

 Seb fertőtlenítő oldat (30 ml/doboz): 1 doboz 

 Utasítás elsősegélynyújtásra: 1 db 

 Feljegyzési füzet (40 oldalas): 1 db 

 Tartalomjegyzék: 1 db 

Elsősegély-felszerelés - III. kategória  

Minden munkahelyen készenlétben kell tartani elsősegély-felszerelést! MSZ 13553 szabvány 

által meghatározott tartalmú munkahelyi elsősegély felszerelés. A mentőláda megfelel a III. 

kategória által támasztott követelményeknek: üzemek részére 51-100 főig. 

 

A mentőláda tartalma: 

 Steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m): 4 db 

 Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m): 4 db 

 Vágott mullpólya (egyenként csomagolva 10 x 5 m): 5 db 

 Vágott mullpólya (egyenként csomagolva 15 x 5 m): 5 db 

 Steril mull-lap (50 cm x 80 cm): 5 db 

 Steril mull-lap (6 x 6 cm / 100 lap): 3 db 

 Kéztisztító lap: 6 db 

 Háromszögletű kendő (100 x 100 x 141 cm): 4 db 

 Fóliakesztyű: 10 pár 

 Ragtapasz (1,25 cm x 5 m): 1 db 

 Biztosítótű (40 mm-es): 8 db 

 Olló (130 mm-es, MSZ 2160): 1 

db 

 Sebfertőtlenítő oldat (30 

ml/doboz): 1 doboz 
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 Utasítás elsősegélynyújtásra: 1 db 

 Feljegyzési füzet (60 oldalas): 1 db 

 Tartalomjegyzék: 1 db 

Elsősegély-felszerelés - IV. kategória  

Minden munkahelyen készenlétben kell tartani elsősegély-felszerelést! MSZ 13553 szabvány 

által meghatározott tartalmú munkahelyi elsősegélyfelszerelés. A mentőláda megfelel a VI. 

kategória által támasztott követelményeknek: üzemek részére 200 főig. 

A mentőláda tartalma: 

 Steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m): 6 db 

 Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m): 6 db 

 Vágott mullpólya (egyenként csomagolva 10 x 5 m): 10 db 

 Vágott mullpólya (egyenként csomagolva 15 x 5 m): 10 db 

 Steril mull-lap (50 cm x 80 cm): 6 db 

 Steril mull-lap (6 x 6 cm / 100 lap): 5 db 

 Kéztisztító lap: 10 db 

 Háromszögletű kendő (100 x 100 x 141 cm): 4 db 

 Fóliakesztyű: 15 pár 

 Ragtapasz (5 cm x 5 m): 1 db 

 Biztosítótű (40 mm-es): 8 db 

 Olló (130 mm-es, MSZ 2160): 1 db 

 Sebfertőtlenítő oldat (30 ml/doboz): 1 doboz 

 Utasítás elsősegélynyújtásra: 1 db 

 Feljegyzési füzet (60 oldalas): 1 

db 

 Tartalomjegyzék: 1 db 
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4. sz. melléklet Az UV fénytechnológia alkalmazása a nyomdaiparban és annak káros élettani 

hatásai 

 

A nyomdaiparban a II. világháborút követően 1946-ban fejlesztették ki az első UV festékeket, melyek 

a biztonsági nyomtatások alapjául szolgáltak a későbbiekben. Ezeknek a festékeknek a szárítási eljárása 

során UV fényt alkalmaznak, mely a kellő száradási időt biztosítja. Ezek a festékanyagok az UV fény 

hatására száradnak meg.  

Ennek a technológiának az alkalmazásához természetesen mesterséges UV fényforrásra van szükség, 

melynek káros élettani hatásait ma már részletesen ismerjük. Az UV fénysugárzás egyaránt káros 

hatásokat fejt ki az emberi szemre és a bőrfelületre is. 
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Az UV sugárzás tulajdonképpen a látható fénytartomány és a röntgensugárzás közötti 

hullámtartományt jelenti 254 – 365 nanométer közötti tartományban.  

A nyomdaiparban három hullámhossz tartományt alkalmaznak, UV-A 365 nanométer, UV-B 

313 nanométer és UV-C 254 nanométer. Az ilyen nyomatokat alkalmazzák azoknál a 

nyomdaipari termékeknél, ahol a magas biztonsági követelmény a fő szempont. Ilyenek 

például a papírpénzek biztonsági elemei is. A legmagasabb biztonsági elemet az UV-C 

tartományba tartozó nyomatok biztosítják. 

Az ilyen technológiák kialakításánál nagyon fontos tényező annak zártá tétele a munkavállalók 

érő káros hatások elleni védelem okán.  
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Az UV-C sugárzás esetében nem elegendő a fénysugárzás elleni védelem, mivel az ilyen 

mesterséges fényforrások a használat során ózont is termelnek. 

Az ózon (O₃) egy három oxigénatomból álló instabil molekula, mely szúrós szagú és mérgező 

az emberi szervezet számára, ennek okán az ilyen gázképződést nem lehet kiengedni a 

munkahelyi légtérbe és annak folyamatos elszívásáról kell gondoskodni. 
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Az ózon kiáramlása esetén érezzük a „friss eső illatot” és belégzése esetén fejfájás, a szem 

kiszáradást és torokfájás érzést okoz, melynek hatásai a ózondús légtér elhagyása után szinte 

azonnal elmúlnak. Már kis mennyiségű belégzése és a bőrfelülettel való érintkezése esetén 

bőrrákot, szemirritációt, tüdő- és hörgőbetegsége idézhet elő.  

Ennek okán rendkívül fontos a légtérből történő megfelelő elszívása. A környezetbe kijutva 

nem okoz környezeti károkat, mivel ha nem tud mással reakcióba lépni (növények, épületek 

stb.) akkor gyorsan átalakul oxigénné.  
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5. sz. melléklet A bútorgyártásban használt felületkezelő anyagok egészségre gyakorolt 

káros hatásai 

 
A bútorgyártásban és a faiparban különböző felületkezelő anyagokat használnak, mint például 

festékek, lakkok, pácok, lazúrok, olajok, ragasztók. 

Ezek az anyagok is tartalmaznak különféle oldószereket, amik nemcsak levegő- és 

környezetszennyezők, hanem ártalmasak az emberi szervezetre is. 

Ahhoz, hogy elkerüljük ezeket a szennyeződéseket, megelőzzük a különböző betegségek 

kialakulását, olyan anyagokat kell használnunk, amelyekben ezek az oldószerek nincsenek 

vagy kis mennyiségben találhatóak.  Ilyen agyag például a vizes bázisú vagy növényi 

alapanyagú festékek, lakkok. 

 

Azok a padlók, bútorok, ajtók, ablakkeretek, amik fából készültek, valamint még a padló, 

mennyezet és falak szigetelésére használt anyagok tartalmazhatnak formaldehidet. Ez egy 

szerves vegyület, mely gáz halmazállapotú szobahőmérsékleten, szúrós szagú, színtelen 

anyag. 

A formaldehid a faiparban a bútorok, egyéb fatermékek, furnérlemez ragasztóanyaga, 

műgyanta. 

Ennek az anyagnak a biztonsági adatlapjából kiolvasható, hogy veszélyes anyag. 

 

  

 

 

 

Figyelmeztető mondatai a következők: 

 

 H301+H311+H331 Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező 

 H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz 

 H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki 

 H335 Légúti irritációt okozhat 

 H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz 

 H350 Rákot okozhat H370 Károsítja a szerveket (szem) 

 

Szervezetbe belélegezve kerül, de 

bőrön át is képes bejutni. 

 

 

A másik leggyakoribb káros összetevő a 

festékekben az úgynevezett VOC, 

Volatile Organic Compound szó 

rövidítése, magyarul „illékony szerves 

vegyület”. 
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Erről szóló Kormány rendeltünk a következő: 

25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló 

termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról 

Párologva, hosszútávon fejtik ki egészség- és környezetkárosító hatásukat. 

 

 

A festékekben, lakkokban előforduló káros anyag a benzol. Ez egy színtelen, jellegzetes szagú 

folyadék. Káros az immunrendszerre, csökkenti a szervezet védekezőképességét, így nagyobb 

a fertőzés kialakulása. 

Biztonsági adatlapján megtalálható, hogy ez az anyag is veszélyes. 

 

 

 

 

 

Figyelmeztető mondatai: 

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz 

H302 Lenyelve ártalmas 

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet 

H315 Bőrirritáló hatású 

H319 Súlyos szemirritációt okoz 

H340 Genetikai károsodást okozhat 

H350 Rákot okozhat H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket 

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

 

 

Nélkülözhetetlen a szűrőbetétes maszk használata. 

 

Gázszűrő típusok: 

 A típus: szerves gőzök és gázok, melynek forráspontja 65  C vagy 

magasabb 

 B típusú: szervetlen gőzök és gázok 

 E típusú: kén-dioxid és más savas gázok és gőzök 

 K típusú: ammónia és szerves 

ammónia származékok, gőzök és 

gázok 
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6. sz. melléklet A faanyagok gomba-, láng- és rovar mentesítésének anyagai és azok káros 

hatásai az emberi szervezetre. 

 

A faanyagot számos területen felhasználják, bútort, padlót, gerendát, mennyezetet, 

burkolatot, készítenek belőle. Legjellemzőbb tulajdonsága, hogy könnyen megmunkálható, 

szerelhető, jól ellenáll a külső hatásoknak. Hátránya viszont, hogy éghető anyag, különböző 

biológiai kockázatnak van kitéve. 

Ezek elkerülése érdekében a fát különböző eljárásokkal kezelik. 

Ahhoz, hogy elkerüljék azt, hogy fa égjen, lángmenetesítik az anyagot. Ezek az égéskésleltető 

anyagok csökkentik és késleltetik a faanyag égését. 

Eljárása történhet ecseteléssel, áztatással vagy szórással.  

A fa felületén hő hatására olvadék vagy szigetelőréteg alakul ki, ez 

védi meg az anyagot. 

Ezeknél az anyagoknál különösen ügyelni 

kell egészségünk megóvására. Munka 

közben enni és dohányozni szigorúan tilos, 

hiszen nem juthat a szervezetbe. 

Ecseteléses technikánál az alábbi védőfelszerelések szükségesek: vegyvédelmi gumikesztyű, 

gumikötény. Ha szórással visszük fel a felületre a kívánt anyagokat akkor védőszemüveg, 

gázálarc, vegyvédelmi ruha, vegyvédelmi gumikesztyű használata kötelező. 

Sok égéskésleltető anyagokban megtalálható a gomba- és rovarölő szer, ami viszont mérgező. 

A biztonsági adatlapjukon szereplő utasításokat haladéktalanul be kell tartani. 

 

A két leggyakoribb biológiai kockázat, ami megtámadhatja a fát, nem más, mint a gombák és 

a rovarok. 

Ezeket a fákat kezelni kell, erről az alábbi jogszabály szól 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 

az országos településrendezési és építési követelményekről. 

„53§ (5) *  Faanyagot a beépítési helyének megfelelő, a 

tűzvédelemre és a faanyagvédelemre vonatkozó előírásoknak 

megfelelő égéskésleltető, gombamentesítő, illetőleg rovarkár 

elleni kezelés után szabad beépíteni.” 

Ezt a kezelést azonban időközönként 

újra meg kell ismételni a fánál. 

A gombásodást mindig nedvesség 

okozza, elsődleges feladat, hogy ezt a 

nedvességet kell megszűntetni. 

A gombamenetesítés hatásai: 

 a meglévő gombákat 

hatástalanítja, megöli 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.KOR#lbj203id7a06
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 a gombák szaporodását megállítja 

 megakadályozza a spórák letelepedését 

 

 

 

Folyamata: 

Fát elő kell készíteni, meg kell tisztítani, csiszolni, 

portalanítani a kezelés előtt. 

Tanácsos szakember segítségét kérni, hiszen ha nem 

megfelelően van előkészítve a fa felülete, akkor nem 

úgy hat a szer. A szakember jobb esetben rendelkezik 

a szükséges védőfelszerelésekkel, ami a kezelés során 

nélkülözhetetlen. Ezek a szerek veszélyes anyagok is lehetnek, tehát a szakembernek ehhez is 

megvannak a lehetőségei, hogy azokat megfelelő hulladékként kezelje, a megmaradt anyagot 

megfelelően tárolja esetleg megsemmisítse. 

 

A rovarok a közöl a leggyakoribb kártevő a házicincér, inkább 

a fenyőféléket szereti. 

A faanyag felszíne alatti réteget rágja a lárvája és kijáratot is 

rág magának, ami ovális alakú. 

Van egy kék korongcincér fajta is, ami kárt úgy okoz, hogy a 

vékony fákat összefurkálja. Ez a fajta rovar nagyon gyorsan szaporodik. 

 

A kopogóbogár a fát teljes keresztmetszetben károsítja. Sok, apró 

kirepülő nyílása van. 

 

Ez a három fajta csak néhány azok a rovarok közül, ami komoly kárt tud 

a faanyagban okozni. 

A legnagyobb baj, hogy lárvájuk konkrétan a faagyag szerkezetében okoz komoly károkat, az 

hogy kijáratokat fúrnak magunknak esztétikailag rontja a fa kinézetét. 

Itt is fontos a megelőzés, a fa felületének időben történő kezelése. 

7. sz. melléklet A bútorgyártásban 

használt felületkezelő anyagok 

innovációja 

 

Lakkok, festékek, pácok, gyanták, 

lazúrok egyes összetevői, alkotóelemei 

egészség-, és környezetkárosító hatással 

rendelkeznek. 

A modern, fejlődő világ számára egyre 

fontosabb környezetünk és 
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természetesen egészségünk megóvása, így olyan anyag előállítását helyezték előtérbe, amely 

nem ártalmas összetevőket tartalmaznak. 

Széles körben lehet már a boltok polcain válogatni az allergénmentes, környezetbarát, 

természetes, károsító anyag mentes felületkezelő anyagok között. 

A természetes festékek természetes anyagokból készülnek, mint például lenmag, mészkő, 

agyag, borostyán. Növényi-, állati- és ásványi eredetű összetevőket alkalmaznak. 

Megszűnik a káros pigmentek (ólom, kadmium), töltőanyagok (azbeszt), adalékok használata. 

Allergiás reakciókat is kiváltottak a vegyszereket tartalmazó anyagok, de az allergénmentes 

festékek megjelenésévével az erre érzékenyek is fellélegezhetnek. 

 

Csontenyv és sellak 

 

Munkaegészségügyi szempontból mindkét termék használata javasolt, hiszen emberre nem 

veszélyes, nem okoz betegséget, egészségre nem káros. 

A régi asztalos manufaktúra nélkülözhetetlen eleme volt a csontenyv, 

melyet ragasztásra használtak.  

Nemcsak a faiparban ismert, hanem a papírok, papírlemezek 

ragasztására is alkalmas. 

A különböző ragasztók elterjedésével, ez a termék már homályba 

veszett, sokan már nem is ismerik, így nem is használják. Azonban ha 

valódi fával dolgozik az ember, ez lenne a legmegfelelőbb.  

Használata előkészületet igényel, de erős kötést biztosít. Rugalmas, jól tapadó anyag. 

Őrölt formában lehet kapni a boltokban, melyet egy edénybe kell önteni és meleg vízbe kell 

beáztatni. 

Nem minősül veszélyes anyagnak, de használata során szükséges védőfelszerelések és 

munkaegészségügyi intézkedések a következők: 

 szem- és kézvédelem ajánlott 

 használata után kézmosás 

 enni, inni és dohányozni tilos, hiszen éghető anyag 

 

 

 

 

Kézi készítésű bútoroknál a másik 

lényeges anyag a sellak, melyet a 

bútorok polírozásához használnak. 

Alkoholban oldódik, így lakként 

használható. Elsősorban antik bútorok 

és hangszerek lakkozására használják. 
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Ez a sellak állati eredetű gyanta, lakktetű váladékából készül. 

Egészségre nem ártalmas, de az arra érzékenyeknél allergiát válthat ki. 
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8. sz. melléklet A papírgyártás és annak egészségkárosító hatásai 

 

A papír nem más mint egy vékony, hajlékony lap, amit cellulóz 

tartalmú növényi rostból és enyvből készítenek. Számos felhasználási 

módja van, rajzolnak, írnak, festenek, nyomtatnak rá, csomagolásra 

használják, hajtogatják… 

Az első papír kb. 5000 évvel ezelőtt jelent meg Egyiptomban papirusz 

formájában. 

Papírgyártás fő alkotó eleme a cellulóz. 

Napjainkban a fából készült papírgyártás folyamata a 

következőképpen néz ki: 

1. Nyersanyag, jelen esetben fa előkészítése 

2. Fa áztatása, hántolása. Azért szükséges a hántolás, mert 

barnássá színezné a papírt. 

3. A rönköket felaprítják csiszoló és aprító gépekkel 

4. A felaprított faforgácsot vízzel pépesítik 

5. Az elegyet kémiai oldásra viszik, így választják szét a fa 

rostjait finomabb szálakra 

6. A főzés során az elegyhez adalékanyagként nátrium 

szulfidot kevernek. 

7. A vegyi folyamat után átmossák, és újra őrlés 

következik 

8. Szitára adagolás előtt, különböző adalékanyagokat 

adnak hozzá: 

 klór – fehérítéshez szükséges 

 enyv – víztaszítóság miatt kell 

 kalcium-karbonát – átlátszatlanság miatt  

9. A szitára helyezett pép szárad, szikkad a futószalagon, hengersoron 

10. Szalag keletkezik belőle 

11. Megszáradt papírlemez préshengerek közé kerül, ahol a kívánt vastagságúra nyomják 

a lemezt 

12. Végül a megszáradt szalagot 

feltekercselik 

 

Papír összetétel szerint lehet: 

 fa tartalmú 

 félfamentes 

 famentes 
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Papírgyártás során felléphetnek munkaegészségügyi veszélyforrások is, hiszen az előállításban 

is felsorolásra kerültek különböző vegyi anyagok, amelyek az egészségre ártalmasak. 

A vegyi anyag a munkatevékenység során természetes állapotában vagy mesterséges úton 

fellépő, felhasznált vagy kibocsátott, illetve szennyeződés formájában kibocsátott, önállóan 

vagy keverékben fellelhető kémiai elem vagy vegyület. 

Veszélyes anyag minden olyan anyag vagy készítmény, amely fizikai, kémiai vagy biológiai 

hatása révén veszélyforrást képviselhet, mint a: 

 robbanó 

 oxidáló 

 gyúlékony 

 sugárzó 

 mérgező 

 maró 

 ingerlő 

 fertőző 

 rákkeltő 

 mutagén 

 utódkárosító 

 

A vegyi anyagoknál említésre került a klór, mint fehérítéshez szükséges anyag. Ha a klórgáz 

szembe vagy felső légútba kerül sósavat képez, ami ingerli a nyálkahártyát, nagyobb 

mennyiségben maró sérülést okoz. Kis mennyiségben égő érzés az orrban és a torokban, 

rohamokban jelentkező köhögés, nehézlégzés alakulhat ki. 

Szemben égő, szúró fájdalom, könnyezés, bőrön égő érzés, hólyagképződés jelentkezik. 

Súlyos mérgezés esetén marásos sérülést okoz a légutakon és a tüdőn. Ennek tünetei: 

nyálkahártya duzzanat, görcsös köhögés, rekedtség, mellkasi fájdalom, fulladásérzés, nyál- és 

orrfolyás. 

Fontos a különböző egyéni védőeszköz biztosítása és hordása: vegyvédelmi kesztyű, 

szűrőbetétes maszk, fröccsenés ellen védő védőszemüveg. 

   

 

 

A papír éles szélei miatt a vágás veszélye 

is fennáll. Védőkesztyű használata itt 

sem elhanyagolható. 
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9. sz. melléklet Porártalom  

 
Ebben az ágazatban számolni kell a porok előfordulásával, annak az egészségre gyakorolt 

hatásával. A port két csoportra oszthatjuk szerves és szervetlen. 

 

A porártalom kialakulását befolyásoló tényezők: 

 por koncentrációja 

 porszemcsék nagysága és nagyságrendi megosztása 

 por fizikai-kémiai tulajdonsága 

 expozíciós idő 

 egyéni tényezők 

 

Por légúton keresztül és szájon jut a szervezetbe. 

 

Porok sorsa a szervezetben: 

 20 μm-nél nagyobb szemcsék az orrüreg nyálkahártyáján leülepednek 

 10-20 μm közöttiek a felső légutakban megtapadnak 

 5-10 μm közöttiek a gégébe és az alsó légutakba kerülnek 

 5 μm -nél kisebb szemcsék a léghólyagocskába jutnak 

 

Egyes keményfaporok rákkeltő hatásúak. Fontos, hogy egészségünk 

megóvása érdekében megfelelő egyéni védelmet használjunk ide értve 

a légzésvédő maszkokat, álarcokat. 

Porszűrő típusai: 

 FFP1: véd a nem mérgező porok és/vagy vízbázisú aeroszolok 

ellen 

 FFP2: véd az enyhén mérgező vagy irritáló szilárd aeroszolok 

és/vagy folyadékok ellen 

 FFP3: véd a szilárd aeroszolok és/vagy a mérgező folyadékok 

ellen 
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A porok megengedett koncentrációjáról a 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a 

munkahelyek kémiai biztonságáról szól. 

Finoman szálló por számos elváltozást okozhat az emberi szervezetben, de ugyan úgy képes 

tönkretenni számítógép vezérlésű gépeket is (CNC gépek) 

Környezetre gyakorolt hatása: 

 a lebegő por befolyásolja és csökkenti a látótávolságot 

 a lebegő por idővel felületként lerakódik 

 közvetlen veszélyt jelent a gépek és berendezések számára 

 

Egészségre gyakorolt hatásai: 

 köhögés 

 légszomj 

 hörghurut 

 asztma 

 bőr- és szemirritáció 

 

Azok, akik több éven keresztül magas finompor-terhelés mellett dolgoznak, jobban ki vannak 

téve a következő betegségek kockázatának: szív- és érrendszeri megbetegedések, légutak 

súlyos károsodása, az idegrendszer károsodása, súlyos krónikus tüdőbetegségek, tüdőrák, 

szívroham vagy stroke valamint allergia. Ezek a kockázati tényezők pedig csökkentik a várható 

élettartamot. 

 

Ahhoz, hogy ne legyenek ezek a porok az egészségünkre veszélyesek az alábbi megelőzési 

intézkedéseket tehetjük: 

 zárt technológia alkalmazása 

 automatizálás 

 megfelelő szellőztetés 

 expozíciós idő csökkentése 

 indokolatlan expozíció 

megszüntetése 

 egyéni védelem 

 orvosi alkalmassági vizsgálat 

 oktatás, felvilágosítás 

 személyi higiénia 
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10. sz. melléklet Az egyéni védőeszközök kategóriái, védelmi képessége és jelölései 

 
I. Kategória. Amelyeknél a gyártó vélelmezheti, hogy a felhasználó képes az adott védőeszköz 
védelmi szintjét elegendő biztonsággal megítélni, az alkalmazásának szükségességét kellő 
időben megállapítani, és azt az előbbiek alapján megfelelően használni.  
E szerint az 1. kategóriába kizárólag azok a védőeszközök tartoznak, amelyek az alábbi hatások 
ellen biztosítanak védelmet:  

a) felületi sérülést okozó mechanikai veszélyek (pl. kertészkesztyű, ujjvédő);  
b) gyengén agresszív hatású tisztító-, illetve karbantartószerek, melyek hatása 
minden nehézség nélkül visszafordítható (pl. hígított tisztítószer-oldatok ellen 
védelmet nyújtó kesztyű);  
c) az 50 °C-t nem meghaladó felületi hőmérsékletű tárgyak kezelése során felmerülő 
kockázatok, amelyek egyidejűleg nem teszik ki a felhasználót veszélyes behatásnak 
(pl. kesztyű, kötény);  
d) nem szélsőséges vagy kivételes időjárási, légköri körülmények (pl. fejvédelem, 
időjárás hatásai ellen védelmül szolgáló ruházat, lábbeli);  
e) gyenge ütések és rezgések, amelyek nem a test életfontosságú területeire hatnak, 
nem okoznak maradandó sérüléseket (pl. a fejbőr vagy haj védelmét szolgáló könnyű 
fejvédők, kesztyűk, könnyű cipők);  
f) napsugárzás (pl. napszemüveg).  

 
II. kategóriába tartoznak mindazok a védőeszközök, amelyek nem tartoznak az 1., illetve a 3. 
kategóriába. Az egyes és hármas kategóriák tartalmát megvizsgálva ebbe a kategóriába az 
alábbi egyéni védőeszközök sorolhatók be:  

a) lábvédelmet szolgáló egyéni védőeszközök  
b) védőlábbeli  
c) biztonsági lábbeli  
d) orrmerevítő nélküli lábbeli  
e) arcvédők  
f) védősisakok  
g) szemvédők  
h) hallásvédő eszközök (mindegyik, amelyiket a fülbe, vagy a fülre kell helyezni),  
i) védőruházat, mely speciális használatra került megtervezésre (vágásálló, jól 
láthatóságot biztosító ruházat)  
j) kéz és karok védelmét 
szolgáló, biztosító 
védőkesztyűk (idetartoznak a 
vágásálló védőkesztyű, rezgés 
elleni védelmet nyújtó 
védőkesztyű tagjai is)  

 
III. kategória. Mindazok a komplex 
tervezésű védőeszközök, amelyek a 
halálos kimenetelű balesetek, a súlyos, 
visszafordíthatatlan egészségkárosodást 
okozó hatások ellen védenek, és 
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amelynél a gyártó vélelmezheti, hogy a felhasználó a közvetlen hatásokat nem tudja kellő 
időben felismerni. E szerint a 3. kategóriába kizárólag az alábbi védőeszközök sorolhatók:  
a) a szűrőtípusú légzésvédő eszközök, amelyek a szilárd anyagok, illetve folyékony aeroszolok, 
vagy ingerlő, veszélyes, mérgező, illetve radiotoxikus hatású gázok ellen védenek;  
b) a légkörtől teljes mértékben elszigetelő légzésvédő eszközök, beleértve a 
búvárkészülékeket is;  
c) amelyek kémiai hatások, illetve ionizáló sugárzások ellen korlátozott idejű védelmet 
biztosítanak;  
d) amelyek hő hatásának kitett környezetben használhatók, ahol a környezeti levegő értéke 
eléri vagy meghaladja a 100 °C-ot, vagy ezzel azonos hatást keltő klímaviszonyok vannak jelen, 
függetlenül attól, hogy infravörös sugárzás, láng vagy nagyobb méretű olvadt anyagok 
fröccsenésének veszélye fennáll-e vagy nem;  
e) a hideg környezeti hatás ellen védőeszközök, ha a környezeti hőmérséklet -50 °C alatt van, 
vagy ezzel azonos hatást keltő klímaviszonyok vannak;  
f) amelyek a magasból történő leesés, zuhanás ellen védenek;  
g) amelyek a villamosság által okozható kockázati tényezők ellen védelmet biztosítanak, a 
feszültség alatt álló berendezéseken vagy feszültség közelében végzett tevékenységnél, illetve 
a nagyfeszültség alatt lévő berendezésektől való elszigetelést szolgálják. 
 
 

Jelmagyarázat  
Egyéni védőeszközök védelmi képességére utaló piktogramok és EN vizsgálati szabályok 

 

  
EN 388 Mechanikai kockázatok elleni védelem 

 
 EN 1082 Vágás (kések) elleni védelem 

 
 EN 407 Termikus veszélyek elleni védelem (hő és/vagy tűz) 

 
 EN 533 Korlátozott hő és láng elleni védelem 

 
 EN 374 Vegyi anyagokkal szembeni teljes értékű védelem 
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 EN 374 Vegyi anyagokkal szembeni egyszerű védelem 

  
EN 511 Hidegártalmak elleni védelem 

  
EN 374 Mikroorganizmusok, bakteriológiai fertőzés elleni védelem 

 

 

 

EN 421 Ionizációs sugárzás és radioaktív szennyeződés elleni védelem 

 
 EN 60903 Villamos feszültség elleni védelem 

  
EN 1149 Statikus elektromossággal szembeni védelem 

 
 prEN 13034 Folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelem 

 
 prEN 13982 Veszélyes szilárd részecskék elleni védelem 

 
 EN 14605 Védőruházat folyékony vegyszerek ellen 

 
 EN 1073 

Szemcsés radioaktív szennyeződés elleni, nem szellőztetett 

védőruházat 

 
  Csúszás elleni védelem 

 
  A szem védelme 

  
 Zajhatások elleni védelem 

 
  Légzésvédelem 

 
  Ívhegesztésnél keletkező sugárzás elleni védelem 
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 Eső elleni védelem 

 
  Szél elleni védelem 

  
 Jól láthatóságot biztosító termék 

 
  Higiénés eszköz 

  
 Érintkezés élelmiszerrel 

 
 EN 381.4 Védelem kézi vezérlésű láncfűrésszel végzett munkához 

 
  Lezuhanás elleni védelem 

 
  Hőálló talpú lábbeli 

 
  Olajálló talpú lábbeli 

 
  Zuhanó tárgyak elleni védelem 

 
  Talpátszúrás elleni védelem 

 
  Lábfej védelme 

 
  Elcsúszás elleni védelem 

 
  Energiaelnyelő sarok 

 
  Hőmérsékleti tartományok jelzése 

+yy ºC

-xx ºC
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  Átázás elleni védelem jelzése %-ban 

 
  Felhasználási idő jelzése 

   Információk jelzése (EN 420) 

  EN 659 Tűzoltó kesztyűk 

  EN 10819 Rezgéssel szembeni védelmet biztosító kesztyűk 

  EN 455 Egyszer használatos vizsgáló kesztyűk 

 
Fejvédelem EN 397, EN 812 

Szem- és arcvédelem EN 166, EN 175, EN 379, EN 1731, EN 169, EN 170, EN 171, EN 172 

Hallásvédelem EN 352 

Légzésvédelem EN 136, EN 405, EN 140, EN 141, EN 143, EN 149, EN 137, EN 371, EN 402, EN 

1146, EN 12942 

Kézvédelem EN 388, EN 374, EN 407, EN 511, EN 659, EN 60903, EN 421, EN 455, EN 1082 

Védőruházat EN 340, EN 368, EN 369, EN 343, EN 471, EN 470, EN 531, EN 1149-1, EN 468, 

EN 463, EN 1073-2, EN 14126 

Lábvédelem EN 345, EN 346, EN 347, EN ISO 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<XX %
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11. sz. melléklet EVE viseléssel kapcsolatos szankcionálás, munkavállaló motiválása 

 

 Az ágazatra jellemzően a munkavállalók többsége a munkavégzés során több féle egyéni 
védőeszközt (továbbiakban: EVE) használnak egyszerre. Ennek okán sokszor előfordul, hogy ez 
– az hiányzik a repertoárból.  

Mindenképpen meg kell értetni a munkavállalókkal az EVE viselés fontosságát. Tudatosítani 
kell az saját érdekeltséget, azonban ez egyes munkavállalók esetén nehézségekbe ütközik. 
Ebben az esetben nem lehet szemet hunyni a hiányosság felett, hiszen súlyos 
munkabalesethez, fokozott expozícióhoz és foglalkozási megbetegedéshez vezethet. 
Legtöbben azonnal valamilyen szankcionálásra gondolunk, de talán nem ez a helyes megoldás. 
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem vezethet eredményre az EVE viselést elhanyagoló 
munkavállalók megbüntetése. Az erre alkalmazott módszer általában a béren felüli juttatások 
(pl. mozgóbér, munkavédelmi bónusz, egyéb bónusz) megvonása. Lehetőség van továbbá 
munkavégzés alóli felfüggesztésre, szóbeli figyelmeztetésben részesítésre, melynek írásban 
kell történnie, valamint írásbeli megrovásra, fegyelmi eljárás kezdeményezésére és 
lefolytatására, továbbá munkaviszony megszüntetésére. 

Milyen lehetőségek vannak ezen kívül?; 

 Ellenőrzési rendszer kiépítése, az egyes munkaterületeken megbízott munkabiztonsági 
felelősökkel. Ezt a feladatkört a csoportvezetők is elláthatják. 

 Javadalmazási bónusz rendszer kialakítása a munkabiztonsági felelősök nyilvántartása 
alapján (kik viseltek rendszeresen védőfelszerelést).  Csak a szabálykövetők kapnak. 

 Külön oktatás tartása az EVE védelmi képességeiről, helyes viseléséről, tisztításáról, 
karbantartásáról, cseréjéről. 

 Az EVE kiválasztás során a munkavállalók véleményének megkérdezése, viselhetőség, 
kényelem, hatékonyság, elhasználódás tekintetében.  

 Munkavállalói ötletbörzék tartása az egyes munkaterületeken, vagy munkafolyamatok 
során felmerült veszélyek kiküszöbölésére. Így a munkavállaló is sajátjának érzi a 
változást és nem kívülállóként éli 
meg azt. 

Ezek alkalmazhatóak külön – külön, de 
akár együttesen is. A módszer 
megválasztása nagyban függ a 
munkavállalók fogékonyságától és 
belátási képességüktől. Természetesen, 
ahol tudunk, ott az EVE helyett 
törekedjünk a kollektív védelem 
kialakítására.  
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Mindenekelőtt a legfontosabb a megfelelő kommunikáció kialakítása a munkáltató és a 
munkavállalók között munkavédelmi kérdésekben. 

 

 

 

 

12. sz. melléklet Védőeszköz juttatási rend. Egyéni védőeszközök kiadása nyilvántartás. 
 

 MUNKAKÖR 

 

TARGONCAKEZELŐ (VEZETŐ) 

TEVÉKENY-SÉG 

MEGNEV-EZÉSE 

A VÉDELEM 

IRÁNYA 

VÉDŐ-ESZKÖZ 

MEGNE-VEZÉSE 

VÉDŐ-ESZKÖZ 

KATEGÓ-

RIÁJA 

VÉDŐ-ESZKÖZRE 

VONATKOZÓ SZABVÁNY 

SZÁMA 

VÉDELMI SZINT 

VÉDELMI 

KÉPESSÉG MEG-

HATÁRO-ZÁSA 

EGYÉB JELLEMZŐK 
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FEJ-VÉDELEM 
IPARI VÉDŐSISAK  

MSA V-Gard 500 
2 MSZ EN 397 

 

LD: ütőhatás elleni 

és erős oldalirányú 

nyomóhatás elleni 

védelem, -30oC-ig 

haszn. 

SZEM-

VÉDELEM 

VÉDŐ-SZEMÜVEG 

PULASAFE-XC TSR 

PULSAFE XC I/O 

2 MSZ EN 166 MSZ EN 172 

 

5-1,1 I/O EZÜST 

mechanikai hatások 

és UV sugárzás, 

valamint káprázás 

ellen 

TEST 

VÉDELEM 

TÉLIESÍTETT 

VÉDŐKABÁT 
2 

MSZ EN 343 

MSZ EN 342 

MSZ EN 14058  

alkalomszerű 

használat, hideg 

elleni védelem 
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ESŐKABÁT 

típus: SOS 
1 

MSZ EN 343 

MSZ EN 14360 

 

alkalomszerű 

használat, eső elleni 

védelem 

JÓL LÁTHATÓSÁGI 

MELLÉNY 
1 MSZ EN 471:2003 

 

alkalomszerű 

használat, a NAPPALI 

és az ÉJSZAKAI jól-

láthatóságot 

biztosítja 

KÉZ-VÉDELEM 

VÉDŐKESZTYŰ 

(MECHANIKAI) 

SOFRAF TECKTRIL WF 

2 MSZ EN 420 MSZ EN 388 

 

3122 

kopásálló szintetikus 

bőr, rugalmas, 

vékony poliészter 

kézhát, elasztikus 

mandzsetta 

TÉLIESÍTETT 

VÉDŐKESZTYŰ 
2 MSZ EN 420 MSZ EN 511 

 

alkalomszerű 

használat, hideg 

elleni védelem 

LÁB-VÉDELEM 

BIZTONSÁGI LÁBBELI  

BAC0U 716  

200J orrmerevítő 

2 
MSZ EN ISO 20344  

MSZ EN ISO 20345 
 

S3 

MUNKAKÖR 

 

ASZTALOS, ÁCS, FAIPARI SEGÉDMUNKÁS 

TEVÉKENY-SÉG 

MEGNEV-EZÉSE 

A VÉDELEM 

IRÁNYA 

VÉDŐ-ESZKÖZ 

MEGNE-VEZÉSE 

VÉDŐ-ESZKÖZ 

KATEGÓ-

RIÁJA 

VÉDŐ-ESZKÖZRE 

VONATKOZÓ SZABVÁNY 

SZÁMA 

VÉDELMI SZINT 

VÉDELMI 

KÉPESSÉG MEG-

HATÁRO-ZÁSA 

EGYÉB JELLEMZŐK 

A
N
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A

G
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T
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FEJ-VÉDELEM SAPKA 1   
szálló por elleni 

védelem 



 

93 
 

SZEM-

VÉDELEM 

VÉDŐSZEMÜVEG 

(Páramentes, 

vegyszerálló 

polikarbonát, B 

fokozatú, erősített 

mechanikai védelem) 

2 

MSZ EN 166  

MSZ EN 170  

MSZ EN 172 

 

 

mechanikai hatások 

ellen 

TEST 

VÉDELEM 

MUNKARUHA [kabát 

és deréknadrág]  
1 MSZ EN 340 

 

Vágások és egyéb 

mechanikai 

sérülések elleni 

védelem 

PÓLÓ  1  

 

Mechanikai 

sérülések elleni 

védelem 

TÉLIESÍTETT 

VÉDŐKABÁT 
2 

MSZ EN 343 

MSZ EN 342 

MSZ EN 14058  

alkalomszerű 

használat, hideg 

elleni védelem 

KÉZ-VÉDELEM 

VÉDŐKESZTYŰ 

(MECHANIKAI) 

SOFRAF TECKTRIL WF 

2 MSZ EN 420 MSZ EN 388 

 

3122 

kopásálló szintetikus 

bőr, rugalmas, 

vékony poliészter 

kézhát, elasztikus 

mandzsetta 

MÁRTOTT KESZTYŰ 

(pamutra mártott kék 

PVC, csúszás ellen 

érdesített tenyér, sav-, 

lúg-, olaj és 

mikroorganizmusok 

elleni védelem, 1,2 

mm vastag, 34 cm 

hosszú) 

2 

MSZ EN 420  

MSZ EN 388  

MSZ EN 374-1-2 

  

  

Vegyi veszélyek 

elleni védelem 

LÁB-VÉDELEM 

BIZTONSÁGI LÁBBELI  

BAC0U 716  

200J orrmerevítő 

2 
MSZ EN ISO 20344  

MSZ EN ISO 20345 
 

S3 
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AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK KIADÁSA, NYILVÁNTARTÁSA 
 

MUNKÁLTATÓ NEVE  

CÍME  

TELEPHELY  

MUNKAVÁLLALÓ NEVE  

MUNKAKÖR/FOGLALKOZÁS  
 
 
Kijelentem, hogy az alább felsorolt egyéni védőeszközöket átvettem, azok használati módját és a használat 
szabályait megismertem és tudomásul vettem.  
Tudomásul veszem, hogy a munkám során az engem érő veszélyforrások, munkahelyi ártalmak elleni védekezés 
céljából köteles vagyok rendeltetés-szerűen használni és az elhasználódás következtében a cseréjüket 
kezdeményezni.  
Tudomásul veszem, hogy az egyszer használatos védőeszközöket a használat után lecserélem, azokat újból nem 
használom fel.  
 
 
 

SSZ. VÉDŐESZKÖZ 
MEGNEVEZÉSE 

SZABVÁNY 
SZÁMA 

JELLEGE ÚJ JELLEGE 
CSERE 

ÁTVÉTEL 
IDEJE 

DOLGOZÓ 
ALÁÍRÁSA 
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13. sz. melléklet A munkahelyen az emberi szervezetet érő zajártalom hatásai 

Hatályos jogszabály 66/2005 (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra 

vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről 

A gépek rezgései a levegő hullámok útján terjednek, és hangok formájában érik el az emberi 

szervezetet. 

 

A zaj mindazon hangok, amelyek az emberben kellemetlenérzetet 

keltenek, tevékenységét, nyugalmát zavarják, ill. patológiás 

reakciót váltanak ki. 

Hangok fajtái: 

 infrahangok                             16Hz alatt 

 hallható hangok                      16-20000 Hz 

 ultrahangok                              20kHz – 10 MHz 

A zajexpozíció az alábbi iparágakban fordulhat elő: nyomda-, papírgyártás, asztalos- és 

bútoripar. 

 

 

 

 

 

 

 

A rendeletben megtalálható a pontos beavatkozási határértékek: 

a) zajexpozíciós határérték: 87dB 

 

b) felső beavatkozási határérték: 

85dB 

egyéni védőeszköz használata 

kötelező 

 

c) alsó beavatkozási határérték: 

80dB 

egyéni védőeszköz biztosítása 
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kötelező, de nem kötelező használni 

 

 

 

Egyéni védőeszközt a munkáltató 

biztosítja a munkavállalók 

számára.  

Zaj okozta hatások: 

 40-65 dB – pszichés, magatartásbeli zavarok  

Ez a zajszint megszokható, nem okoz maradandó károsodást 

 65-85 dB – vegetatív zavarok 

Ez a zajszint nem szokható meg, de nem okoz maradandó 

károsodást 

 85 dB felett – halláskárosodás  

Fejfájás, álmatlanság, fülzúgás 

 120 dB felett – belsőfül mechanikai ártalom egyensúlyzavar is 

jelentkezhet 

 

Halláskárosodás fokozatai: 

 enyhe  

 mérsékelt 

 súlyos 

 igen súlyos. 

 

Zajmérést kell végezni: 

 új munkahely létesítése, ill. új munkaeszköz üzembe helyezése esetén 

 meglévő munkahely, munkaeszköz átalakításakor, új helyre telepítésekor, valamint 

technológia- és termékváltás esetén, ha az átalakítás, ill. változás a zajexpozíció 

mértékét módosíthatja 

 munkakör kialakításakor 

 munkavállalót érő zajexpozíció meghatározásakor 

 

Zajmérést végezhet a zajártalom 

szakterületre az egészségügyi 

miniszterrendelete alapján engedéllyel 

rendelkező szakértő és a Nemzeti 

Akkreditáló Testület által e 

tevékenységre akkreditált szervezet. A 

kockázatértékelés készítésekor a 

zajméréstől el lehet tekinteni, ha a 

munkáltató nyilatkozata alapján 
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egyértelműen kijelenthető, hogy a zajterhelés biztosan nem haladja meg az alsó beavatkozási 

határértéket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. sz. melléklet A rezgés és az emberi szervezetre gyakorolt hatásai 

 

Egyes faipari gépek használata hatással vannak az emberi szervezetre, mint például a motoros 

láncfűrész, csiszológép. Ezek a gépek periodikus rezgőmozgást végző gépek, így a rezgés a 

velük kontaktusban lévő emberre is átterjed. Ez a vibráció. 

Erről részletesen a 22/2005. (VI.24.) EüM rendelt ír, amely a rezgésexpozíciónak kitett 

munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről szól. 

A vibráció lehet helyileg ható és lehet egész testre ható. 

 
 

 

 

A helyileg ható a korábban említett motoros láncfűrész, csiszológép. Prevenciós határérték 

napi 8 órás referencia-időszakra vonatkoztatva 2,5 m/s2. Szervezetre gyakorolt hatása csont- 

és ízületi elváltozások, érrendszeri és idegrendszeri elváltozások. 

Egész testre ható mezőgazdasági gépek 

használata, munkagépkezelők. 

Prevenciós határérték 8 órás referencia 

–időszakra vonatkoztatva 0,5 m/s2.  
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 Szervezetre gyakorolt hatása gerincbántalmak, belső szervek károsodása, idegrendszeri 

panaszok. 

 

 

 

 

 

 

A mennyiségi kockázatértékelés elkészítéséhez rezgésmérést kell végezni: 

a) az új létesítmény, gép, berendezés (továbbiakban: munkaeszköz) üzembe helyezése 

során, kivéve amikor a gyártó által adott információ alapján a rezgésszint a prevenciós 

határértéket nem éri el 

b) meglevő létesítmény, munkaeszköz átalakításakor, új helyre telepítésekor, valamit 

technológia- és termékváltás esetén, ha az átalakítás, illetve a változtatás a 

rezgésterhelés mértékét módosíthatja 

c) munkakör kialakításakor 

d) foglalkozási eredetű egészségkárosodás vagy annak gyanúja, panaszbejelentés, 

másodfokú eljárás vagy egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró illetékes 

fővárosi és megyei kormányhivatal, továbbá bíróság megkeresése esetén, valamint 

jogerős hatósági határozat írja elő 

 

A kockázatértékelést évenként 

aktualizálni kell, soron kívül akkor kell 

felülvizsgálni, ha olyan változás 

következett be, amely azt szükségessé 

teszi, vagy ha az egészségügyi vizsgálat 

eredménye azt indokolja. 

A vibráció szervezetre gyakorolt hatása 

függ a rezgés frekvenciájától, a 

szöggyorsulástól, a munkakörnyezettől, 

az expozíciós időtől, a dolgozó egyéni 
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érzékenységétől (nem, életkor, testalkat…) 

Ahhoz, hogy megelőzzük a vibráció által kialakulható 

megbetegedéseket, kockázatokat számos dolgot be kell tartani. 

Csökkenteni kell az expozíciós időt, a munkavállalót megfelelő 

egyéni védőeszközzel kell ellátni, a munkavállalónak orvosi 

alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie és megfelelő oktatást, 

tájékoztatást kell kapnia a biztonságos munkavégzéshez. 

 
 

 

15. sz. melléklet Központi és helyi elszívó rendszerek ismertetése. A huzathatás negatív 

hatásai a munkavállalókra és azok kiküszöbölése 

 
Az ágazatban alkalmazott technológiák során a munkahely levegőjébe kerülhetnek egészségre 
ártalmas anyagok (por, vegyi gőzök stb.). Az ártalmas tényezőkkel szemben a munkavállalókat 
védeni kell. Ilyen esetben, amennyiben műszakilag lehetséges az egyéni védelem helyett olyan 
kollektív védelmet kell alkalmazni, mely biztosítja a helyiség folyamatos légcseréjét, az 
ártalmas anyagok elszívásával. Legalkalmasabba a kiépített elszívó berendezések, azonban 
ezeknek is lehetnek a munkavállalókra nézve hátrányai. A munkavállalók leginkább az elszívás 
következtében előforduló huzathatásnak vannak kitéve. A huzat az emberi szervezetben már 
pár perc után is betegséget okozhat (fülfájás, szemkivörösödés, náthás tünetek stb.). Az elszívó 
berendezések és rendszerek tervezése során figyelni kell a méretezésre, hogy a berendezés 
működése során káros huzathatás ne léphessen fel. 
 
A lebegő szilárd anyagok (fűrészpor, csiszolatpor stb.) elszívására alkalmas berendezések:  
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Vegyi gőzök, gázok elszívására alkalmas berendezések: 
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Központi elszívó berendezések: 
 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elszívó falak: 
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Elszívó rendszerek és alkalmazási területeik: 
 

 Megmunkáló téri, helyi elszívás: ez abban az esetben alkalmazható, ha a munkavégzés 
során keletkező szemcsés lebegő anyagok, vegyi gőzök, gázok, füst elszívása 
közvetlenül a megmunkáló térből megoldható és annak kijutása a légtérbe 
megakadályozható. 

 Munkaterületi helyi elszívás, elszívó falak: Ezt a módozatot abban az esetben lehet 
alkalmazni, ha a károsító anyagok légtérbe jutásának megakadályozása nem 
megoldható, és a kijutó káros anyagok nem csak az adott munkafolyamatot végző 
munkavállalót veszélyeztetik. Alkalmazási területe a kialakított hegesztő állomások, 
festő állomások területén a leg elterjedtebb.  

 Központi elszívó rendszerek: Alkalmazási területe széles spektrumot ölel fel. Leginkább 
azokon a munkahelyeken érdemes a kiépítése, ahol több gép, berendezés és 
technológia tekintetében kell megoldani a káros anyagok elvezetését a légtérből. Pl. 
asztalos üzemek. 

 Vegyi fülkék: Alkalmazási területe jellemzően a munkahelyek ellenőrző és vizsgáló 
laboratóriumai, valamint a vegyi anyagok kimérésére, elkészítésére szolgáló 
méregkamrák.  

Figyelem! A megfelelő elszívó rendszer kiválasztása, megtervezése és telepítése során a 

vonatkozó környezetvédelmi előírások és a környezet terhelési határértékek figyelembevétele 

fontos szempont. Meg kell akadályozni a környezetkárosító anyagok kijutását a természetbe. 
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16. sz. melléklet Kosárfonás egészségre gyakorolt hatásai 

 

 

A fonott áru készítéshez nagy múlttal rendelkező iparág. 

Alapanyaga a fűzvessző.  

A műhelyben dolgozó kosárfonók az alapanyagot áztatott, főzött, 

hántolt formában kapják, vagyis a megmunkáláshoz, fonáshoz 

tökéletesen alkalmas állapotban. 

A kosárfonás a mai napig kézzel történik, nem történt az iparágban 

gépesítés a fonás területén, mivel a szálak nem egyforma 

vastagságúak. Azonban a hántolást, vágást már gépek végezik.  

Ahhoz a szükséges mennyiséget, darabszámot az kosárfonó el 

tudja készíteni hajnalban kell kelni, 10-12 órát kell fonni, hiszen 

minden egyes szálat végig kell fonni ahhoz, hogy az adott kosár, 

bútor, szennyes tartó elkészüljön. Ehhez a munkavégzéshez 

nélkülözhetetlen a kitartás és a precizitás. 

 

Ahhoz, hogy megóvjuk egészségünket, elkerüljük a balesetek, 

sérüléseket megfelelő műhelyeket kell kialakítani. 

Nagy teret kell biztosítani, hogy kényelmesen el lehessen férni, a közlekedés akadálymentes 

legyen. A kész termékeknek, áruknak biztosítva legyen egy külön helyiség, ahol a tárolásuk 

megoldott. Csúszásmentes padozatot kell biztosítani és megfelelő világítást (mesterséges és 

természetes fényt). Hiszen az áztatás során a kádból 

kivett vesszökről csöpöghet még a víz, ami elcsúszás 

veszélyét tartogatja, ami akár töréshez, zúzódáshoz, 

fejsérüléshez, agyrázkódáshoz vezethet.  

Ezekben a műhelyekben nagy a páratartalom, ehhez 

megfelelő szellőzést kell kialakítani, úgy ne okozzon 

egészségkárosodást az ott dolgozó kosárfonó. Nem 

megfelelő szellőztetéssel ízületi bántalmak 

alakulhatnak ki. 

Pszichés tényezők is károsítják a dolgozót, mivel nagy koncentrációt igénylő munka, 

előfordulhat, hogy a munkavállaló egyedül, elszigetelten végzi például a kosár készítését, akár 

több műszakban, éjszaka, időkényszer 

áll fenn. 

 

Hosszan tartó ülést igényel a termék 

elkészítése, nem megfelelő, görnyedt 

testtartás hát és gerincbántalmakhoz 

vezet, illetve a nem megfelelő keringés 

visszérbántalmak kialakuláshoz vezet. 

A sok ülés, kevés mozgást eredményez, 

így fennáll az elhízás veszélye is. 
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A fej rossz tartásának következtében nyaki fájdalmak, nyakmerevség alakulhat ki. Kiváltó okai 

lehetnek rossz fejtartás, túlterhelés, stressz, huzat. Ez akár idegbecsípődéshez is vezethet. 

Szúró, vágó eszközöket használnak a munka során, mint például metszőolló, vágókés, 

kalapács, kézi gyalu, fúró, csavarhúzó, amiknél fennáll a bőrsérülés veszélye. 

A lehántolt vessző akár allergiás reakciót is kiválthat, mint bőrirritáció, szemviszketés, kiütés, 

nyálkahártya problémák. De nem csak hántolás során alakulhat ki ez az allergia, hanem a kosár 

felületére használt vegyi anyagok is kiválthatják. 

 

Fontos, hogy rendszeresen tartsák a munkaközi szüneteket, végezzenek nyújtó, lazító 

gyakorlatokat és a szükséges védőfelszereléseket használják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. sz. melléklet BEM vizsgálat 

 

A biológiai expozíciós mutató rövidítése 

a BEM. Ennek a vizsgálatnak a célja a 
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munkavállaló egészségének megőrzése, vegyi anyagok által kialakuló foglalkozási 

megbetegedések megelőzése. 

A vizsgálatról a munkáltatónak kell gondoskodnia. 

A 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben találhatjuk az alábbi definíciókat: 

Expozíció: a munkahelyen jelen lévő veszélyes anyagok hatásának való kitettség, amely a 

munkavállalót éri 

Expozíciós idő: a munkavállaló által a vegyi anyaggal szennyezett munkatérben eltöltött napi, 

heti és éves időtartam órákban, napokban, hetekben kifejezve 

Biológiai expozíciós mutató: a vegyi anyag vagy metabolit koncentrációja biológiai mintában 

(vizeletben vagy vérben) 

 

Ezeket a vizsgálatokat kizárólag a Nemzeti Akkreditáló Testület által e területre és a mérendő 

vegyi anyagok meghatározására akkreditált, vagy a nemzeti vagy nemzetközi jártassági 

vizsgálatban írásban igazolt módon eredményesen résztvevő laboratórium végezhet. 

 

 

 

 

Az alábbi vegyi anyagokat vizsgálják vizeletben: 

Anilin 
 

Fluorid vegyületek Nikkel Xilol 

Arzén 
 

Higany (szervetlen) Nitrobenzol  

Benzol 
 

Kadmium Szelén  

Dimetil-formamid 
 

Króm Sztirol  
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Etil-benzol 
 

Kobalt Toluol  

Fenol n-Hexán Triklóretilén  
 

 

Ezeket a hatályos jogszabály mellékletében találhatjuk meg, ahol a pontos határértékeket is 

jelölik. 

 

 
 

Az alábbi vegyi anyagokat viszont vérben vizsgálják: 

Anilin 
 

Szén-monoxid 
 

Ólom (szervetlen) 
 

Szerves foszforsav-észter tartalmú peszticidek 
 

Kadmium 
 

 

 

A vizsgálatokat különböző időpontokban végezhetik el: 

 

 m.u.                            műszak után 

 mhv.                           munkahét után 

 köv. m.e.                   következő műszak előtt 

 

Fokozott expozíció nem jelenti 100%-ban azt, hogy foglalkozási megbetegedés vagy mérgezés 

alakul ki. Folyamatos fennállással alakulhat ki megbetegedés vagy mérgezés. Ha a munkáltató 

időben gondoskodik az anyag szervezetbe való jutásának megszűnéséről vagy mérsékléséről, 

akkor valószínű, hogy a megbetegedés nem alakul ki. Fokozott expozíciónál a legfontosabb 

teendő az expozíció csökkentése. Rendszeres munkakörnyezeti és biológiai monitorozással 

megakadályozható a további eset 

kialakulása. 

 

 

18. sz. melléklet A nyomdaiparban 

használt festékanyagok 

innovációja 
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A nyomdafesték alapvető feladat, hogy tartós és maradandó képet hozzon létre a 

nyomathordozó anyagon. 

    

A nyomdaiparban használt festékeknek három fő alkotóeleme van: 

 színt adó komponens (pigment) 

o szervetlen 

o fém 

o szerves 

o korom 

 kötőanyagok (filmképzők) 

o száradó olajok 

o műgyanta oldatok 

o modifikált műgyanták (száradó olaj + műgyanta) 

o prepolimerek (oligomerek) 

 Segédanyagok 

o színezékek: színkorrekció 

o oldószerek: viszkozitás beállítása 

o szárítók, fotoiniciátor: száradás vagy annak gyorsítása 

o paszták: tack csökkentés 
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A legfőbb egészségügyi veszélyforrást a festékanyagok oldószer tartalma okozza a 

munkavállalók számára, melyek jellemzően etanol, etil-acetát és etoxy-propanol lehetnek. A 

festékanyagok száradása során ezek az anyagok a festékből elpárolognak és így azt a 

munkavállaló belélegezheti és így fokozott expozíciót eredményezhet.  

Ennek okán a nyomdagépek fejlődésével együtt fontos mérföldkő volt a nyomdafestékek 

fejlesztése is. Már a hetvenes években megjelentek a víz-bázisú, vagy más néven vízben 

oldódó festékanyagok, melyek egészségkárosítás és környezetkárosítás szempontjából is 

jelentős innovációt hoztak magukkal a nyomdaiparban. Az ilyen típusú festékek nem 

tartalmaznak oldószereket és így nincs káros kipárolgás a festék száradási folyamata során. Ez 

természetesen nem azt jelenti, hogy az oldószer tartalmazó festékek teljesen eltűntek az 

iparágból, de felhasználásuk mértéke jelentősen csökkent, illetve az oldószer alapú festékeket 

alkalmazó nyomdatechnológiák zárttá tétele és a keletkező káros oldószer kipárolgások 

közvetlen elszívása elfogadható mértékűre csökkentette az egészségre gyakorolt káros 

hatásukat. 
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19. sz. melléklet Természetes és mesterséges fényforrások a munkahelyeken 

 

Az bútorgyártás, nyomdaipar és sokszorosítási tevékenység során rendkívül fontos a 

megfelelő fényviszonyok biztosítása a munkavégzéshez. Azonban fontos kérdés, hogy ezt 

mesterséges vagy természetes világítással oldjuk meg. A választás nagyban függ attól, hogy 

milyen fényforrások biztosítására van lehetőség az építmény adottságainak 

figyelembevételével. Hiszen hiába szeretnénk természetes fényt az irodába, ha az műszakilag 

kivitelezhetetlen, vagy olyan mértékű átalakítással jár, melynek költsége túl nagy teher. 

Nagyon fontos a megfelelő és mégis költséghatékony megoldás megtalálása. 

Mesterséges fényforrások: 

Számtalan változata létezik a hagyományostól a modern stílusúig, az energia zabálótól a 

takarékosig bezárólag.  

A kiválasztás során ne a kinézet, hanem a hatékonyság legyen az elsődleges szempont és 

igyekezzünk a hideg fényű (5000 – 6500 K színhőmérséklet), természetes fényű (3500 – 4000 

K színhőmérséklet), és meleg fényű (2700 – 3000 K színhőmérséklet) lámpák között választani, 

attól függően, hogy milyen területet akarunk megvilágítani.  

A hideg fény erős és nagyon világos, ezért a leginkább olyan területeket világítanak meg vele, 

ahol fontos, hogy minden jól és éles kontúrokkal legyen látható. Ilyen az iroda is, mert olvasás 

szempontjából ez a legjobb fény. 

A természetes fényt olyan helyeken kell alkalmazni, ahol színhelyes képet kell látnunk. Ilyenek 

lehetnek a laboratóriumok vizualizáló, elemző részlegei, helyiségei. 

A meleg fényt leginkább otthonainkban használjuk, mert ez áll legközelebb a gyertya, vagy a 

tűz fényéhez. A munkahelyeken a pihenő helyiségek ilyen fénnyel történő megvilágítása 

pszichológiailag jó hatást kelthet, hiszen otthonosabbá varázsolja a helyiséget. 
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Természetes fényforrások:  

A legismertebb természetes fényforrások az ablakok és az üvegfalak, de a modern technológia 

már lehetővé tett, hogy olyan helyiségeket is megvilágítsunk természetes fénnyel, melynél 

alapesetben ez nem lehetséges. Ezt ún. fénycsatornák segítségével oldják meg, melyek akár 

több emelet mélységbe is képesek a természetes fény eljuttatására. 
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Mindenképpen előnyösebb a természetes megvilágítás kiépítése a munkahelyeken, hiszen 

nem csak fényt ad, de kamatoztatja a napsugárzás pozitív élettani hatásait is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. sz. melléklet Egészséges 

munkahelyet minden életkorban 

 
Az ágazatokban jellemzően öregedő a 
munkavállalók korfája. Megtalálható 
ugyan a pályakezdő fiatal és a nyugdíj 
előtt álló idősebb munkavállaló is, de 
jellemzően az idősebb korosztály 
létszáma a nagyobb. Ennek fő oka a 
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kitolódott nyugdíjkorhatár. Egyre tovább dolgoznak a munkavállalók. A témával kapcsolatban 
az EU-OSHA, azaz az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség kampányt 
hirdetett 2016 – 2017. évben. 
 

A 2016–17. évi „Egészséges munkahelyek” kampány négy fő célkitűzése: 

1. a fenntartható munkavégzés és az egészséges időskor támogatása már a 
munkavállalók pályafutásának kezdetétől; 

2. az egészségügyi problémák megelőzése a teljes pályafutás során; 
3. a munkaadók és a munkavállalók eszközökkel való ellátása a munkahelyi biztonságnak 

és egészségvédelemnek az idősödő munkaerővel összefüggő kezeléséhez; 
4. az információk és a bevált gyakorlatok megosztásának ösztönzése. 

 
Az EU – OSHA megállapítása alapján a probléma jellege az, hogy 2030-ra a teljes munkaerő 30 
% teszik ki az 55 – 64 év közöttiek. A nyugdíjkorhatárt több uniós tagállamban megemelik. Az 
Európa Bizottság „Európa 2020” című közleménye szerint a demográfiai változás egyike 
azoknak a jelentős problémáknak, amelyekkel Európa szembenéz. Ennek kezelésére 
az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, 2014–2020-as 
stratégiája olyan intézkedéseket körvonalaz, amelyek elősegítik a bevált gyakorlatok 
terjedését, és valamennyi munkavállaló esetében javítják a munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem feltételeit. 
 
Az idősödő munkaerővel kapcsolatos kihívások a munkavédelemmel foglalkozók számára: 

 Kockázatoknak kitettségük jelentősen meghosszabbodik. 
 A krónikus egészségi problémák előfordulása megnövekszik. 
 Biztonsági és egészségi veszélyeknek kitettség növekszik a tekintetükben. 
 A nehéz fizikai munka, a fokozott szellemi terhelés, kézi munka és a szokásostól eltérő 

munkaidő okozhat egészségi problémákat. 
 A társadalom szintjén szükséges foglalkozni az életkoron alapuló hátrányos 

megkülönböztetéssel. 

 
Az EU-OSHA Biztonságosabb és Egészségesebb munkahelyet minden korosztálynak – vizsgálati 
összefoglaló zárójelentésében az alábbiakat írja: 
 
Munkahelyi intézkedések: ösztönzők és 
sikertényezők 
A projekt számos esettanulmányt 
áttekintett az idősödő munkaerő által 
felvetett problémák megoldása 
érdekében bevezetett intézkedések és 
programok lehetséges ösztönzőinek és 
sikertényezőinek meghatározása 
céljából. Bár az esetek csekély számára 

https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM:2014:332:FIN%20
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM:2014:332:FIN%20
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tekintettel ezek a megállapítások nem általánosíthatók, néhány általános minta azért 
körvonalazódott. 

 

Vállalati szinten a munkahelyi hiányzásokkal kapcsolatos aggodalmak ösztönzik a különböző 
programok és intézkedések bevezetését, azaz a betegség miatti távolmaradás és a korai 
nyugdíjazás költségei, az egészségügyi problémával, illetve krónikus betegségekkel küzdő 
munkatársak nagyobb száma, az idősebb munkavállalók szakértelmének és a tudásátadás 
lehetőségének elvesztése, a szakképzett munkaerő hiánya, valamint a termelékenység 
fenntartásának, a munkavállalók egészségének és jólétének, valamint a vállalati arculat 
javításának kérdése. 

A szervezeten kívüli ösztönzők közé tartoznak a nemzeti szakpolitikák és jogszabályok, 
valamint a kormányzat és az interdiszciplináris szervezetek által nyújtott pénzügyi és technikai 
támogatás. 

 

A következő munkahelyi szintű intézkedések kulcsfontosságúnak bizonyultak a munkával 
töltött életszakasz fenntarthatóságának előmozdítása szempontjából: 

 a teljes életcikluson alapuló megközelítés alkalmazása annak érdekében, hogy ne 
alakuljon ki már a szakmai életút korai szakaszában rossz egészségi állapot; 

 holisztikus megközelítés alkalmazása, figyelembe véve a munkahelyi biztonságon és 
egészségvédelmen kívüli, de arra hatással lévő egyéb tényezőket is; 

 munkahelyi egészségfejlesztési intézkedések bevezetése; 

 az életkort és a sokféleséget figyelembe vevő kockázatértékelés alkalmazása, a nemi 
szempontok érvényesítése; 

 olyan humánerőforrás-politika alkalmazása, amely támogatja a munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi irányítást (rugalmas munkaidő, képzés, készségfejlesztés); 

 a munkába való visszatérés támogatásának és a munkahelyi átalakításoknak a 
biztosítása; 

 irányítás és vezetés biztosítása; 

 a szociális párbeszéd/munkavállalói részvétel előmozdítása. 
 
A munkaerő idősödése által felvetett problémák kezeléséhez szükséges pénzügyi és emberi 
erőforrások hiánya általában a kisvállalkozások számára jelent gondot. A mikro- és 
kisvállalkozásokban nyílt munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi politikából eredő 
intézkedések helyett gyakran hoznak ad hoc, az adott helyzetre reagáló, informális 
intézkedéseket. Tekintettel azokra a 
különös nehézségekre, amelyekkel a 
mikro- és kisvállalkozások 
szembesülnek, a szakpolitikai 
intézkedéseknek figyelembe kell 
venniük és kezelniük kell e vállalkozások 
sajátos igényeit. 
 
Az idősödő munkaerő kezelésének 
előfeltételei a munkahelyi biztonsági és 
egészségvédelmi rendszerek számára 
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A projekt eredményei alapján megállapítható, hogy a munkavégzés fenntarthatóságához a 
munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi rendszereken belül teljesülnie kel néhány 
előfeltételnek.  

 

Ezek közé tartoznak az alábbiak: 

 a megelőzés javítása minden munkavállaló esetében azért, hogy ne kelljen 
egészségügyi okok miatt elhagynia a munkaerőpiacot, és megőrizze, sőt fokozhassa 
munkaképességét; 

 a munkaerő sokféleségét figyelembe vevő kockázatértékelésen alapuló konkrét 
intézkedések; 

 holisztikus megközelítés a megelőzés és a munkahelyi jólét előmozdítása érdekében, a 
munkahelyi biztonság és egészségvédelem összekapcsolása más területekkel; 

 a vállalatok, különösen a mikro- és kisvállalkozások támogatása; 

 szociális párbeszéd minden szinten; 

 különböző szakpolitikai területeket, a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet, a 
foglalkoztatást, a közegészségügyet, az oktatást, valamint gazdasági és társadalmi kérdéseket 
átfogó, integrált szakpolitikai intézkedések. 
 
A munkával töltött életszakasz fenntarthatóságát – mint a hosszabb munkában töltött 
életszakasz előfeltételét – biztosító hatékony szakpolitikai intézkedések, a magasabb 
foglalkoztatás, a mindenki számára jobb egészségi állapot, valamint szakpolitikai területek 
közötti és multidiszciplináris rendszerek és struktúrák kidolgozása érdekében össze kell 
hangolni a szereplők tevékenységét és támogatási rendszereket kell kialakítani.  
 

 

 


