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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 munkabiztonsági szempontú 

bemutatása.  

Az ágazatokban az ott használt eszközök, gépek, berendezések és anyagok tulajdonságai, az 

alkalmazott technológiák veszélyessége miatt jelentős munkabiztonsági kockázatot 

hordoznak magukban. Kiemelhetőek a különböző típusú festékek, savak, lúgok és ragasztók. 

Ezeken felül a technológiákban alkalmazott megmunkáló berendezések és az anyagok 

mozgatásához, szállításához használt gépek, eszközök is jelentős munkabiztonsági 

kockázatokat hordoznak.  

Igyekszünk bemutatni a tanulmányban a veszélyforrásokat, melyek adott esetben nem 

biztosan kézenfekvően következnek a technológiákból és a használt berendezések 

kockázataiból, valamint olyan környezet és munkafolyamat kialakításában nyújtanak 

segítséget, mely az ágazatokban dolgozó munkavállalók testi épségére nézve nem vagy 

csekély mértékű veszélyt jelentenek. 

              

             

 

 

 

 

Szeretnénk hangsúlyozni továbbá a 

tanulmányban a kockázatok 

megfelelő felmérésének és 

értékelésének, valamint az 

elhárításukra, csökkentésükre 

irányuló helyes stratégia 

kidolgozását és annak megfelelő 

végrehajtását. A tanulmány inkább 

egy iránymutatás, mintsem 
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„szentírás” lenne a munkáltatók, munkavállalók, valamint a munkavédelmi képviseletet 

ellátók számára. Igyekszünk egy olyan közérthető módon bemutatni a vonatkozó jogszabályi 

és szabványi előírásokat, hogy azok betartása ne egy megfoghatatlan misztikum, hanem egy 

kézzel fogható és a hétköznapokban is alkalmazható segédletet jelentsen.  

2 A munkavédelem általános elvei, jogszabályi előírásai  

2.1 A munkavédelem jogi alapjai 

Fontos megérteni, hogy az előírások betartására tett erőfeszítéseink hatékonysága miatt 
szükséges az azt szabályozó joganyagok hierarchiájának és komplexitásának ismertetése és 
megértése.  
A hétköznapi életben a társadalmi kapcsolatokban is fellelhető a hierarchia, mely különböző 
szintű alá- és fölérendeltségi viszonyokon alapul (főnök-beosztott, feljebbvaló-alárendelt), 
melyek a döntéshozás, felelősség és végrehajtás rendszerében fontos pillérek. Ez a viszony a 
jogszabályok tekintetében is fontos szereppel bír, hiszen ha minden jogszabály azonos szinten 
lenne, akkor az azokban szereplő ütközések feloldására nem lenne lehetőség. Legfontosabb 
alapszabály, hogy a magasabb szintű jogszabálynak az alacsonyabb rendű joganyag nem 
mondhat ellent. Milyen szép is lenne, ha ez az idea minden alkalommal megvalósulna, de mint 
minden mást, ezt is csak emberek alkotják és ebből kifolyólag nem hibátlan. Erre 
természetesen különböző testületek felügyelnek, de még így is előfordulhat jogszabályi 
ütközés, melynek orvoslása a felderítését követően is hosszabb folyamatot vehet igénybe.  
Amennyiben ilyen ellentmondásba ütközünk, akkor minden esetben térjünk vissza a 
„kályhához”, azaz mit ír a magasabb szintű szabályozás. Előfordulhat, hogy azonos szintű 
jogszabályok mondanak ellent egymásnak, nos ilyen esetben fordulhatunk a hatósági 
felügyeletet ellátó szervezetekhez és kérhetjük szakmai állásfoglalásukat a témával 
kapcsolatban, hiszen iránymutatásuk a gyakorlaton és nem a jogszabályok betűjének 
szószerinti értelmezésén alapul. 
 
Lássuk tehát a jogi hierarchiát a munkavédelmen belül. 
 
A munkavédelemmel kapcsolatos előírások rendszere a következő hierarchia szerint épül fel:  
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Jogi hierarchiában a legmagasabb szintű jogszabály Magyarország Alaptörvénye, mely 
meghatározza az állam működését, szervezeteit, feladatait, valamint az alapvető állampolgári 
jogokat is. 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 minden 
területén, akkor ez a munkahelyeken is indokolt.  

A fent említett jogunk vezetett a 1993. évi XCIII. Törvény (Mvt.) létrejöttéhez, mely a 
munkavédelemről szólóan kellő részletességgel, a legalapvetőbb követelményeket 
fogalmazza meg a munkavédelemre vonatkozóan, mint legmagasabb szintű törvény rögzíti 
azokat és irányozza elő annak gyakorlati megvalósítását: 

 Állami feladatként megfogalmazza a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti 
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.  
 

Egyértelműen megfogalmazza a munkáltató kötelezettségeit és jogait, meghatározza 
felelősségét az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek 
megvalósítása érdekében.  
 

A Mvt. egyértelműsíti azt is, hogy a 
védelmet nem csak a 
munkavállalóra, hanem azon túl a 
munkavégzés hatókörben 
tartózkodókra, például látogatókra 
vagy éppen a szolgáltatást igénybe 
vevők számára is ki kell terjesztenie.  

Jó gyakorlat gyártóüzemi és 
építőipari környezetben, hogy az 
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odalátogató személyek csak úgy léphetnek be termelési vagy építési területre, hogy biztosítják 
számukra a védőfelszerelésekkel.  

Felhívja a figyelmet arra vonatkozóan is, hogy bizonyos munkavédelmi feladatok 
munkabiztonsági-, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősülnek, azaz azok 
elvégzéséhez szakképesítéssel kell rendelkezni.  

A szabványok önmagukban nem kötelezők, azonban a szabványtól való eltérés esetén a 
munkáltató köteles – vitás esetben - annak bizonyítására, hogy az általa használt megoldás 
munkavédelmi szempontból legalább egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt 
követelménnyel, megoldással. Az ágazatokban a gépek/berendezések tekintetében a 
szabványok alkalmazása szinte elengedhetetlen, hiszen a gyártók is ezeknek megfelelően 
alakítják ki és építik meg a átaluk kínált berendezéseket és vállalják annak minden tekintetben 
az előírásoknak történő megfelelőségét. Erre alkalmazzák az Európai Unión belül a CE 
minősítés, mely biztosítja, hogy az adott eszköz, gép, berendezés minden vonatkozó EU 
szabványnak megfelel és az azzal történő munkavégzés során fellépő veszélyek mértéke az 
egységes jogszabályi előírásoknak megfelelnek.  
 
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: 
 

 
 

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
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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. 
A kézikönyvek, eljárás- és munkautasítások alkalmazása a MEBIR rendszer használata nélkül is 
ajánlott, mivel minél pontosabban határozzuk meg az alkalmazott technológiai és 
munkafolyamatokat, annál kisebb a valószínűsége egy vészhelyzet kialakulásának, vagy 
baleset bekövetkezésének.  Természetesen ennek csak abban az esetben van értelme, ha a 
munkavállalók az előírásokat betartják, a munkáltatók, pedig rendszeresen ellenőrzik azt.  
 
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató 
köteles figyelembe venni a következő általános követelményeket:  

Munkabalesetek, 
foglalkozási 

megbetegedések

bejelentése

kivizsgálása

nyilvántartása

Munkavállalókkal 
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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A nem elkerülhető veszélyeket is értékelni kell. A keletkező veszélyeket a keletkezési helyükön 
kell leküzdeni.  
Az emberi tényezőt figyelembe kell venni a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és 
munkafolyamat megválasztásánál. Az egyhangú, monoton vagy kötött ütemű munkavégzés 
időtartamának mérséklésére kell törekedni, illetve az abból adódó káros hatás csökkentésére, 
akár a munkaidő beosztásának változtatásával. Szükségszerű, amennyiben vannak, a műszaki 
fejlődés eredményeinek alkalmazása. Lehet például CNC berendezés, modern nyomdagép, 
vagy más ilyen jellegű a biztonságot szolgáló eszköz alkalmazása.  
Nagyon lényeges, hogy ne csak a kockázatokkal és azok mértékével legyünk tisztába, hanem 
legyen intézkedési tervünk, más néven egységes és átfogó megelőzési stratégiánk arra, hogy 
azokat csökkenteni tudjuk és így a munkabalesetek, illetve munkavégzésből adódó 
megbetegedések előfordulási valószínűségét mérsékelni tudjuk. Ez akár egy munkafolyamat, 
technológia átalakításával vagy módosításával, akár megszüntetésével is járhat figyelemmel a 
munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti 
tényezők hatására. A kollektív 
műszaki védelem mindenképpen 
elsőbbséget élvez az egyéni 
védelemhez képest.  

Mvt. célja, hogy az Alkotmányban 
foglalt elvek alapján szabályozza az 
egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés nem csak 
személyi, de tárgyi és szervezeti 
feltételeit is a szervezetten munkát 
végzők egészségének, munkavégző 

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 - a 
munkavállalók megfelelő 
utasítások kiadása segít?

kevesebb időben 
végezhető?

EVE -

egyéni védőeszköz
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képességének megóvása és a munkakörülmények humánusabbá tétele érdekében, megelőzve 
ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. 
 
1. sz. melléklet – A munkabiztonságot 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.  
 

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 
 

Az alábbi szabályok betartása 

elengedhetetlen a munkáltatók 

részéről, melyet valljuk be 

kishazánkban hajlamosak elodázni. 

Egyes munkáltatók fittyet hányva az 

Munkavédelem

Munkaegészségügy Munkabiztonság
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előírásokra – anyagi vagy más megfontolásból – szinte szándékosan veszélyeztetik az 

alkalmazott munkavállalóikat. Ez a tendencia szerencsére egyre kevésbé fellelhető és a 

munkavédelmi tudatosság és kultúra egyre inkább teret hódít az ágazatokon belül. Szívesen 

alkalmazzák a technológia legújabb vívmányait, mivel azok alkalmazása sok esetben nem csak 

biztonságosabbá, de olcsóbbá is teszik a termékek előállítását. Energiatakarékos és 

helykihasználás szempontjából ergonomikusan megtervezett eszközök és berendezések 

tárháza áll ma már rendelkezésünkre a biztonságos munkavégzés feltételeinek 

megteremtésére. 

Lássuk tehát, hogy mik azok felelősségek és kötelezettségek, melyek egy munkáltató számára 

elkerülhetetlenek.  

 Biztosítania kell, hogy a munkavállalók számára kitűzött célok és feladatok ne legyenek 
ellentmondásban a vonatkozó előírásokkal, azaz ami írásban le van fektetve, annak a 
gyakorlat feleljen meg.   

 Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek 
biztosítása. A biztonság megőrzése érdekében meg kell ismernie és meg kell követelnie 
a jogszabályi előírások és a helyi előírások – kiemelt figyelemmel az életvédelmi 
szabályok – betartását a 
munkavállalóktól. 

 Minden munkavállalót megillet a 
rendszeres tájékoztatás és oktatás, 
hogy megismerje a veszélyeket és az 
ellenük való védekezés módját, 
amelyekkel a munkavégzés során 
találkozhat és időnként érdemes 
meggyőződni valamilyen módon a 
tudás visszamérésével az ismeretek 
elsajátításáról.  
 

2.3 A munkavállalók jogai és kötelezettségei  
 

Ahogyan a munkáltatók felelőssége és kötelezettségei is fontosak a biztonságos munkavégzés 

feltételeinek megteremtése során, úgy a munkavállalók tekintetében is elengedhetetlen a 

jogok és kötelezettségek 

meghatározása.  

„Tanulj tinó, ökör lesz belőled”. A 

tanulás egy fontos folyamat a 

munkavállalók életében, hiszen aki 

frissen kikerülve az iskolapadból a 

való életben már magára hagyva 

bolyong az előírások tengerében. 

Fontos folyamat a munkavégzés 

során a vonatkozó jogok és 

kötelezettségek megismerése, 
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hiszen csak ez biztosítja a megfelelő tudatosságot a munkavállalók részéről a 

munkavédelemmel kapcsolatosan. Munkavállalóként minden esetben törekedjünk a 

munkavédelmi szabályok elsajátítására és azok tudatos betartására. Fontos annak megértése, 

hogy a szabályok a munkavállalók és nem a munkáltatók érdekeit szolgálják. Az oktatások 

fontosságáról ennél a fejezetnél nem kívánok beszélni, hiszen azzal majd egy egész fejezet 

foglalkozik a későbbiekben. 

„Minden szentnek maga felé hajlik a keze”. A munkavállalók sok esetben hajlamosak 

elfelejteni, hogy nem csak jogai, hanem kötelezettségei is vannak egy munkahelyen és azok 

betartása nem a munkáltató, hanem a munkavállaló érdekeit szolgálják szintén. A különböző 

kötelezettségek be nem tartása nem csak renitens munkavállalóra nézve jelentenek 

kockázatot, de adott esetben a munkavégzésének környezetében tartózkodó vagy vele együtt 

munkát végzőket is veszélyeztethetik. 

Lássuk milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak a munkavállalókra, melyekkel tisztában 

kell lenniük, hogy a biztonságos munkavégzés feltételei megvalósuljanak.  

 

 A munkavállaló köteles munkavégzésre alkalmas állapotban megkezdeni munkáját, az 
előzőleg ismertetett munkavédelmi szabályok, utasítások megtartásával, a 
munkavédelmi oktatáson részt venni és a kapott tudást elsajátítani. 

 Köteles munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne 
veszélyeztesse, kollégáival együttműködni. A munkaeszköz biztonságos állapotáról 
minden munka megkezdést megelőzően meg kell győződni, azt rendeltetésszerűen 
használni.  

 A munkáltató által biztosított egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően 
használni, tisztításáról gondoskodni, és szólni, amennyiben az sérült.  

 Olyan ruházatot viselni, mely az egészséget és a testi épséget nem veszélyezteti a 
munkavégzés során.  

 Fegyelmet, rendet, tisztaságot tartani alapvető kötelesség.  

 A közölt ismereteket el kell sajátítani és azokat alkalmazni szükséges.  

 A munkáltatónak, vagy a közvetlen szakmai felettesnek azonnal szólni kell ha veszélyt, 
rendellenességet, üzemzavart tapasztal, illetve a vezető által elrendelt intézkedés 
meghozataláig tőle elvárható módon azokat megszüntetni.  
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 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. 

 

A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi 
épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkáltató utasításának teljesítésével 
másokat veszélyeztetne közvetlenül és 
súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia. 
Veszélyeztetésnek minősül különösen a 
szükséges védőberendezések, az egyéni 
védőeszközök működő-képtelensége, 
illetve hiánya. Talán ennek a szabálynak a 
betartása valósul meg a legkevésbé, mivel 
a munkavállaló félti a munkahelyét és a 
megélhetését, ezért sok esetben felvállalja 
a munkavégzést olyan feltételekkel is, 
melyek közvetlen veszélyt jelentenek a 
testi épségére és az életére. Az ágazatokon belül legjellemzőbben a kézi szerszámokkal, 
gépekkel és berendezésekkel végzett munkafolyamatok során felfedezhető ez a tendencia. 
Megvalósulása abban áll, hogy a munkáltató nem biztosít megfelelő eszközöket és gépeket a 
munkafolyamatokhoz. Gondolok itt a repedt nyelű, szerszámokra, burkolat vagy 
védőberendezés nélküli gépekre, berendezésekre, szigetelőszalaggal „megjavított” 
elektromos hosszabbítókra és repedt burkolati kézi kisgépekre. Előfordul, hogy a veszély első 
ránézésre nem is nyilvánvaló és feltárása csak egy felülvizsgálat során történik meg. A 
felülvizsgálatok elvégzésének fontosságát az ezzel foglalkozó fejezetben fogom taglalni.  
 
Joga van munkavédelmi képviselőt választani, joga van magát – a törvényi feltételek 
teljesülése esetén – munkavédelmi képviselőnek jelöltetni.  
A munkavédelmi képviselethez való jog az egyik legfontosabb konszolidáló eszköz lehet a 
munkavállalók részéről a munkáltatókkal szemben a munkavédelmi jogok érvényesítésére. 
Természetesen ez csak abban az esetben igaz, ha a munkáltató is egyenrangú partnerként 
viselkedik ennek alkalmazása során és nem csak ad hoc jelleggel érvényesülnek. Nagyon 
fontos tehát a megfelelő kommunikáció kialakítása a munkavállalók és munkáltató között, 
melynek során a munkavállalók 
reális kéréseikkel, kérdéseikkel és 
ötleteikkel hatékony 
munkabiztonság kialakítását teszik 
lehetővé. 
 
 

2.4 A munkavédelmi képviselők 

jogai, feladatai 
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A munkavédelmi képviselő: a munkavállalók által választott személy, aki a munkavállalók azon 
jogait és érdekeit képviseli, mely az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzéssel összefügg és mindvégig a munkáltatóval együttműködik, hogy ténylegesen 
megteremthetők legyenek az elvárt körülmények. A Mvt. biztosítja a munkavédelemmel 
kapcsolatos érdekegyeztetést, valamint a munkavállalók érdekvédelmét, a munkavédelmi 
képviselők (későbbiek során: képviselők) jogai és kötelezettségei meghatározásán keresztül. 
 
A munkavállalók jogszabály szerint az elvárt és megfelelő munkabiztonsági követelmények 
teljesülése kapcsán jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak, maguk közül képviselőt vagy 
képviselőket választani, aki jogosult meggyőződni: 
 

 Az egyéni védőeszközök megfelelő állapotáról, a biztonságos munkaeszközökről és 

munkakörülményekről. 

 Azon intézkedések megvalósulásáról, melyek az egészség megóvását és a 

munkabalesetek megelőzését szolgálják. 

 A munkavállalóknak a biztonságos és egyben az egészséget nem veszélyeztető 

munkavégzésre történő felkészítéséről, és a kapcsolódó ismeretek elsajátításáról.  

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

 A munkahelyekre beléphet munkaidőben, információkat 
kérhet működési területén.  

 A vezető, illetve vezetőség (mint munkáltató) 
munkavédelmet érintő döntései előkészítésében részt vehet, sőt 
a munkáltatónak törekednie kell arra, hogy a munkavédelmi 
képviselőt bevonja azokba, aki mérlegelheti, hogy részese kíván 
lenni ennek a folyamatnak vagy távol marad attól.  

 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. 

3 Kockázatfelmérés, 

kockázatelemzés 

A kockázatértékelések elvégzése az 

ágazatokon belül egy nagyon 
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összetett folyamat, mivel rengeteg különböző veszély (gépek kockázata, kémiai kockázatok, 

biológiai kockázatok stb.) fenyegeti a munkavállalókat a munkafolyamatok elvégzése során. 

Ennek pontos és szakszerű felmérése nem csak a munkavállaló, hanem a munkáltató 

érdekeltsége is, hiszen nem csak a munkabalesetek száma, de a munkavégzésből eredő 

fokozott expozíciók és foglalkozási megbetegedések lehetősége is jelentősen csökkenthető a 

felmérést követő megfelelő megszüntetési, illetve védekezési stratégia kialakításával. Az 

ágazatokon belül előforduló kockázati tényezők természetéből fakadóan a felmérések sok 

esetben indokolják műszeres vizsgálatok (fény, levegő tisztaság, pontforrás, hőkibocsátás stb.) 

elvégzését, melyek adott esetben jelentős anyagi terhet jelenthetnek a munkáltatók számára 

és elvégzésük a jelenlegi jogszabályi előírásoknak megfelelően az újabb (max. 3 évenként) 

kockázatelemzés elvégzésekor is indokoltak. Azonban a hatósági gyakorlat ennél sokkal 

kevésbé merev és figyelembe veszi az anyagi megterhelést is. Általánosnak tekinthető 

gyakorlat a munkavédelmi hatóság részéről, hogy nem kérik a vizsgálatok elvégzését újbóli 

elvégzését, kizárólag új technológia, munkafolyamat, anyag bevezetése, munkaeszköz, 

gép/berendezés üzembe helyezése, használatba vétele előtt.  

A kockázatértékelés fogalmát és mint folyamat, annak lépéseit a Mvt. határozza meg, melyhez 

a munkáltatók kockázatértékelési kötelezettségei igazodnak. 

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

 
 
Egységes és átfogó megelőzési 
stratégiával, intézkedések 
sorozatával, melyek kiterjedhetnek 
munkafolyamatokra, 
technológiákra, munkaszervezésre, 
munkafeltételekre, vagy akár 
szociális kapcsolatokra, a 
munkakörnyezet annak tényezői és 
hatásai változtathatók, javíthatók. A 
kollektív műszaki védelem az egyéni 
védelemhez képest minden esetben 

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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elsőbbséget élvez és sose szabad elfelejteni, hogy a munkavállalók bizonytalansága a 
megfelelő utasításokkal történő ellátásuk esetén csökkenthető vagy akár kiküszöbölhető.  
 
A munkáltató köteles a kockázatok minőségi, illetve szükség esetén 
mennyiségi értékelését elvégezni, melyek a munkavállalók 
egészségét és biztonságát veszélyeztethetik. Az alkalmazott 
munkaeszközök, veszélyes anyagok és készítmények, a 
munkavállalókat érő terhelések, a munkahelyek kialakítása mind 
részét kell, hogy képezzék a kockázatértékelésnek, illetve kockázat 
becslésnek.  
Az értékelés eredménye alapján megelőző intézkedéseket szükséges hozni annak érdekében, 
hogy a munkakörülmények javíthatók legyenek, és ezeket be kell építeni a munkáltató 
valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe.  
 
A kockázatértékelés fő céljai:  

 
 
Nem biztos, hogy a kockázatok megszüntethetők bármely intézkedés bevezetését és 
végrehajtását követően, a cél az, hogy legvégső esetben a fennmaradó kockázat elfogadható 
mértékű legyen és ne jelentsen közvetlen veszélyt a munkavállalókra. 
 

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, a be tudják 

vonni a munkavállalókat, és a 

munkavédelmi képviselőt, hisz a 

gyakorlati tapasztalataik beépülnek. 

 

 

3.1.1 A kockázatértékelés elemei 

 

meghatározása

rangsorolása

Intézkedé
sek

elhárítása

elfogadható 
szintre 
csökkentése

kockázatok
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 A veszélyek és veszélyeztetettek azonosítása 
 

Az ágazatokon belül a veszélyeztetettek leginkább a munkafolyamatok során 

gépeket/berendezéseket használó, illetve veszélyes anyagok felhasználást végző 

munkavállalók. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az irodában vagy kézi 

munkafolyamatokat végző munkavállalók nincsenek veszélyeknek kitéve, de mégis kisebb 

mértékű és számú kockázattal kell számolni az Ő tekintetükben. Úgy vélem ennek a 

folyamatnak a megfelelő elvégzése az egyik leglényegesebb eleme a kockázatok 

felmérésének, hiszen ennek során tudjuk beazonosítani, azokat a munkahelyeket és 

technológiai-, illetve munkafolyamatokat melyek közvetlen veszélyt jelentenek a 

munkavállalók testi épségére. Az így megállapított veszélyeztetési sorrend nagyon fontos a 

későbbiekben felállított akcióterv fontossági sorrendjének meghatározásában. Előszőr a 

legnagyobb veszélyforrásokat kell megszüntetni vagy elfogadható mértékűre csökkenteni és 

így haladni a kisebb veszélyforrások felé, míg az utolsót is fel nem számoltuk vagy nem 

csökkentettük elfogadható szintre. 

Az azonosítási tevékenység során részletesen számba kell venni az érintett 

munkafolyamatokat, az alkalmazott technológiákat, munkaeszközöket és használatban lévő 

anyagot. Majd meg 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: 
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 A kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése 

A kockázat megítélésénél 

figyelembe kell venni a veszély 

súlyosságát (mekkora kár 

keletkezhet), a veszélyeztetettek 

•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
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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.  

 A teendők meghatározása és a szükséges intézkedések megvalósítása 

Sok esetben előfordul, hogy ugyan a kockázatok, a veszélyek mértéke és mennyisége, valamint 

a veszélyeztetettek meghatározása megfelelően felmérésre kerül, de az ezt követő 

megszüntetésükre vagy elfogadható mértékűre csökkentésükre tett intézkedések csak tessék-

lássék módon, részben kerül megvalósításra. Ez különböző indokokkal, mint annak anyagi 

vonzata, létszámhiány stb. miatt nem kerül megvalósításra. Az ilyen jellegű rossz tendencia 

sajnos több esetben tetten érhető. Tudomásul kell venni, hogy ez egy folyamat, melynek 

megvalósítása úgy munkavállalói, mint munkáltatói érdek is. Sok esetben annak felismerése is 

probléma, hogy mindent azonnal akarnak orvosolni és így az ezzel járó jelentős kiadások 

elriasztják a munkáltatót és fékként megakasztják a folyamatot.  

Nem kell minden kockázatot azonnal megszüntetni. Egy fontossági sorrendet kell felállítani és 

fokozatosan, lépésről-lépésre, akár egy hosszabb időintervallum alatt kell azokat 

megvalósítani. Minden esetben mérjük fel a megvalósítás költségeit és ember (munkavállaló), 

illetve anyag szükségletét és igyekezzünk a legköltséghatékonyabb megoldást választani. 

Lehetséges, hogy egy-egy kockázat csupán megfelelő munkaszervezéssel, munkafolyamat 

módosításával megszüntethető vagy csökkenthető, melynek egyáltalán vagy csak minimális 

költségei vannak. Adott esetben nem szükséges egy kockázatot azonnal megszüntetni, akkor 

is, ha abba a cég anyagilag beleroppan. Amennyiben egy költséghatékonyabb megoldással a 

kockázat megfelelő mértékűre csökkenthető, abban az esetben majd a cég anyagi 

erőforrásainak növekedésével megléphető lesz annak a drágább megoldásnak a 

megvalósítása, mely a kockázatot teljes mértékben megszünteti. 

A Mvt. 54. § (2) bekezdése úgy fogalmaz, hogy az értékelés alapján olyan megelőző 

intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, 

beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. 

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. 
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 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. 

 Egyéni védőeszközök, kollektív védelem biztosítása.  

 A munkabalesetek és foglalkozási betegségek nyilvántartása, kivizsgálása, gyökér okok 
elemzése, bejelentések megtétele és intézkedések meghozatala, hogy legközelebbi 
előfordulásuk megakadályozható legyen.  

 

 A hatásosság ellenőrzése és rendszeres felülvizsgálata, a felülvizsgálat 

dokumentálása 

Amikor elkészül a kockázatértékelés és a megelőzési terv, majd az megvalósításra kerül, akkor 

ez a lépés általában ki szokott maradni a folyamat végén, pedig enélkül nem tudjuk felmérni, 

hogy a hozott intézkedések valóban működőképesek a mindennapi munkavégzés során és 

nem akadályozó tényezői a termelésnek, hanem hatékony módszerei a megelőzésnek és a 

kockázatok megszüntetésének, illetve csökkentésének. Fontos tehát, hogy ez a lépés se 

maradjon el a folyamat végén. Elmaradása általában abból szokott adódni, hogy ezt nem a 

folyamat legvégén, szinte azt közvetlenül követően kell elvégezni, hanem a folyamatok 

megfigyelése mellett kis időt hagyva a rendszer működésének. Tehát el kell telnie egy kis 

időnek mielőtt az ellenőrzést végrehajtjuk. Dokumentálása elengedhetetlen, mert ez 

szolgálhat egy hatékonyabb módszer kidolgozásában hathatós segítségként, amennyiben a 

kockázatok csökkentésére vagy megszüntetésére tett intézkedés egyáltalán nem, vagy csak 

részben elég hatékony, illetve a produktivitást csökkenti jelentősen.  

A kockázatértékelést legalább három évente felül kell vizsgálni, 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 kockázatértékelést azonnal 

felülvizsgálni és módosítani 

szükséges. 

A munkavédelmi törvény 59. § (2) 
bekezdése alapján a munkáltató 
köteles tájékoztatni a 
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kockázatértékelés és a javító intézkedések eredményeiről a munkabiztonsági 
szaktevékenységet ellátó személyt, a foglalkozás-egészségügyi orvost, valamint a 
munkavédelmi képviselőt. Az értékelést és kapcsolódó intézkedéseket, megelőzési stratégiát 
dokumentálni kell, mint ahogy annak felülvizsgálatát is. 

A munkavédelmi törvény 54. § (5) bekezdése szerint a dokumentáció tartalmi elemei a 
következők: 

 

4 A biztonságos munkavégzés feltételei 

4.1 A munkavégzés személyi feltételei 
 

Nagyon fontos, hogy az alábbi előírások teljesüljenek, hiszen olyan munkavállalót 

foglalkoztatni, aki valamilyen testi, szellemi vagy egyéb alkalmatlansága miatt nem csak 

önmagára, de a környezetében vagy vele együtt dolgozó munkatársakra is veszélyes lehet. 

Természetesen nem csak a fizikai 

alkalmasság a lényeges, hiszen az 

ágazatokban előfordulnak más olyan 

jellegű tényezők, melyek más 

módon veszélyeztetik a 

munkavállalók testi épségét. 

Gondolok itt az ágazatokban 

alkalmazott gépek/berendezések 

veszélyeire vagy a 

munkakörnyezetből adódó fizikai 

kockázatokra (személyek elesése, 
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leesése, lezuhanása, tárgyak leesése, lezuhanása stb.). Az ágazatokon belül a fafeldolgozásban 

és a bútorgyártásban használt összes berendezés szinte kivétel nélkül veszélyes gépnek 

minősül a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, tehát jelentős fizikai kockázatot jelentenek 

azokra a munkavállalókra, akik valamilyen okból (fizikális vagy egészségügyi) alkalmatlanok 

vagy részben alkalmatlanok a munkavégzésre.  

A munkavégzésre alkalmasságot természetesen a foglalkozás-egészségügyi szakorvos dönti el 

a rendelkezésére álló információk és a vizsgálatok eredményei alapján, de erről majd egy 

későbbi fejezetben írunk részletesebben. 

Lássuk tehát, hogy a jogszabályi előírásokat a személyi feltételek tekintetében. 

 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 egészséges fejlődését nem 
károsíthatja. 

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 munkáltatónak a kellő számú munkavállalót biztosítani szükséges egy adott munka 
elvégzéséhez. Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, 
akkor egyiküket meg kell bízni a munka irányításával, erről a többieknek tudniuk kell 
és attól kezdve, mint irányítóra figyelniük és hallgatniuk kell a biztonságos 
munkavégzés érdekében. 

 Egyedül munkát végezni veszélyes munkakörnyezetben nem szabad, sőt az oda belépő 
munkavállalókat előzetesen 
erre a munkakörnyezetre, 
annak munkabiztonsági 
követelményeire 
vonatkozóan ki kell oktatni. 
Amíg ezt az oktatást nem 
kapták meg, a 
munkaterületre belépni 
tilos! 
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4.2 A munkavégzés tárgyi feltételei 

Természetesen nem csak személyi, hanem tárgyi feltételei is vannak a munkavégzésnek. 
Figyelem! Minden tárgyi feltétel biztosítása a munkáltató kötelezettsége a munkahelyen. A 
munkavállalók csupán a megfelelő használatáról, állapotának megőrzéséről, tisztításáról és a 
tőlük várható módon történő karbantartásáról kötelesek gondoskodni. 

A munkavégzés tárgyi feltételei nem csak a konkrét munkavégzési helyre vonatkoznak, hanem 
annak környezetére és a szociális helyiségek megfelelőségére is. Sok esetben lehet találkozni 
olyan munkahelyekkel, ahol a munkavégzési környezet megfelelő, de a szociális helyiségek 
(öltöző, mosdó, zuhanyzó stb.) kialakítása, mérete és higiéniája kívánnivalót hagy maga után. 
Előfordul, hogy nincs elegendő hely biztosítva az öltözőt egy időben használó munkavállalók 
létszámához mérten vagy a zuhanyzóban hiányoznak a zuhanyrózsák vagy a lerakott járólap a 
WC-ben nem csúszásmentes. A céget érintő műszaki innováció során fordítsunk figyelmet az 
öltöző, pihenő, étkező és mellékhelyiségek fejlesztésére, esetleges szükséges bővítésére is.  

Lássuk tehát, hogy a munkáltatónak mi mindent kell biztosítania annak érdekében, hogy a 
munkabiztonság ne szenvedjen csorbát. 

  

Minden munkavállaló részére biztosítani kell: 

 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, hulladék megfelelő 
gyűjtéséről és további kezeléséről gondoskodni 
kell. Azok nem jelenthetnek veszélyt és nem 
okozhatnak egészségi ártalmat, de ugyanúgy a 
környezetet sem szennyezhetik. 

 A mozgástér kialakítása, legfőképp mérete a biztonságos munkavégzéshez elegendő 
kell legyen. (Erről részletesebben a munkahelyekre vonatkozó előírásoknál tárgyalunk 
a későbbiekben) 

 Ahol be- vagy leesési 
veszélye lehetséges, vagy a 
munkavállalót és a 
munkavégzés hatókörében 
tartózkodókat leeső tárgyak 
veszélyeztetik, elkerítéssel, 
lefedéssel, vagy más módon 
a védelmet biztosítani 
szükséges.  
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 Az alkalmazott létra, állvány, pódium, kezelőjárda kialakítása, elhelyezése, rögzítése 
lehetővé kell tegye a biztonságos munkavégzést, a biztonságos közlekedést, fel- és 
lejutást. Ezeknek az időszakos ellenőrzése nagyon fontos, stabilitásuk, 
sérülésmentességük minden munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizendő.  

 Az anyagtároló helyeket azok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak figyelembe 
vételével kell kialakítani. Például a nagyméretű fűrészárut egy kis kamrába akarjuk 
bezsúfolni.  

 A munkahely természetes és/vagy 
mesterséges megvilágítása a munkavégzés 
jellegének megfelelő kell legyen és a 
jogszabály mellékletében előírt értékeket 
(lux) el kell érje.  

 A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a 
por és vegyi anyagok, valamint a sugárzások, 
nem károsíthatják a munkavállalókat és az 
ott tartózkodókat, és nem veszélyeztethetik 
a munkavégzés biztonságát. 

 A munkahely és az oda vezető és ott lévő padlózat, 
közlekedési utak felületének jól tisztíthatónak kell lennie. A 
munkavégzés helyén meg kell feleljenek a munkavégzés 
jellegének és a várható legnagyobb igénybevételnek. Egy 
csúszós vagy nem egyenletes felület elesés, illetve botlás 
veszélyét rejti magába. Fontos a közlekedési utak szélessége 
és a szabad magassága, hisz a gyalogosok és járművek 
biztonságos közlekedését lehetővé kell tenni, sőt az azok 
melletti biztonságos munkavégzést is. 

 Amennyiben az adott munkahelyen magyarul nem tudó 
munkavállaló dolgozik, a munkavállaló által értett nyelven 
kell biztosítani akár az oktatás anyagát, akár a 
munkafolyamathoz tartozó technológiai leírást, vagy a gép/berendezés üzemeltetési 
dokumentációját, de ugyan úgy a veszélyt jelző, tiltó és tájékoztató feliratokat is. 

 A munkavállalók, a munkavégzés környezetében tartózkodók testi épségét és 
biztonságát nem veszélyeztetheti egy munkafolyamat, technológia, munkaeszköz vagy 
anyag sem. 

 Bármilyen teher mozgatásánál az anyag, termék tulajdonságaira tekintettel kell lenni 
és arra alkalmas eszközzel, a 
kijelölt helyen és módon, a 
súly- és mérethatárok 
megtartásával szabad 
mozgatni. 
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4.3 A munkahelyekre vonatkozó munkavédelmi előírások 

4.3.1 Munkahelyek kialakításának előírásai (padozat; szabadtéri munkahelyek; közlekedési 

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

vészkijáratok; megvilágítás; megfelelő hőmérséklet) 

 
Az ágazatokban alkalmazott gépek/berendezések, technológia és munkafolyamatok fokozott 
veszélyessége indokolja a megfelelően kialakított és biztonságos munkahelyi környezetet. 
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy más ágazatokban nem ugyanolyan fontos a 
munkahelyi környezet megfelelő kialakítása, de amikor egy irodai vagy más veszélytelenebb 
környezetben az elesés adott esetben kisebb mértékű sérülésekkel járhat, addig egy ilyen 
munkahelyen ugyanez a baleset zárulhat akár a munkavállaló halálával is, hiszen az elesés 
során bele- vagy nekieshet egy éppen működő kőrfűrésznek, vagy papírt ívre vágó 
berendezésnek is. Mindenesetre érdemes az ágazatokban a munkahelyek kialakításánál 
fokozott figyelmet fordítani az esetleges apróbbnak tűnő balesetek fokozottabb 
balesetveszélyes mivoltára is. 
 
A munkahelyek kialakítására vonatkozó általános és minimális munkavédelmi 
követelményeket a 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet tartalmazza, de ezen felül 
még más jogszabályok is vonatkoznak az ágazatokban a munkahelyek kialakítására és 
biztonságossá tételére vonatkozóan. Ezeket egy későbbi fejezetben fogom ismertetni, de 
addig is lássuk az általános előírásokat az ágazatokra vonatkozóan. 
 

 Menekülési utak és vészkijáratok 

A menekülési utaknak és a vészkijáratoknak minden körülmény között szabadon átjárhatónak 

kell lenniük, eltorlaszolni tilos azokat, a szabadba 

vagy egy arra kijelölt biztonságos területre kell 

kijárást biztosítaniuk.  

Fontos, hogy a munkavállalók a legegyszerűbben, 

leggyorsabban tudják a munkahelyet elhagyni, 

ennek megfelelően a vészkijáratokat, menekülési 

utakat mindenki számára egyértelműen jelölni kell, 

jogszabálynak megfelelő módon, szabványos 

jelölésekkel kell ellátni. Cél, hogy a munkavállalók 

kimentése egy esetleges vészhelyzet 

esetén a legrövidebb időn belül 

valósuljon meg, ennek megfelelően 

kell a vészkijáratokat, menekülési 

útvonalakat kialakítani a létszám és 

a terület, épület sajátosságainak 

figyelembe vételével. A 

vészkijáratok kialakításánál fontos 

szempont, hogy azok kifelé, a 

menekülés irányába legyenek 

nyithatók, azokat eltorlaszolni, zárva 
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tartani még átmenetileg sem szabad, hiszen vészhelyzet bármikor bekövetkezhet. Továbbá a 

vészkijáratokat, menekülési útvonalakat vészvilágítással kell felszerelni, melyek egy esetleges 

áramkimaradás esetén is megfelelően tudnak működni, a menekülők részére jelölve az 

útirányt. 

 

 A helyiségek, terek hőmérséklete:  

 
A munkahelyek megfelelő hőmérséklete a munkavégzés jellegéhez mérten, nem csak 

munkaegészségügyi kérdés. Munkabiztonsági vonatkozásában a meleg okozta 

dekoncentráltság is lehet munkahelyi balesetet kiváltója, hiszen úgy szenvedünk el fizikai 

sérülést, hogy valójában egy pszichoszociális ok vezetett a bekövetkezéséhez. A hideg 

környezetben végzett munka során az ízületek és izmok elgémberedése, a végtagok és a kezek 

funkcionális korlátozódása okozhat gondot. A munkavállaló nem tudja emiatt stabilan 

megfogni a munkadarabot, szerszámot vagy egyéb a munkavégzéshez használt eszközt. Ebben 

az esetben is fenn áll a fizikai sérülés fokozott kockázata. A fenti indokokra tekintettel a 

munkahelyi hőmérséklet nem megfelelősége munkabiztonsági kockázatokat okozhat. 

Lássuk tehát, hogy milyen hőmérsékleti viszonyokat kell kialakítani a munka jellegének 

megfelelően. 

A munkahelyek hőmérsékletének a teljes munkaidő alatt optimálisnak kell lenni a 

munkavállalók szervezetére nézve, melyhez alapvetően a munka milyenségét, a dolgozók 

fizikai terheltségét kell számításba venni.  

A megfelelő hőmérsékletet nem csak a munkatérben kell biztosítani, hanem a pihenésre 

szolgáló helyiségekben, az étkezőben, 

különböző szociális helyiségekben, 

tartózkodókban is.  

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. Irodai 

munkavégzésnél a 20-22 Celsius fok, 

könnyű fizikai munkavégzésnél a 18-

20 Celsius fok, közepesen nehéz 

fizikai munkavégzésnél14-18, míg 

nehéz fizikai munkánál a 12- 14 

Celsius fok a legideálisabb a 

dolgozók számára. Továbbá fontos, 

hogy fűtő- hűtő készülékek 

közvetlen közelébe se tartózkodjon 

huzamosabb ideig munkavállaló, 
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hiszen így extrém hőhatás is érheti őt, ami pedig a munkahelyi kockázatok mértékét növeli. 

Ezen készülékek karbantartását, tisztítását az előírt gyakorisággal el kell végezni, hiszen a nem 

megfelelően karbantartott eszközök a munkahelyi légtér levegőjének minőségét ronthatják, 

ezzel a munkavállalókat is megbetegíthetik. A megfelelő beltéri levegő, a hatékony szellőzés 

az ablakok helyes kialakításával, illetve szellőzőrendszer telepítésével is megoldható.  Az 

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

elmozdulás ne következhessen be. A megfelelő munkahelyi hőmérséklet a munkavállalók 

munkavégzésének hatékonyságát, közérzetét teljesítőképességét nagymértékben 

befolyásolja.  

Melegben végzett munkáról akkor beszélünk, ha a 24 Celsius fokot meghaladja a munkahelyi 

hőmérséklet. Ekkor óránként 5-10 perces pihenőidőket kell tartani, továbbá a munkáltatónak 

legalább félóránként 14 – 16 Celsius fokos ivóvizet, egyéb alkoholmentes italt kell biztosítania. 

Hidegben végzett munkáról akkor beszélhetünk, ha a munkahely hőmérséklete 10 Celsius fok 

vagy az alatti zárt térben, a szabadban pedig 4 Celsius fok alatti, így ennek megfelelően a 

törvényi előírásokkal összhangban, óránként 5-10 perc pihenőidőt kell a munkavállalóknak 

biztosítani. Tehát munkaszervezési intézkedések is szerepet játszanak az optimális 

hőmérséklet kialakításában.  A pihenőidő biztosításán felül a munkáltatónak meleg védőitalt 

(50 Celsius fokos) is biztosítani kell, mely legtöbbször meleg tea formájában kapnak meg a 

munkavállalók, de ez lehet bármilyen alkoholmentes ital is, ügyelve arra, hogy a cukortartalma 

a 4 súlyszázalékot ne haladja meg. Természetesen ezen kockázatoknak megfelelően a 

védőeszközökről is gondoskodni kell, mint a meleg ruházat, sapka, kesztyű, aláöltözők, stb.  

A védőital elfogyasztásához a létszámnak megfelelő poharakról is gondoskodnia kell a 

munkáltatónak, biztosítva a higiéniai feltételeket. 

 A helyiségek természetes és mesterséges megvilágítása  

A helyiségekben uralkodó fényviszonyok az ágazatokban a bútorgyártás, fonottáru gyártá, 
papírgyártás és a nyomdai tevékenységek során egyformán bírnak jelentőséggel. A munka 
aprólékosságát és a munkadarabok nagyságát figyelembe véve a belső terekben végzett 
munkafolyamatok tekintetében az MSZ-EN 12464-1/2012 számú szabvány tartalmazza a 
megfelelő fényintenzitás mértékére vonatkozó előírásokat. Ez természetesen nem azt jelenti, 
hogy a külső munkahelyeken, munkaterületeken félhomályban vagy sötétben dolgozhatnának 
a munkavállalók. A fényviszonyok biztosítása a munka jellegének kell, hogy megfeleljen és 
ennek mind belső, mind külső 
térben is meg kell valósulnia. 

Lássuk tehát a megvilágításra 
vonatkozó szabályokat. 

Valamennyi szabadtéri és beltéri 
feladat hatékony és pontos 
elvégzéséhez, különösen akár 
éjszaka, elegendő és megfelelő 
világítást kell biztosítani a látási 
viszonyok kapcsán. A munkahelyen 
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lévő megfelelő világítás is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a munkavállaló közérzete, 
teljesítménye, a munkavégzés minősége az elvárt szinten mozogjon. Tehát a megvilágítás és 
annak elosztása a munkaterületen nagy hatással van arra, hogy a munkavállaló milyen 
gyorsan, biztonságosan kényelmesen képes a feladat elvégzésére.  

Optimális, ha a természetes fény biztosítható, 
mely kiegészítése a mesterséges megvilágítás. 
Abban az esetben jól kialakított a munkahelyi 
megvilágítás, ha az egyenletes, nem következik 
be káprázás és kielégítő a kontraszt. A 
megvilágítás nagysága attól kell függjön, hogy mi 
a feladat, a tevékenység, a helyiségnek mi a 
funkciója, mekkora a tárgy nagysága, ennek 
megfelelőn kell emelni a megvilágítás erősségét. 
A munkáltató rendelkezésére állnak nemzeti 
szabványok, melyek kiinduló pontként 
alkalmazandók a munkahelyi megvilágítás optimális kialakításában. 
 

 A helyiségek padlózata, ajtók és kapuk 

 
Az ágazatokon belül és általánosan a munkahelyeken a legtöbb munkahelyi baleset a 

munkavégzéssel összefüggésben lévő közlekedés során éri a munkavállalókat. Ennek oka a 

munkafolyamatok során sokszor szükséges a gyalogos közlekedés, az alapanyagok és a 

késztermékek raktározásával és a munkaterületre juttatásával kapcsolatos szállításokhoz 

használt segédeszközök és emelőgépek veszélyei, valamint az időszakosan előforduló 

zsúfoltságból, folyadékok kiömléséből és hasonló tényezőkből álló botlás, elesés veszélye 

fenyegeti a munkavállalók testi épségét. 

A munkahelyeken csak olyan padlózat megfelelő, amely 

teljesen sík, jó állapotú, nincsenek gödrök, emelkedők, 

nagymértékű torzulások. A területen a csapadék, vagy 

éppen a technológiából adódó folyadékok elvezetéséről, 

folyamatos feltakarításáról gondoskodni szükséges a 

csúszásveszély megelőzése érdekében. 

A munkahelyen előforduló üveg, 
vagy más áttetsző anyagból készült 
falakat, térelválasztókat jól látható 
módon jelölni kell a balesetek 
megelőzése érdekében. A jelölés 
mellett akár elkerítéssel, felfestéssel 
is megelőzhetők a munkavállalókat 
érő, figyelmetlenségből adódó 
balesetek.  
Az átlátszó ajtókat, kapukat 
szemmagasságban, jól láthatóan 
jelölni szükséges. A balesetek 
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megelőzése érdekében a lengőajtók készüljenek átlátszó anyagból, vagy szemmagasságban 
legyenek ezen ajtókba átlátszó betétek építve. 
A felfelé nyíló ajtók, tolóajtók legyen biztosító, kiegészítő védelemmel ellátva, hogy sem a 
sínről való lefutásuk, sem az akaratlan visszacsapódásuk ne következhessen be. Motoros 
működtetésű kapuk, ajtók esetében, szükség esetén kézi erővel is legyenek könnyedén 
működtethetők, egy vészhelyzet, tűz, áramkimaradás esetére felkészülve. 
 
Amennyiben a kapukat csak járművek használhatják, úgy a biztonságos közlekedés 
megvalósítása érdekében a gyalogosan közlekedő munkavállalók részére is legyenek személyi 
kapuk kiépítve. A közlekedési rendről a dolgozókat tájékoztatni kell, ennek megfelelő feliratok 
legyenek kihelyezve.  
 
 

 Közlekedési útvonalak, veszélyes területek  

Az előző fejezetben említettem a munkavégzéssel összefüggésben végzett közlekedés 

veszélyeit, melyek az ebben a fejezetben leírtak be nem tartása esetén fokozottan vannak 

jelen egy-egy munkahelyen. A legnagyobb problémát általában egy meglévő és már kialakított 

környezetben történő megfeleltetése a legnehezebb az előírásoknak. Ennek fő oka a már 

meglévő közlekedési utak szélessége és annak alkalmatlansága a gyalogos és anyagmozgató 

gép forgalom együttes lebonyolítására. Azok szélessége sok esetben hagy kívánnivalót maga 

után. Mit tehetünk ebben a helyzetben? Legegyszerűbb a az egyik vagy a másik megszüntetése 

az adott területen, de ez nem minden esetben kivitelezhető, mert mi van akkor, ha nincs más 

lehetőség a közlekedésre csak az az egy útvonal létezik. Nos ebben az esetben a megoldás 

jelentős problémákat vethet fel, valamint anyagi vonatkozása is megterhelőbb lehet egy 

megfelelő szélességű útvonal egyszerű felfestéssel történő elválasztásánál. Mindenképpen 

fontos szabály, hogy azokon a helyeken, ahol együttesen közlekedik gyalogos és 

járműforgalom is, ott minden esetben a járműveknek legyen elsőbbsége és megengedett 

sebességüket jelentősen korlátozni kell annak érdekében, hogy az elütéses balesetek 

lehetősége csökkenjen, valamint szabályozásban kell kötelezni a járművezetőket, különböző 

védelmi intézkedések, metódusok megtételére. Úgy, mint hangjelzés alkalmazása 

beláthatatlan kereszteződések előtt és fokozott figyelem tanúsítása a munkavégzés során. 
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Minden munkaterületen a gyalogosok és a járművek közlekedésére is alkalmas közlekedési 

útvonalakat úgy kell kiépíteni, hogy a közlekedési útvonal hatókörében tartózkodókra ne 

jelentsenek veszélyt. A járművek és gyalogosok közlekedési útvonalát el kell különíteni, melyet 

legtöbbször felfestéssel valósítanak meg. A közlekedési utak mérete függ az útvonalat 

használók létszámától, a szállítási tevékenységtől.  

 Helyiségek mérete és légtere, a szabad mozgás biztosítása a munkahelyeken 

 
Tapasztalatom szerint sok esetben a munkavégzésre szánt tér kialakításán nem veszik 

figyelembe azt, hogy a berendezést adott esetben legalább egy fő munkavállaló fogja kezelni 

és a gyártás folyamatossága érdekében el kell helyezni a berendezés mellett a feldolgozásra 

váró alap- és nyersanyagokat, valamint a félkész vagy kész produktumot is ideiglenes jelleggel 

és a munkatér ebben az esetben sem szűkülhet le, valamint a közlekedés számára szolgáló 

területeken sem történhet az anyagtárolás, rakodás. A legnehezebb feladat rendelkezésre álló 

tér megfelelő kihasználása és annak olyan módú elrendezése, mely biztosítja az alapanyagok 

és a legyártott vagy megmunkált termékek biztonságos elhelyezését és a munkavállalónak is 

elegendő mozgásteret biztosít a munkafolyamatok végzéséhez. 

Ezt a feladatot minden esetben megfelelő tervezésnek kell 

megelőzni, hiszen nem elegendő azt kitalálni, hogy a berendezés 

energia ellátása hogyan történik majd és akadálytalan-e az 

alapanyagok beadagolása és a megmunkált termékek 

elszedésére elegendő hely biztosított, hanem a munkavállaló 

munkavégzés során végzett 

mozgásainak végrehajtására is 

elegendő teret biztosítsunk. 

Lássuk tehát a kialakításra 

vonatkozó minimális 

követelményeket. 

A biztonságos, elegendő nagyságú 

mozgástér elengedhetetlen feltétele 

a biztonságos munkavégzés 

megteremtésének, mely optimális 



 

32 
 

esetben 2 m2 szabad teret jelent munkavállalónként. Amennyiben ez nem biztosítható, úgy a 

mozgásteret a munkavállaló környezetében kell kialakítani, mellyel biztosítható a szabad 

mozgás. 

Amennyiben a munkafeladat ülve is elvégezhető, úgy 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 létszámának 

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, valamint 

kézmosási lehetőséget is biztosítani kell a munkáltatónak.  

 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. Abban az esetben, ha a munkafeladat ezt nem követeli meg, akkor nem kell 

kiépített öltözőt, de egy arra kijelölt zárható helyet biztosítani kell, 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 
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zárási lehetőségét, valamint a munka- védőruha száradási, szellőzési lehetőségét. 

Amennyiben a munkatevékenység megköveteli, például veszélyes anyaggal végzett 

tevékenység 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 különíthető el, 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 öltözők közötti közlekedés csak a 

tisztálkodási helyiségen keresztül vezethet át az egyik öltözőből a másikba.  

 Tisztálkodó- és mellékhelyiségek  

 Jogszabályi és hatósági előírások szerint a munkavállalói 

összlétszámnak megfelelő számú zuhanyzót kell 

biztosítani, a munka jellege alapján, 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. Amennyiben 

zuhanyozó kialakítása nem szükséges, akkor 

mosdókagylókat kell felszerelni a kéz szárításhoz 

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. 

Itt fontos megemlíteni, hogy a vonatkozó előírások alapján a tisztálkodó szerek biztosítása is 

a munkáltató feladata. 

 Elsősegélyhelyek  

 
A jogszabályi megfeleltetéssel összhangban a munkavállalói létszámnak, tevékenységnek 

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 
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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 képzés keretében az 

ismeretekből kioktatott, kiképzett és abból vizsgát tett. Az oktatástól számított 2. év után a 

kijelölt elsősegélynyújtónak ismeretfelújító vizsgát kell tennie a képzettségének 

meghosszabbításához.  

Az elsősegélydobozok számát és típusát a munkavállalói 

létszám és a munkakörülmények, veszélyességi tényezők, 

munkabalesetek száma határozza meg. Az elsősegély-

nyújtó felszereléseket jól láthatóan, erre kijelölt helyre kell 

kihelyezni, ahol az minden munkavállaló számára 

hozzáférhető és elérhető. A munkáltatónak gondoskodnia 

kell a felszerelések pótlásáról, lejárt eszközök cseréjéről. 

Jó gyakorlat a munkáltató részéről, amikor 1 elsősegély 
felszerelés esetén egy feljegyzésben, míg több elsősegély 
felszerelésnél nyilvántartásban rögzíti az egyes részelemek lejárati idejét. 
 
 

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.) 
 

 

 Raktározás munkavédelmi szabályai a tárolási helyekre vonatkozóan. 

A raktárban a munkavégzést megkezdését megelőzően a rakodás helyszínét az alábbiak 

szerint érdemes ellenőrizni: 

 padozat tisztasága, fizikai épsége. 

 Tárolási helyek, közlekedési 

útvonalak méretének 
megfelelősége, 

 Polcrendszer, állványzat 
sérülésmentessége, 

esetleges túlterheltsége. 

 Alátétek, raklapok, 

harmadlagos csomagolások 

fizikai állapota, épsége. 

 Megbontott 

egységcsomagok magasban 
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történő biztonságos tárolásának feltételei. 

 Munkabiztonsági szempontok, például egyéni védőeszközök, piktogramok, tűzoltó 
készülékek megléte. 

 Az emelőgépek, kézi raklapemelők időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatainak 

megléte. 

 Gépnaplók (pl.: targonca, emelő daru) kitöltöttségét, bejegyzéseket. Emelőgépek 

szerkezeti és fővizsgálatainak megléte, abban tett észrevételek. 

 Targoncás anyagmozgatást végző munkavállaló megbízása, jogosítványa, orvosi 

alkalmassági vizsgálata.  

A rakodást - amennyiben meg tudunk bizonyosodni róla azt 
megelőzően az anyag súlyának, terjedelmének, 

veszélyességének, törékenységének, alakjának - figyelembe 
vételével kell a megfelelően kell végezni.  

A tehergépjárműre való fel és lerakodás során a tehergépjármű 

vezetője nem tartózkodhat a rakodás területén és a 
telephelyről való távozást is csak akkor kezdheti meg, ha arra a 

rakodást végző munkavállaló engedélyt adott, hogy ne okozzon 
baleseti veszélyhelyzetet. 

4.4.2 Eszközhasználatra vonatkozó szabályok 

A gépek és eszközök, épségét, problémamentes használatát, működőképességét minden 
munka megkezdése előtt ellenőrizni szükséges és minden munkát végző munkatárs tudásáról, 
adott munkafolyamat ismeretéről, technológiáról, gép, eszköz vagy berendezés használati és 
tárolási módjának ismeretéről meg kell győződni és a munkabiztonsági követelményeket 
ismerniük kell. 

 
 
 
 
 
 
 

Fontos, hogy: 

 csak megfelelően élezett 
szerszámokat használjunk 

Fafeldolgozás és 
bútorgyártás során 

használatos eszközök

A fa megmunkálása, 
szerelvényezése során 

szükséges eszközök

favéső

kalapács

csavarhúzók

A beérkező áruk 
mozgatásához szükséges 

eszközök

papgájfogó

négykerekű kézikocsi

láncos emelő
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 a szerszámok nyele ne legyen sérült, repedezett 

 a kalapácsok fejrésze ép legyen, ne legyen rajta ún. kirózsásodás 

 az anyagmozgatáshoz használt segédeszközök teherbírása a rajta szállított terheknek 
megfelelő legyen 

Gépekkel/berendezésekkel és anyagmozgatás során az ékszerek (gyűrű, nyaklánc stb.) 
viselése szigorúan tilos. Mobiltelefont, zenelejátszót nyakba akasztva használni tilos! Lógó ujjú 
ruházat, kigombolt munkaruha használata tilos! Zárt, orrmerevítéssel ellátott lábbelit kell 
viselni! Olyan terhet, ami szemmagasság fölé ér, nem szabad kézben vinni! 
 

4.4.3 Áruk mozgatására vonatkozó szabályok 

 

 Kézi anyagmozgatás 

Az ágazatokon belül a kézi anyagmozgatás igen jellemző. Legfőként a fafeldolgozás és 

bútorgyártás során, sok esetben a megmunkáló berendezésbe történő beadagolás és a 

megmunkált termék elszedése is kézi erővel történik, tehát adott esetben ugyanazt a terhet  a 

munkafolyamatok során többször is meg kell emelni és ha minimális távolságon is, de szállítani 

szükséges. A legtöbb esetben ez más módon nem is történhet, hiszen nem sok értelme és 

jelentős költsége lenne egy ilyen esetben használható görgősornak például az anyagok 

kistávolságú továbbításának. Az anyagmozgatás során az ágazatokon belül jelentős terhekkel 

találkozhatunk, gondolván itt a hengeresen tárolt papíranyagok súlya több tonna is lehet és a 

fafeldolgozásban jelen lévő rönkfa súlya is több száz kilógrammra rúghat. Ennek ellenére a 

már megmunkált alapanyagokat is mozgatni szükséges a gyártás folyamatosságának 

fenntartása érdekében, ezért a kézi anyagmozgatás egy jelentős fizikai megterhelést okozó, 

sűrűn végzett munkafolyamatnak minősül. Ebből kifolyólag kockázat is igen magas az 

ágazatokon belül. Felvetődhet a kérdés, hogy a fonott áru gyártása során felhasznált 

alapanyagok, milyen mértékű kockázatot jelentenek a munkavállalóra anyagmozgatási 

szempontból. Nos ennek a munkafolyamatnak a végzése során nem az anyagok súlya, hanem 

azok mérete, valamint az okozza, hogy törékenységéből eredően könnyen alakulnak ki rajta 

éles, hegyes felületek, melyek anyagmozgatás során szintén kockázati tényezőként lépnek fel. 

A kézi anyagmozgatások során tehát mind a hát- és gerincsérülések, mind a kéz- és 

lábsérülések lehetősége fenn áll, így a munkafolyamat metódusát is ezek figyelembevételével 

kell kialakítani és előírásban lefektetni. 

A kézi anyagmozgatási művelet fő 

részei: a teher megfogása, 

felemelése, hordása, letétele. 

Lényeges a teher szilárd, biztos 

fogása. Az éles, érdes, maró, forró 

vagy más, a testi épséget és 

egészséget veszélyeztető tárgyakat 

kizárólag az előírt szabványos 

védelmi képességgel rendelkező 
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védőkesztyűvel vagy más eszközzel szabad megfogni. 

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

irányítónak, akire hallgatnia kell minden terhet mozgató munkavállalónak együttesen. 

Kockázatot jelenthet a nem megfelelő emelési metódus, ami a teher 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.  

4. sz. melléklet – Kézi anyagmozgatás során a szervezetet terhelő erőhatások  
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 A kézi árumozgató eszközök használatának szabályai 

 
A függőleges árumozgatásra alkalmas eszközök:  

 
  

csúszdák

szállítószalagok

görgős szállítólejtők

teherliftek

emelővillás targonca
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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 használatánál figyelni kell arra, hogy nagy 
tömegű vagy veszélyes szállítmányt a kézikocsik keretéhez kell 
erősíteni!  
A négykerekű kézikocsiknál a rakfelület épségére kell figyelni, 
valamint 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. 
Mindig a haladási irány felé kell néznie a kocsit mozgató személynek! 
 
A kézi hidraulikus emelő ("béka") használata esetén az csak raklapon érkezett 
egységrakomány mozgatására alkalmas. Csak húzva szabad mozgatni! 
Egyszerre csak 1 db raklap emelhető és húzható! Fel kell tűntetni, meg kell 
győződni a maximális teherbíró képességéről és be kell tartani azt. Időszakosan 
át kell vizsgálni a hidraulikus emelőt, hogy a megfelelő műszaki állapotáról 
meggyőződjünk. Soha ne engedjük, hogy bármelyik munkavállaló 
„rollerezzen” vele a gyorsabb haladás érdekében. 

 
 

 Emelőgépek, rakodógépek munkavédelmi előírásai - EMELŐBERENDEZÉSEK – EMELŐ 

TARGONCÁK 

Emelő berendezések: azok a gépi hajtású emelő berendezések, amelyek a terhet 

függőlegesen, a két véghelyzet 

között és egy meghatározott vonal 

mentén mozgatják pld.: emelő 

asztal, emelőláb, személy- és 

teheremelő, felrakó gép, gépi 

hajtású emelővillás targonca, 

konténeremelő oszlop, vasúti 

emelő, villamos emelődob, stb. 
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EMELŐTARGONCÁK CSOPORTOSÍTÁSA  

A TEHER ELHELYEZDEKÉSE SZERINT 

HOMLOKVILLÁS TARGONCÁK egységrakományok*, például raklapok, 

kalodák kezelésére 

OLDALVILLÁS TARGONCÁK Nagy szálhosszúságú anyagok kezelésére 

 

*egységrakomány: kismértékű-tömegű árukból összeállított nagyobb méretű, gépekkel 

kezelhető szállítási, rakodási, tárolási egység. Törekedni kell: Termelési egység = Tárolási 

egység = Szállítási egység = Értékesítési egység azonos legyen.  

Legismertebb képviselője az Euro rakodólap (fából, műanyagból), mérete 800 x 1200 mm, 

terhelhetőség: 1000 kg és 1500 kg között (alkalmazott szabvány függvénye)  

A targonca működésére vonatkozó biztonsági szabályok 

A targoncákat csak olyan személyek kezelhetik, akiknek van az adott gépcsoportra megfelelő 

gépkezelői jogosultsága és érvényes időszakos orvosi alkalmassági vizsgálata. 

 

A 47/1999. (VIII.04) GM rendeletével hatályba helyezett „Emelőgép Biztonsági Szabályzat” 

(EBSZ) rendelkezik számos ide vonatkozó előírásról. 

A targoncavezetőnek évente munkafolyamat-specifikus emelőgépes oktatáson kell részt 

venni. 

Targonca üzemeltetési dokumentumai közül a legfontosabb az emelőgép-naplója, amiben a 

targoncavezető minden műszakonként bejegyzi a vizsgálat eredményét és esetleges 

megállapításokat, valamint a targonca üzemszerű vagy nem üzemszerű állapotát a hiba 

bejegyzésével együtt, amennyiben észlelt rajta.  

A targoncavezetőnek ismernie kell a rá bízott targonca működését, kezelését. Ezekből, a helyi 

munkavédelmi előírásokból, valamint a munkaköri leírása alapján sikeres vizsgát kell tegyen, 

és írásos megbízással kell rendelkezzen a targonca kezelésére vonatkozóan. Viselnie kell a 

munkakörhöz tartozó egyéni 

védőeszközöket (pl.: kesztyű, sisak, 

lábbeli, stb.) 
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Illetéktelen személyeknek meg kell tiltani, illetve meg kell akadályozni az emelőtargonca 

vezetését vagy működtetését. Éppen ezért, amennyiben a 

targoncával munkavégzés nem történik, annak 

indítókulcsát semmilyen körülmények között sem szabad 

benne hagyni.  Személyek szállítása tilos, felemelése csak 

személyemelő kosárral, megfelelő zuhanásgátló 

eszközökkel, kikötéssel és védőeszközök viseletében 

lehet. 

Amennyiben a targonca sérült vagy meghibásodott a targoncavezető azt a munkahelyi 

vezetőnek vagy szakmai felettesének jelezni köteles. A biztonságosan nem üzemeltethető 

targoncákat tilos használni, míg a szerelés, javítás nem történt meg és a targonca nincs 

üzemképes állapotban. A meghibásodást és annak javítását dokumentálni szükséges, az 

emelőgép naplójába. 

A folyamatos műszaki állapot megfelelőségét szolgálja a műszakonkénti vizsgálat amikor a 

targoncavezető meggyőződik arról, hogy a targonca és annak biztonsági berendezései 

működőképesek, előírt funkciójukat megfelelő módon ellátják.  

A targonca javítását, karbantartását csak és kizárólag az arra szakosodott cég, személy 

végezheti. 

Azokat a területeket, ahol a targonca munkát végez, veszélyes területnek kell tekinteni, ahol 

a leesés veszélye folyamatosan fennáll. Illetéktelen személyek ott tartózkodása tilos, valamint 

a targonca vezetője köteles hangjelzéssel jelezni érkezését azokra a területekre, ahol bárki 

más tartózkodhat. 

Ha a vezető nem tartózkodik a targoncán, a villáknak teljesen leeresztett állapotban kell 
lennie, azaz mindig a padozatra kell engedni, amint a munkavégzést befejezték vele.  
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Targoncával tolatva legfeljebb 4 km/óra sebességgel szabad haladni. Gyalogosokkal 
szemben az elsőbbségadás kötelező. 

Alapszabály még, hogy árut, bármilyen anyagot közlekedési útvonalra, bejárathoz vagy 
kijáratához, villamos kapcsolószekrények, főkapcsolók, tűzi vízforrások, tűzoltó készülékek, 
tűz vagy füstjelzők elé lerakni tilos, mint ahogy targoncát sem szabad ezeken a helyeken 
hagyni. 
 

Emelőgépekkel (pl.: targoncák) 

történő munkavégzés során 

használatos egyéni védőeszközök 

 Védősisak: a fejet, koponyát 
védi a sérülésektől. Például a fej 
beütődését max. 5 kN 
előhatással rendelkező eső, 
zuhanó tárgyak ütőhatása, 
oldalirányú ütések ellen. 

TILOS! TILOS! TILOS!

épületekk
el övezett 
széles jó 

úton 

épületen 
belül 

szabad 
területen 

közútszerűen 
kiépített 

útvonalon, ha 
a gyalogosok 

számára 
külön

gyalogjárdák 
vannak
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 Védőszemüveg: Elsősorban mechanikai ártalmak, vegyi 
ártalmak, hő- és sugárártalmak ellen védenek a 
védőszemüvegek. A sötétített lencsével kialakított 
szemüveg az erős fényhatások ellen véd. 

 Hallásvédő: a zajszint 85 dB fölött kezd veszélyessé 
válni. Megnőhet a pulzusszám, emelkedik a vérnyomás, 
a zajnak kitett személy hamarabb elfárad, figyelmetlen 
lesz. Formái: füldugó, fültok és hallásvédő sisak. 

 Légzésvédő: az emberi szervezetre káros összetételű 
anyagok, részecskék, gázok és gőzök ellen légzőszerveket 
védő eszközök. Poros környezetben egy pormaszk sokat segít. 

 Védőkesztyű: vegyszerek, mechanikai ártalmak, forró felületek megfogása esetén, vagy 
hideg ellen, az antivibrációs védőkesztyű pedig a vibráció elleni védelmet biztosítja. 

 Védőlábbeli: a láb védelmére szolgáló eszközök, amelyek rendelkeznek zárt kéregrésszel, 
antisztatikus tulajdonsággal, átszúródás elleni védelemmel vagy csúszásmentes talppal. 
Az acélmerevítés egy esetleges súlyos munkabaleset kockázatát is csökkenteni tudja. 

 Védőöltözék: a külső időjárás elleni védelemre szolgál, lehet például vízlepergető 
tulajdonságú. Biztosítják a hideg elleni védelmet, valamint a vegyi anyagok elleni 
védelmet és a jól- láthatóságot. 

 

 Vegyi anyagok biztonsági adatlapja 

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 viselete 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. 

4.4.4 Képernyős munkahelyek, az 

ülőmunka veszélyei 
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Fontos megemlíteni, hogy nem kizárólag az irodai munka során végzett adatfelviteli és egyéb 

folyamatok végzése minősül képernyős munkavégzésnek, hanem bármilyen képernyő előtt 

végzett munka, melynek során képeket, ábrákat vagy jeleket kell figyelnie a munkavállalónak. 

Képernyős munkahely tehát az a CNC megmunkáló központ kezelése, melynek kijelzőjén kell 

beállítási és a munkafolyamat felügyeléséhez szükséges műveleteket végrehajtani és ez a 

munka a napi munkavégzés során legalább 4 óra időtartamig fenn áll. Ebből fakadóan van 

létjogosultsága a témának az ágazatokon belül. Munkabiztonsági vonatkozásban a munkahely 

megfelelő kialakításának, a szabad mozgás és munkatér kialakításának van jelentősége, hogy 

azok használata ne okozzon fizikai veszélyt a munkavállalónak. Például ne kerüljön a kezelés 

során veszélyes géptér, géprész közelébe.   

 A képernyő 

Ezekben az ágazatokban is sokakat érint, mint munkavállalókat a napi 4 órán túli képernyő 

előtti munkavégzés, így az azzal kapcsolatos tudnivalókat is összegezzük.  

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 frekvenciával vibráló 

képet még vibrálónak látja, az ennél nagyobb frekvenciájúakat pedig már állóképnek, ezért 

úgy kell beállítani a képfrekvenciát, 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. Mint minden villamos berendezés a képernyő is meg kell, hogy feleljen az 

érvényes villamos szabványnak - MSZ 272 Érintésvédelem - és a megfelelő jelzésekkel ill. 

feliratokkal kell ellátni. Pl.: kettősszigetelés, nagyfeszültség. 

 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. 
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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 méreteinek meg kell felelniük az ergonómiai követelményeknek, hogy erős 

fáradtságot, vagy egészségkárosodást ne okozhasson.  Az olyan asztalokat melyeken kézírásos 

munka is folyik legalább 1200 mm szélesre kell választani. Ehhez jön még a képernyő és a 

billentyűzet felállítási helye, ami legalább még 600 mm szélességet igényel.  

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 

Az ágazatokban jellemző képernyős munkavégzés rendszerint állva történik, de ennek ellenére 

mégiscsak előfordul az ülő munkavégzés, ezért a munkaszék megfelelősége sem 

elhanyagolható ebben a tekintetben. Leginkább megfelelő stabilitása a lényeges 

munkabiztonsági szempontból. 

Üléskor a harántcsíkolt izmok statikus igénybevételnek van kitéve. A jó ülőhely kialakításának 

egyik legfontosabb szempontja a gerinc megfelelő helyzetének biztosítása. A gerinc a nyaki 

szakaszon előre domború, a háti szakaszon hátra domború, az ágyéki szakaszon ismét előre 

domború alakzat. A csigolyák összecsontosodásából kialakult keresztcsont kapcsolódik a 

medencecsontokhoz. A gerinc csigolyái között ék alakú porckorongok vannak. Ha a gerinc “S” 

alakban van, a porckorongokra egyenletes nyomás nehezedik. Mivel a csigolyatestek 

összenyomhatatlanok, a porckorongokra nehezedő nyomás ilyenkor jelentősen megnő. Ha ez 

a hatás a porckorongoknak csak meghatározott részén érvényesül, akkor – tartós igénybevétel 

esetén – degeneratív jelenségek, végül mozgásszervi panaszok léphetnek fel.  

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 
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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. 
Munkahelyek kémiai biztonsága 

4.4.5 A vegyi anyagok tárolása 

A vegyi (veszélyes) anyagok tárolásánál figyelembe kell venni azok mennyiségét, kiszerelését, 
fajtájukat, fizikai és kémiai tulajdonságaikat, főként az egymásra hatásuk miatt. 
A vegyszereket külön, általában veszélyes anyag raktárban, vegyszer-szekrényben, vagy 
elkülönített helyen polcokon tároljuk.  
A levegő nedvességtartalmával vagy vízzel reakcióba lépő anyagok csak légmentesen lezárt 
göngyölegben tárolhatók és szállíthatók. 
 
Maró vagy mérgező hatású folyadékot csak az e célra alkalmas, ép, lezárt, törés ellen védett 
edényben, fajtánként csoportosítva és elkülönítve, időtálló felirattal megjelölve, csakis zárt 
helyen szabad tárolni. 
 
A méregnek minősülő vegyi anyagokat méregszekrényben, 
lezártan, méregjelzéssel is megjelölve tartsuk. Ahol 
mérgező anyagot használnak, méregfelelőst kell kijelölni, 
akinek a megfelelő képesítéssel rendelkeznie kell. A 
mérgező anyagokról, felhasználásukról 
méregnyilvántartást kell vezetni. 
 
Az üres göngyölegeket külön érdemes kezelni, nem 
terhelve 
lehetőség 
szerint a 
vegyi anyag 
tároló 
kapacitását. 
Újratölteni 
nem 
célszerű, ha mégis szükség van rá, 
akkor a felirat jól látható kell legyen. 
Az üres göngyölegek elszállíttatása 
esetén azokat egységekbe kell 
összerakni (raklapon, tárolóban) és 
elborulás ellen biztosítani kell, 
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valamint el kell látni a megfelelő HAK (hulladék azonosító kód) kóddal és veszélyességi 
bárcákkal. 
 
A zsákos anyagokat rendszerint raklapon tárolják. A raklapok épek legyenek, nehogy 
szállításkor a rakat szétessen, és balesetet okozzon.  
 
 

5. sz. melléklet – Havária terv, havária szekrény tartalma, havária esetén betartandó 

előírások  

A gázpalackok tárolására vonatkozó fontosabb alapszabályok: 

 Csak fajtánként elkülönítve, rögzítve, 
üres állapotban is felcsavart 
szelepvédő sapkával tárolhatók.  

 Az üres palackokat “üres" felirattal 
elkülönítve kell tárolni a töltött 
palackoktól. 

 Az éghető, ill. égést tápláló palackokat 
a nem éghető anyagot tartalmazótól 
elkülönítve kell tárolni. 

 A palacktárolóknak zártnak, szilárd alapzaton állónak, tetővel fedettnek és zárhatónak kell 
lenni. 

 

6. sz. melléklet – Veszélyességi piktogramok a CLP szerint, H- és P- számok, mondatok 
 

4.5 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 fonottáru 

gyártásban több féle veszélyes 

anyagot használnak fel. Ilyenek a 

különböző fafestékek, lakkok, pácok 

és természetesen az előkezelő 

anyagok is (gomba, rovar, láng 

mentesítő). Fő veszélyforrás a 

festékek hígító bázisa, illetve az 

egyes kezelő anyagok sav vagy lúg 

tartalma. Szerencsére a technológia 
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fejlődésével egyre több fafelület kezelő anyag és festék már nem hígító bázisú, hanem 

vízbázisú, ezért annak veszélyessége nagymértékben csökkent, de ez nem azt jelenti, hogy 

teljesen veszélytelen. Szájba, szembe kerülés esetén így is okozhatnak fiziológiás tüneteket. 

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 anyagokkal.  

 

Legfontosabb szabályok: 

 Minden esetben ismerjük meg a veszélyes anyagot, mielőtt felhasználjuk. Erre az anyag 

biztonsági adatlapja a legalkalmasabb. 

 Minden esetben viseljük a megfelelő egyéni védőfelszereléseket és tartsuk be a 

biztonsági adatlapban előírt védelmi intézkedéseket. 

 A párolgó, illó anyagokat mindig jól szellőző vagy nyílt terekben használjuk. 

Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor viseljünk olyan légzésvédő eszközt, amely a 

felhasználás teljes időtartamára megfelelő védelmet nyújt. 

 Mindig viseljünk zárt öltözetet, hogy a vétlenül ránk ömlő anyag ne érintkezhessen 

közvetlenül a bőrfelülettel. 

 Az anyag kiömlése esetén mindig akadályozzuk meg annak szétfolyását és hogy szabad 

vizekkel érintkezésbe kerülhessen. Ezt követően megfelelő anyaggal itassuk fel és az 

itatós anyaggal együtt megfelelő tárolóban helyezzük el. (lásd a következő pontban) 

3. sz. melléklet – Veszélyes anyagok tárolása 

7. sz. melléklet – Veszélyes anyagok nyilvántartásának a jegyzéke 

4.6 Hulladékok kezelésének szabályai 

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. 
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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.  

4.7 Baleset, munkabaleset fogalma, nyilvántartás, bejelentése 

 
A munkabiztonság legfontosabb feladata a munkahelyi baleset megelőzésére terjed ki és 
azokon a munkahelyeken, ahol ez megfelelően került kialakításra és alkalmazásra ott szinte 
nem is történik munkahelyi baleset. Szinte…de nem kizárható tényező, hiszen számtalan külső 
tényező és emberi ráhatás befolyásolja a bekövetkezésüket. Elegendő egy pillanatnyi 
figyelmetlenség, egy fel nem vett egyéni védőfelszerelés és már be is következett a „baj”. 
Nagyon fontos, hogy az ilyen események bekövetkezését követően a megfelelő metódus 
szerint járjunk el, hogy a jövőben bekövetkező hasonló balesetek előfordulását 
megszüntethessük vagy minimalizáljuk. Az ágazatokon belül éppen annyira jellemzőek a kisebb 
vágásos, horzsolt sérülések, mint a súlyos csonkulásos balesetek előfordulása.  
 
Lássuk tehát a témára vonatkozó fogalmakat és a balesetekkel kapcsolatos előírásokat. 
 
Baleset fogalma: Az emberi szervezetet ért egyszeri, külső hatást, mely a sérült akaratától 
függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést, testi, 
lelki egészségromlás vagy halált okoz. 
 
Munkabaleset fogalma: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során 
vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) 
közrehatásának mértékétől függetlenül. 
Minden munkabalesetet ki kell vizsgálni, nyilvántartásba kell venni, a foglalkozási 
megbetegedést is. Minden esetben gyökér okokat kell vizsgálni, azaz megállapítani, hogy mi 
vezetett a munkabaleset vagy megbetegedés bekövetkezéséhez és minden esetben a 
kockázatértékelést újra és újra felül kell vizsgálni az eset bekövetkezése után. 
 
A munkavégzéssel összefüggésben 
következik be a baleset, ha a 
munkavállalót a foglalkozás körében 
végzett munkához kapcsolódó 
közlekedés, anyagvételezés, 
anyagmozgatás, tisztálkodás, 
szervezett üzemi étkeztetés, 
foglalkozás-egészségügyi 
szolgáltatás és a munkáltató által 
nyújtott egyéb szolgáltatás stb. 
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igénybevétele során éri. Ide sorolandó továbbá a munkáltató által szervezett társadalmi 
munka is. 
 
Súlyos az a munkabaleset, amely: 

 a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől 
számított egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel 
összefüggésben életét vesztette), magzatja vagy újszülöttje halálát, önálló 
életvezetését gátló maradandó károsodását;  

 valamely érzékszerv, érzékelő képesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztését 
vagy jelentős mértékű károsodását okozta;  

 orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;  

 hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését, továbbá 
ennél súlyosabb csonkulást okozott, illetve; beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő 
eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.  

 
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, 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 munkabaleset és a foglalkozási megbetegedés kivizsgálása során fel kell tárni a kiváltó és 
közreható tárgyi, szervezési és személyi okokat, és ennek alapján intézkedéseket kell tenni a 
munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzésére. 
A munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni. A vizsgálat 
megállapításait olyan részletességgel kell rögzíteni (tanúk meghallgatásáról készült 
jegyzőkönyv, helyszínrajz, fényképfelvétel stb.), hogy az alkalmas legyen a baleset okainak 
felderítésére és vita esetén a 
tényállás tisztázására. 
A munkaképtelenséget nem 
eredményező munkabaleset 
körülményeit is tisztázni kell és 
annak eredményét nyilvántartásba 
kell venni. 
 
A munkahelyi balesetek, foglalkozási 
megbetegedések és a fokozott 
expozíció kivizsgálása 
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munkabiztonsági tevékenységnek minősül, ezért azt csak munkavédelmi szakember végezheti. 
 
A kivizsgálás során nyert adatokat, tényeket munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzíteni és az 
előírt határidőre a jegyzőkönyveket az érintettek részére meg kell küldeni (a sérültnek, halála 
esetén közvetlen hozzátartozójának) 
A halálos, ill. a minimum 3 napot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetről a 
jegyzőkönyvet a munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőség területi szervének, a 
társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az illetékes egészségbiztosítási 
pénztárnak meg kell küldeni. 
 
A munkavédelmi képviselőt a munkahelyi baleset kivizsgálásába be kell vonni.  
 
A balesetek közvetlen, illetve közvetett okait egyaránt szükséges feltárni.  
A legfontosabb az ismétlődés elkerülése érdekében a gyökér okok megtalálása.  
 
9. sz. melléklet – Munkabaleset tanújának meghallgatási jegyzőkönyve. A meghallgatás 
tematikája. 
 
 

 Baleset esetén elsődleges teendő 

 
Baleset estén mindent megelőzően elsődleges teendő annak felmérése, hogy a veszély 
megszűnt-e, és a mentés során nem lesznek-e aránytalanul nagy veszélynek kitéve a mentést 
végzők.  
Ha azt állapítjuk meg, hogy a súlyos veszély továbbra is fennáll, akkor azt kell elsődlegesen 
megszüntetni és csak azután kezdhetünk a mentéshez. (Például, ha egy áramütött sérült az 
áramkörben maradt, mert nem tudja elengedni a feszültség alatt álló vezetéket, akkor előbb 
vagy le kell kapcsolnunk az áramkört vagy alkalmas eszközt kell használnunk, amivel a sérültet 
úgy tudjuk menteni (kiszabadítani az áramkörből), hogy eközben saját magunkat meg tudjuk 
védeni a súlyos sérüléstől.) 
 
A sérült ellátásához hozzátartozhat az elsősegélynyújtás, vagy szükség esetén mentőszolgálat, 
tűzoltóság (katasztrófavédelem), vagy egyéb segítség hívása. (Pl. a 112-es egységes európai 
segélyhívószám segítségével, amely ingyenesen hívható mind vezetékes, mind 
mobiltelefonról, bárhol az Európai Unióban, sőt szinte az egész kontinensen, és ezen egyetlen 
hívással elérhetőek a mentők, a 
rendőrség, és a tűzoltóság 
/katasztrófavédelem/.) 
Ha a veszély a baleset 
bekövetkezése után továbbra is 
fennáll, akkor szükséges lehet a 
sérülten kívül a közelben tartózkodó 
munkavállalók, tanulók, hallgatók 
(összességében a munkavégzés 
hatókörében tartózkodók) 
menekítése is. 
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Ahhoz, hogy ez a menekítés gyorsan és szervezetten történjen, gondoskodni kell arról, hogy a 
munkavállalók egészségét vagy biztonságát fenyegető súlyos és közvetlen veszély esetén az 
érintett munkavállalók erről azonnal tájékoztatást kapjanak, a munkát beszüntethessék és a 
munkahelyeket azonnal elhagyhassák, biztonságos helyre távozhassanak. 
Ennek megvalósításához a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, a veszélyforrások 
hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel a munkáltatónak 
(előzetesen megírt) mentési tervvel kell rendelkeznie, és a mentéshez szükséges személyeket 
ki kell jelölnie. A mentési terv biztonsági, tűzvédelmi, intézkedési vagy más hasonló tárgyú 
tervbe foglalva is elkészíthető.  
A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett munkavállalóval ismertetni 
kell. A veszélyeztetés foka vagy vonatkozó jogszabályi előírás által meg kívánt időszakonként 
a mentést és a menekülést gyakorolni (gyakoroltatni) kell. 
Összefoglalva, elsődleges feladat a jelenlévők biztonságának megteremtése.  
 

 A munkabalesetek nyilvántartása 

A munkáltató minden munkabalesetet köteles nyilvántartani 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 
„majdnem” munkabaleseteket is, valamint ezek kivizsgálására is érdemes időt szánni, hiszen 
ennek segítségével akár egy súlyos munkabaleset bekövetkezését akadályozhatjuk meg.  
 

4.8 Alkohol, drogok 

Ennek a fejezetnek a 
vonatkozásában kizárólag az 
alkoholok és a kábítószerek 
hatásainak vannak munkabiztonsági 
vonatkozásai. Itt gondolok azokra a 
térbeli és időbeni tájékozódási 
problémákra, melyeket a fenti 
szerek fogyasztása okozhat. 
Alkoholtól vagy bódító hatású 
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szertől befolyásolt állapotban a mozgáskoordináció nem stabil, könnyen elesnek, 
megbotlanak a befolyásoltság alatt álló dolgozók. Fontos itt megjegyezni, hogy a 
munkavégzésre alkalmas állapotban történő megjelenés minden körülmények között 
áthághatatlan kötelezettség és nem javaslat. 

 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. Az alkoholellenőrzés és a drogteszt kapcsán napjainkra 
egységes bírói gyakorlat alakult ki. A munkáltató jogosult az alkoholos vagy kábítószeres 
befolyásoltság ellenőrzésére, a munkavállaló pedig köteles a vizsgálatnak alávetni magát, 
ennek megtagadása az együttműködési kötelezettség megszegését jelenti. 

4.9 Egyéni védőeszközök használata 

 
Az egyéni védőeszközök kiválasztása, kiosztása és kiadásának nyilvántartása egy fontos 
munkáltatói, míg rendeltetésének megfelelő viselésük egy fontos munkavállalói kötelezettség. 
Ennek elmulasztása minden képpen a munkavállalóra nézve jelent veszélyt. Abban az esetben 
is, ha a munkáltató nem biztosítja ezeket az eszközöket és akkor is, ha a munkavállaló nem 
viseli azokat. Az ágazatokon belül számtalan olyan veszélyforrás található melynek 
megszüntetése vagy elfogadható mértékűre csökkentése, műszaki, erőforrás hiány vagy a 
termelés ellehetetlenítésének okán, nem lehet kollektív védelmi megoldás alkalmazásával 
orvosolni. Ennek okán a dolgozók védelmét egyéni védőeszközök kiosztásával és/vagy 
munkaszervezési megoldások alkalmazásával (Pl.: csökkentett munkaidő stb.) lehet biztosítani. 
A leggyakrabban előforduló és legmagasabb fokú kockázatok jellemzően a por, zaj, fizikai 
veszélyek és a vegyi ártalmak. Ennek megfelelően, akár a teljes testfelületet védő ruházat is 
indokolt lehet egyes munkakörökben (Pl.: épületfa faáru (gerenda, oszlop stb.) rovar, tűz és 
gombamentesítése vegyszeres oldatban, papírgyártás cellulóz kivonás sav- és lúgfürdő stb.). 
Egész testünk védelme a külső fizikai behatásoktól egy nagyon fontos feladat, ezért a 
védőfelszereléseket a munkavállalók ne azért viseljék, mert van egy előírás erre vonatkozóan, 
hanem azért, mert biztonságosan szeretnék végezni a munkájukat és épségben szeretnének 
hazatérni a családjukhoz.  
Lássuk tehát a fogalmakat és a vonatkozó szabályozás legfontosabb elemeit.  
 
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. 

http://www.jogiforum.hu/torvenytar/Mt.%20(%C3%BAj)
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Ennek érdekében a munkáltatónak  

 meg kell határozni a veszélyforrások elleni megfelelő, hatásos védelmet nyújtó egyéni 
védőeszközöket,  

 az előírt védőeszközökkel az érintett munkavállalókat el kell látni,  

 az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatára a munkavállalókat ki kell 
oktatni és  

 az egyéni védőeszközök használatát - kockázatkezelés fenntartottságának biztosítása! 
- meg kell követelni.  

 
10. sz. melléklet – Az egyéni védőeszközök kategóriái, védelmi képessége és jelölései 
 
Az egyéni védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs. A munkáltató 
köteles az egyéni védőeszközt ellenszolgáltatás nélkül biztosítani! 
 
A munkavállalók részére csak olyan egyéni védőeszközök adhatók ki, amelyek rendelkeznek a 
szükséges megfelelőség-értékelési tanúsítással. Az Mvt. erre vonatkozóan a következőket írja 
elő: 
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).  
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Az egyéni védőeszközök küldetése, rendeltetése, hogy egy adott munkavállalót megvédjen 
egy adott veszélyforrás ártalmaitól, hatásaitól - amennyire a műszakilag meghatározott 
jellemzői alapján behatárolt védelmi szintje ezt biztosíthatja. Nem lehet tőlük olyan mértékű 
védelmet elvárni, mint pl. megfelelő műszaki kontroll alá vont kockázatok esetén. Sok esetben 
az egyéni védőeszközöknek "esélyük" sincs leküzdeni a veszélyeket. (pl. túlzottan nagy tömeg 
- védőlábbeli, forgó szerszám - védőkesztyű stb.)  
Az egyéni védőeszközöket szükséges lehet előírni, ha a munkavállalót  

 potenciális kockázatok fenyegethetik (lehetőség a veszély "megjelenésére" (kirepülő 
tárgyak, működés lehetséges zavarai, veszélyes anyagok közvetlen érintésének 
lehetősége stb.)  

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

 
A potenciális veszély: helyzet, amely nem természetes, de a tevékenység, a működés 
jellegéből fakadóan váratlanul, esetlegesen előállhat, bekövetkezhet. (pl. leesés, ütődés, 
ütközés, vágás, zúzódás váratlan indulás esetén, szerszám vagy anyag kirepülése, törésveszély, 
váratlanul feltűnő személy - látogató, figyelmetlen munkavállaló, extrém intenzitású fékezés 
stb. - esetén).  
 
Egyéni védőeszköz szerepe: expozíció csökkentése, kóroki tényezők hatásmechanizmusának 
kordában tartása. (zaj, villamos ív, por, sugárzás, rezgés, leesés) 
 
Az egyéni védőeszköz védelmi képességét, működését a munkavállalónak oktatni szükséges.  
Az egyéni védőeszköz dokumentumainak – használati utasítás – a munkavállalók által értett 
nyelven rendelkezésre kell állniuk.  
Az egyéni védőeszköz csak akkor képes a kockázatcsökkentő feladatát ellátni, ha 
rendeltetésszerűen használják, ezért ezt a munkáltatónak ellenőriznie kell. 
 
Az ágazatok jellegéből fakadóan 
szükséges az egyéni védőeszköz 
juttatása.  
Ennek során a munkáltatónak meg 
kell határoznia  

 az egyéni védőeszközzel 
szemben támasztott védelmi 
követelményeket (védelmi 
képesség stb.)  
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 az egyéni védőeszközzel kapcsolatos oktatások tematikáját, módszertanát (szükség 
szerint gyakoroltatást is beiktatva)  

  
A szükséges egyéni védőeszközökkel kapcsolatos információkat a munkáltató az egyéni 
védőeszköz juttatási rendben rögzíti munkakörök és munkatevékenységek szerint.  
 
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 fentiekben leírt megfelelő minősítéssel.  

                                         
Amennyiben megelőző műszaki, ill. szervezési intézkedésekkel az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, a kockázatok egészséget 
nem veszélyeztető mértékűre csökkentése érdekében a munkáltató a munkavállalókat a 
kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőeszközzel köteles ellátni és ellenőrizni köteles 
azok rendeltetésszerű használatát is. 
 
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. 
A védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs. Amennyiben a 
munkavégzés körülményei megkívánják, hogy valamely védőeszközt ne csak egy személy, 
hanem többen is használjanak, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy 
az ilyen használat ne jelentsen egészségügyi vagy higiénés kockázatot a használók számára. 
 
A védőeszközt a munkáltató ingyenesen köteles biztosítani, továbbá a karbantartás, tisztítás, 
javítás vagy csere útján gondoskodik 
arról. hogy a védőeszköz 
használható, valamint megfelelő 
higiénés állapotban legyen. 
 
A munkáltató előzetesen köteles 
tájékoztatni a munkavállalót 
azoknak a kockázatoknak a jellegéről 
és mértékéről, amelyekkel szemben 
a védőeszköz használata őt megvédi.  
A munkáltató munkahelyenként és 
munkakörönként írásban köteles 
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meghatározni – a kockázatok jellegét és mértékét figyelemben véve - azokat a 
munkafolyamatokat, technológiákat, ideértve a munkaeszközöket és anyagokat is, amelyek 
a védőeszköz használatát indokolják, valamint juttatott védőeszköz típusát és a védőeszköz 
használatával járó egyéb előírásokat (pl. védőeszköz ellenőrzése, tárolása, cseréje, 
karbantartása, az elhasználódott eszközök veszélyes hulladékként történő kezelése). 
 
A védelmi képességét vesztett védőeszköz tovább nem használható. Az elhasználódott 
védőeszközt hulladékként, meghatározott esetekben veszélyes hulladékként kell kezelni és a 
gyűjtőhelyet ki kell jelölni. 
 
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, a védőeszköz elvitele 
közegészségügyi szabályokba nem ütközik. 
 
A munkáltató a védőeszköz juttatásának rendje meghatározásában a munkavédelmi 
képviselőt, valamint a foglalkozás egészségügyi szolgálatot köteles bevonni, akik jogosultak 
védőeszköz kiválasztására javaslatot tenni.  

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

A folyamatos műszaki felügyelete a munkavégzésre használt épületeknek, villamos 

hálózatoknak, gépeknek, berendezéseknek, eszközöknek, amellett, hogy a dolgozók védelmét 

is szolgálja, mindamellett a termelés hatékonyságát is támogatja. Jó gyakorlat az ágazatokban 

a folyamatos innováció, mely nem korlátozódik egyes területekre, hanem megosztottan, akár 

fokozatosan fejlesztve emeli egyre magasabb technológiai szintre a vállalkozást. Ez a fejlődés 

természetesen biztonságosabb munkakörnyezetet is gerjeszt, gondolván itt a nyitott, kézi 

adagolásos és elszedéses, kézi vagy gépi előtolással ellátott berendezésekre, szemben a zárt 

technológiával készült gépi adagolás, előtolás, elszedés műveletekkel szemben. Ezek során a 

dolgozói beavatkozás minimálisra csökken, ezáltal a balesetveszély lehetősége is. A 

munkavállaló csak időszakosan (géptisztítás, szerszámcsere, beállítás stb.) találkozik a vágó 

élekkel, melyek ebben az esetben – amennyiben szabályos a művelet végrehajtás – nem 

okozhatnak sérülést. 

Lássuk a vonatkozó szabályozást a 

témában. 

4.10 Üzembentartói ellenőrzések: 

épületek műszaki állapotának, 

villamos használatának 

rendszeres ellenőrzése 

Az üzembentartó köteles rendszeres 

ellenőrizni az épületek műszaki 
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állapotát, nyilvántartásba venni a felmerülő felújítási, karbantartási és javítási munkákat, a 

tervezhető munkákat beütemezni és azokat el is végezni, végeztetni. Ezeket a feladatokat 

végezheti saját alkalmazott (megfelelő végzettséggel), illetve külső megbízott által 

(vállalkozó).  

4.11 Energia központok munkavédelmi-, tűzvédelmi-, biztonságtechnikai megfelelősége 

Az üzembentartó ellenőrizni köteles az energia központokat (villamos elosztó szekrények, 

kazánház, kompresszorház stb.), tűz-, munkavédelmi és biztonságtechnikai szempontból. A 

beépített védelmi berendezéseket (tűzjelző, füstjelző stb.), kazánokat, vízlágyítókat. Ezeket a 

feladatokat is végezheti saját alkalmazott (megfelelő végzettséggel), illetve külső megbízott 

által (vállalkozó). 

4.12 Műszaki üzemeltetési nyilvántartások vezetése 

Az üzembentartó 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. 

4.13  Kezelési- karbantartási utasítás 

Az üzembentartó köteles a munkavállalók részére az általuk kezelt gép kezelési-karbantartási 

utasítását kiadni és ellenőrizni, hogy az azokban leírtakat a munkavállaló megismerte és 

elsajátította. A kezelési utasításnak olyan nyelvűnek kell lenni melyet a munkavállaló megért. 

(Ennek külföldi munkavállaló esetén van jelentősége.) 

4.14 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. 
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 Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközöket, a felülvizsgálat 
gyakoriságát, módját a munkáltató írásban határozza meg, figyelemmel az 
üzemeltetés körülményeire, a 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 testtartása megfeleljen az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés követelményeinek;  

 a munkaeszköz elégítse ki a sugárvédelmi, villamosbiztonsági és ergonómiai 
követelményeket, illetve használata ne vezessen kóroki tényezők (pl. zaj, rezgés, lokális 
meleg, hideghatás) kialakulásához;  

 biztosítsa a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmét.  

 

A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a veszélyes munkaeszközt kizárólag annak kezelője 
használja. Javítást, átalakítást, karbantartást csak a munkáltató által e feladat elvégzésére 
megbízott, külön oktatásban részesített személy végezhet. 

 
Gondoskodni kell arról, hogy az alkalmazásra szánt biztonságos munkaeszköz 
megválasztásánál és az üzemeltetés helyének kijelölésénél a munkaeszköz használata során 

 a munkavállaló testtartása 
megfeleljen az egészséget 
nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés 
követelményeinek 

 a munkaeszköz elégítse ki a 
sugárvédelmi, 
villamosbiztonsági és 
ergonómiai 
követelményeket, illetve 
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használata ne vezessen kóroki tényezők egészségkárosító hatásához és 

 biztosítsa a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmét. 
 
 
A munkaeszközt kizárólag annak kezelője használhatja, ha a munkaeszköz használata a 
kockázatértékelés szerint veszélyt jelent a munkavállalók, illetve a hatókörben tartózkodók 
biztonságára vagy egészségére. 
 
A munkavállalókat a munkaeszköz használatával összefüggésben tájékoztatni kell legalább;  

 a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 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 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. 
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2. sz. melléklet – Faiparban található veszélyes gépek, berendezések üzembe helyezése  
 
 

4.15 Villamos berendezések helyes használata 

Az elektromos berendezésekkel végzett munka áramütés veszélyével járhat. Ennek okán 
mindig fontos az alábbi ismeretek betartása 

 Villamos berendezést, eszközt csak szemrevételezés után, megfelelő kábelezéssel, 
kapcsolóval és biztonsági elemekkel szabad üzemeltetni.  

 Bármely hiány rendellenesség esetén tilos a villamos berendezés, eszköz használata. A 
használata a kezelési leírásnak megfelelően történjen.  

 Az energiaforrás elérésére, csak szabványos hosszabbítót lehet használni, (ha az 
üzemeltetett eszköz védővezetős, akkor a hosszabbítónak is azzal kell rendelkeznie).  

 A vezetékhosszabbítást barkácsolt módon ne készítsünk, tilos a vezeték toldása, 
javítása, Az összesodort vezetőnek szigetelőszalagos betekerése nem biztonságos.  

 A legegyszerűbb műveleteket is (pl. izzócsere, biztosíték csere stb.) kikapcsolt, illetve 
leválasztott berendezésen végezzük el. 

 
Villamos kéziszerszám 
Speciális veszélyforrás a villamos kézi készülékeknél, hogy rossz elhelyezésnél az elektromos 
vezeték, vagy annak szigetelése sérülhet. 
Sajátos veszélyhelyzetet teremthet, hogy a gépeket kézzel kell irányítani. 
A munka befejezése után a villamos kéziszerszámot az energiaellátó rendszerről le kell 
választani. 
Ha a kezelő bármi rendellenességet, sérülést vagy más hibát talál a gépen, akkor azt a 
hozzáférhető használatból ki kell vonni (el kell zárni), és „Hibás” felirattal el kell látni. 
Villamos berendezésen kapcsolási, feszültség-mentesítési, javítási munkákat csak azok 
végezhetnek, akik az előírt szakképesítéssel rendelkeznek. 
 

5. A munkavédelem hatósági felügyelete 

 
Az utóbbi években szerzett munkavédelmi hatósági ellenőrzések során szerzett tapasztalataim 
nagyon pozitívak voltak. Az ellenőrzéseket végrehajtó ellenőrök szigorúan, de igazságosan 
szemlélték végig a munkavégzési feltételeket, eszközöket, gépeket, berendezéseket és 
dokumentációkat, engedélyeket. Minden esetben készségesen nyújtottak felvilágosítást a 
feltett kérdésekre és súlyozottan 
vették figyelembe a feltárt 
hiányosságokat. Jellemezte inkább a 
segítő, jobb útra és helyes 
jogkövetésre sarkalló szándék az 
intézkedéseket, mintsem a 
büntetésre való hajlam. Ezen felül a 
telefonon és elektronikusan írt 
kérdésekre is pontos és szakmailag 
kifogástalan választ adtak, adott 
esetben tovább gondolva a 
problémát és arra konkrét javaslatot 
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téve. Manapság ez az üdítő tapasztalat a hatósági ügykezelés és differenciált intézkedés 
kapcsán. Tehát a hatóság feladata nem kizárólag az ellenőrzések végrehajtása, és a 
hiányosságok feltárása, szankcionálása, hanem a tájékoztatás és a tanácsadás is. 
Lássuk, hogy hogyan is működik ez az előírások szerint. 
 
A munkavédelemmel kapcsolatos közigazgatási feladatokat a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve látja el, melyet a 
munkavédelmi hatóság alkot.  
 
A munkavédelmi hatóság illetékessége megegyezik a fővárosi és megyei kormányhivatal 

illetékességi területével. A felügyelők a hatóság illetékességi területén, valamennyi 

munkahelyen ellenőrzést tarthatnak, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és 

telephelyétől. 

 
Munkavédelmi hatóság fontosabb feladatai:  

 a munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítése, ellenőrzése.  

 tájékoztatást ad a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők részére a munkavállalók 
egészségére és biztonságára vonatkozóan.  

 munkavédelmi tájékoztatással és tanácsadással segíti az érintetteket a 
munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlására és kötelezettségeik teljesítésére 
vonatkozóan.  

 a munkáltatók és munkavállalók biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak 
ellenőrzése.  

 a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az egyéni 
védőeszközökre vonatkozó követelmények betartásának ellenőrzése.  

 a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és a munkavállalót a munkavégzéssel 
összefüggésben érő betegség kiváltására alkalmas hatások kivizsgálásának, 
bejelentésének, nyilvántartásának, valamint megelőzésére tett intézkedéseknek 
ellenőrzése.  

 A Munkavédelmi hatóságok és a munkaügyi felügyelőségek keretében a hatósági 
feladatok ellátására munkavédelmi felügyelők működnek. 
 
 
 

Egyéb munkavédelmi hatósági 
feladatok:  

 A Hatóság munkavédelmi 
igazgatósága útján ellátja az 
általános munkavédelmi 
hatósági feladatokat.  

 A munkavédelmi feladatok 
ellátása kiterjed a 
munkabiztonság és a 
munkaegészségügy hatósági 
feladataira,  
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 A Hatóság gyűjti és feldolgozza a foglalkozási megbetegedésekkel, fokozott 
expozíciókkal kapcsolatos adatokat.  

 Az egyéni védőeszközök tekintetében munkavédelmi hatósági ellenőrzés során saját 
hatáskörben látja el a piacfelügyeleti feladatokat.  
 

 
A Munkavédelmi hatóságok, hatósági feladataik ellátása során jogosultak:  

 a munkahelyek tekintetében a munkáltatót határozatban kötelezni arra, hogy írásban 
nyújtson tájékoztatást a megjelölt munkavédelmi követelmények teljesítéséről;  

  valamennyi munkahelyen – akár előzetes bejelentkezés- és külön engedély nélkül, 
ellenőrzési jogosultságát az erre jogosító arcképes igazolványával igazolva – 
ellenőrzést tartani  

 jogosult a munkabaleseteket a közúti közlekedéssel kapcsolatosak kivételével 
kivizsgálni. Ez a kivizsgálási eljárása a munkáltatónak a balesetek kivizsgálására 
irányuló felelősségét nem érinti,  

 a munkáltatót felhívni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeinek teljesítésére;  

 a munkáltatót a feltárt hiányosságok meghatározott határidőn belül történő 
megszüntetésére kötelezni;  

 az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírások 
súlyos megszegésével foglalkoztatott munkavállalót a kifogásolt munkavégzéstől 
eltiltani;  

 a munkavállaló egészségét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély esetén, vagy 
határértéket meghaladó expozícióban (rákkeltő, mutagén, teratogén hatású anyagok) 
a veszély elhárításáig a munkavégzést felfüggeszteni. Jogosult továbbá a nem 
megfelelő védelmet nyújtó védőeszköz használatakor a veszélyes tevékenység, 
illetőleg üzem, üzemrész működésének, munkaeszköz, egyéni védőeszköz, veszélyes 
anyag/készítmény használatának felfüggesztését elrendelni;  

 elrendelni a munkahely, a munkaeszköz, vagy az egyéni védőeszköz soron kívüli 
ellenőrzését;  

 a balesetet munkabalesetnek minősíteni, továbbá a munkabaleset bejelentését vagy 
kivizsgálását elrendelni, ha a bejelentést vagy a kivizsgálást elmulasztották vagy nem a 
jogszabályban foglaltaknak megfelelően végezték, illetőleg ha a munkáltató a 
balesetet jogszabályba ütköző módon nem tekinti munkabalesetnek;  

 a munkaeszköz és egyéni védőeszköz működését, használatát felfüggeszteni, ha az 
nem rendelkezik a 
megfelelőségét tanúsító 
nyilatkozattal, illetve az EK- 
típustanúsítvánnyal;  

 a munkáltatót arra kötelezni, 
hogy az éjszakai 
munkavégzés keretében 
foglalkoztatott 
munkavállalói átlagos 
statisztikai létszámát, 
munkarendjét, az éjszakai 
munkavégzés körülményeire 
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vonatkozó információkat, valamint a közölt adatokban, tényekben bekövetkező 
változást időszakonként bejelentse;  

 a szabálysértésre vonatkozó külön jogszabályok szerint eljárni, helyszíni szabálysértési 
bírság kiszabását elrendelni;  

 a munkahelyen tartózkodó személytől az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást kérni, 
valamint az ilyen személyt személyi azonossága igazolására felhívni;  

 az ellenőrzés lefolytatásának akadályozása esetén jogosult a rendőrség 
igénybevételére;  

 a munkáltatót kötelezni a munkahigiéniás vizsgálatok (pl. zajszint mérése, 
megvilágítási erősség mérése, légállapotok műszeres meghatározása, rezgésexpozíció 
meghatároztatása, szennyezőanyag koncentráció méréssel történő meghatározása) 
elvégeztetésére.  

 A munkavédelmi felügyelő köteles a bejelentett súlyos munkabalesetet, valamint a 
foglalkozási megbetegedést, a fokozott expozíciós esetet - a munkáltató ez irányú 
felelősségét nem érintve - kivizsgálni.  

 A munkavédelmi felügyelő az bekezdés f), g) és j) pontjaiban foglalt határozatának 
fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását rendelheti el.  

 A felügyelő a tényállás alapján jogosult a munkáltató és a munkahelyen munkát végző 
személy közötti munkavégzésre irányuló - az ellenőrzés megkezdésekor, illetőleg 
súlyos baleset bekövetkezése esetén a baleset időpontjában fennálló - jogviszonyt 
szervezett munkavégzésnek minősíteni. A minősítéshez a munkáltatónak 
rendelkezésre kell bocsátania mindazokat a bizonyítékokat, amelyek alapján 
megállapítható, hogy a részére végzett munka nem tartozik a szervezett munkavégzés 
körébe.  

 Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók munkavállalókat egyidejűleg 
foglalkoztatnak és a munkavédelmi ellenőrzés eredményeként valamely munkáltató 
nem azonosítható, vélelmezni kell, hogy az érintett munkavállalók munkáltatója az, aki 
a tevékenységet a munkahelyen ténylegesen irányítja.  

 
A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz, ha a munkáltató az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények és 
összehangolási kötelezettségek teljesítését elmulasztja, és ezzel a munkavállaló életét, testi 
épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti.  
 
A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztethetik különösen a 
következők:  

 a munkavédelmi üzembe 
helyezés elmulasztása,  

 az időszakos biztonsági 
felülvizsgálat elmulasztása,  

 a soron kívüli ellenőrzés 
elmulasztása,  

 a kockázatértékelés 
elmulasztása, a 
kockázatértékelés keretében 
szükséges 
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expozícióbecslés/mérés hiánya,  

 a szükséges biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, 
illetve hiánya,  

 a munkavégzés összehangolási kötelezettségének elmulasztása,  

 a veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel, vagy veszélyes technológiai 
folyamatban végzett munka esetére előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatok, 
biológiai monitorozás elmulasztása,  

 a külön jogszabályok szerint előírt foglalkoztatási tilalom megszegése (pl. nők, 
fiatalkorúak, idősödő munkavállalók esetében),  

 a megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás,  

 a rákkeltő expozícióval járó tevékenység esetére az előírt mérések elmulasztása.  

A munkavédelmi hatóság (a felügyelő ez irányú előterjesztése alapján) munkavédelmi bírságot 

szabhat ki. A munkavédelmi bírságok kiszabásáról a 273/2011.(XII.20.) Korm. rendelet 

intézkedik. 

13. sz. melléklet – Hatósági ellenőrzések tapasztalatai 

6. Létesítés, üzembe helyezés 

 

Talán az egyik, ha nem a legfontosabb munkabiztonsági szaktevékenység az ágazatokon belül. 

Különböző típusú és fajtájú termelő, megmunkáló és emelő, szállító berendezést alkalmaznak, 

melyek jelentős hányada veszélyesnek minősül a vonatkozó jogszabályi előírások alapján. Így 

a létesítés, telepítés, üzembe helyezés és próbagyártás előkészítése és lebonyolítása során 

szükséges a megfelelő munkabiztonsági vizsgálatok elvégzése és a folyamatok felügyelete is 

szakember által. Ezen felül a veszélyes termelő berendezésekkel és annak megállapított 

ártalmainak ismeretében a folyamatok során indokolt a foglalkozás-egészségügyi szakorvos 

bevonása is. Ebből következik, hogy ez valójában a kockázatelemzéshez hasonlóan közös – 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi – szaktevékenységnek minősül. 

Lássuk tehát, hogy milyen előírások vonatkoznak ezekre.  

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.  

Munkaeszköz kialakítása és 

elhelyezése 

A munkaeszközöket úgy kell 
kialakítani és elhelyezni, hogy  
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 a munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat meg lehessen védeni 
a munkaeszköz kigyulladásától vagy túlhevülésétől, illetve a munkaeszközben 
keletkező, használt vagy tárolt gáz, por, folyadék, gőz vagy egyéb anyag 
munkakörnyezetbe történő kijutásától;  

 alkalmas legyen a benne keletkező, használt vagy tárolt anyagok robbanásveszélyének 
megelőzésére;  

 mind az üzemszerű körülmények, mind meghibásodás esetén biztosítható legyen a 
munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme az áramütés 
ellen.  

 

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.  

 
A munkaeszközt jól látható, azonosítható és megfelelő jelzéssel rendelkező kezelőelemmel 
kell ellátni. A kezelőelemeket lehetőleg a veszélyes téren kívül és olyan módon kell elhelyezni, 
hogy működésük (ideértve a kezelő akaratától független vagy váratlan 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.  
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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. 
                                                                                                  

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;  
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 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. 
 
8. sz. melléklet – Papírgyártó berendezések munkabiztonsági kockázatai és 

védelmi berendezései 

14. sz. melléklet – Gépek védelmi berendezésinek innovációja   

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. 
 

Villamos berendezések biztonságos létesítése 

Az egyes helyiségekben a villamos 

berendezések létesítési módját a 

helyiség jellege határozza meg, 

amelyeket a következőképpen 

csoportosít-hatunk: száraz, poros, 

nedves, marópárás, meleg, 

szabadtéri. 

A helyiségek jellege határozza meg 

az alkalmazható villamos 

berendezéseket, vezetékeket, 
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kapcsolókat, a szükséges világítást és lámpatesteket. 

Technológia, munkaeszköz használatba vétele, üzembe helyezése és felülvizsgálata 

Az ágazatokban alkalmazott technológiákra és munkaeszközökre vonatkozó 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 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 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.  

15. sz. melléklet – A CE minősítés és megfelelőségi eljárások, EK megfelelőségi nyilatkozat 
adattartalma 

 

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) 

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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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 

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. 

 

16. sz. melléklet – Gépek, berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyv 
tartalmi követelményei és a felülvizsgálat megfelelő elvégzésének fontossága 

17. sz. melléklet – Próbaüzem elrendelő jegyzőkönyv tartalmi követelményei. Alkalmazás 
feltételei 

20. számú melléklet – Faanyagok kézi és gépi szállítása, veszélyforrások és védelmi 
rendszerek 

 
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. 
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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.  

 

Az jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése során az egyéni védelem 

alkalmazásával szemben elsősorban kollektív műszaki védelmet kell biztosítani. Ez a 

kockázatok megelőzésére és kiküszöbölésére alkalmas berendezés megválasztásával, 

használatával, a használatra vonatkozó speciális képzéssel, a berendezés meghatározott 

időszakonkénti kiegészítő vizsgálatával történhet. A munkahely megközelítésének módját, 

illetve az oda történő feljutást biztosító legalkalmasabb eszközt az igénybevétel gyakorisága, 

az áthidalandó magasságkülönbség és a használat várható időtartamának figyelembevételével 

kell megválasztani. Veszély esetére biztosítani kell a menekülés és mentés lehetőségét. A 

munkahelyre történő feljutást 

biztosító munkaeszközről a 

munkaszintre, az állványok 

járólapjára, járószintjére történő 

átlépés és onnan való visszalépés 

nem növelheti a lezuhanás 

kockázatát. A lezuhanást 

megakadályozó rendszernek kellő 

szilárdságúnak és olyan 
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kialakításúnak kell lennie, hogy a magasból történő lezuhanást megakadályozza, illetve a 

munkavállalónak sérülést ne okozzon. A kollektív műszaki védelem csak létra becsatlakozási 

pontjánál, illetve lépcső bejáratánál szakítható meg. Hatékony kiegészítő biztonsági megoldást 

kell alkalmazni, ha a technológia miatt a lezuhanást megakadályozó kollektív műszaki védelmi 

rendszert átmenetileg el kell távolítani. A munkát csak akkor szabad megkezdeni, ha a 

kiegészítő védelmet kialakították. A lezuhanást megakadályozó kollektív műszaki védelmi 

rendszert az eredeti állapotának megfelelően kell visszaállítani, ha a munkát befejezték vagy 

átmenetileg abbahagyták. 

 

7. Munkavédelmi oktatás 
 

A munkavédelmi oktatások megtartása az a munkabiztonsági feladat, amelyet lehet nagyon 

jól és nagyon rosszul is csinálni. Nem tartom megfelelőnek azokat az ismétlődő oktatásokat, 

melyeken évről-évre ugyanazt a száraz jogszabályi szöveget adja elő egy unott hangú illető. 

Biztos vagyok benne, hogy az előző évhez képest történt valami változás a munkahelyen, 

esetleg baleset vagy más munkavédelmet érintő esemény. Azon felül fontos lenne a megfelelő 

tudásfelmérés és azok tényleges értékelése és a munkáltató figyelmének felhívása a tudásban 

lévő súlyos hiányosságokra, melyek veszélyeztethetik a „tudatlan” munkavállalót és a vele 

együtt dolgozókat is. Az nem a munkavállaló megszégyenítése, ha nem engedjük munkát 

végezni, amíg meg nem tanul egy fontos szabályt, hanem az életének és a testi épségének a 

védelme, illetőleg akár másoké is.  Én ilyen szemszögből tekintek a munkavédelmi 

oktatásoknak a megtartására.  

Lássuk a munkavédelmi oktatásokra vonatkozó előírásokat. 

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. 
 

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, 
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 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 elsajátítását írásbeli nyilatkozattal tanúsítják. Az írásbeli 
nyilatkozatot célszerű kétévenként megismételni. 
 
A munkavédelmi oktatást munkaidőben kell megtartani. Az oktatás időtartamára átlagkereset 
jár. Az előzetes oktatást munkavédelemmel foglalkozó szakember, míg az ismétlődő oktatást 
munkahelyi vezető feladatává kell tenni. Az ismeretek elsajátításáról az oktató 
beszámoltatással köteles meggyőződni (szóbeli, írásbeli stb.). 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 súlyos 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. 
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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 oktatási tematika elkészítése munkavédelmi szaktevékenység. Az oktatást végző 
feladatává, míg a tematika jóváhagyását az illetékes vezető feladatává kell tenni. 
 
18. sz. melléklet – Balesetek megelőzése érdekében betartandó fontos előírások 
faforgácsoló berendezés kezelők részére 
 
19. sz. melléklet – Munkavédelmi oktatási napló és tudásfelmérés módszerei 
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8. MELLÉKLETEK 
 

1. sz. melléklet – Az munkabiztonságot érintő nemzeti joganyagok 

2. sz. melléklet – Faiparban található veszélyes gépek, berendezések üzembe helyezése   

3. sz. melléklet – Veszélyes anyagok tárolása  

4. sz. melléklet – Kézi anyagmozgatás során a szervezetet terhelő erőhatások 

5. sz. melléklet – Havária terv, havária szekrény tartalma, havária esetén betartandó 

előírások 

6. sz. melléklet – Veszélyességi piktogramok a CLP szerint, H- és P- számok, mondatok 

7. sz. melléklet – Veszélyes anyagok nyilvántartásának a jegyzéke  

8. sz. melléklet – Papírgyártó berendezések munkabiztonsági kockázati és védelmi 

berendezései 

9. sz. melléklet – Munkabaleset tanújának meghallgatási jegyzőkönyve. A meghallgatás 

tematikája. 

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 – Hatósági ellenőrzések tapasztalatai 

14. sz. melléklet – Gépek védelmi berendezésinek innovációja 

15. sz. melléklet – A CE minősítés és megfelelőségi eljárások, EK megfelelőségi 

nyilatkozat adattartalma  

16. sz. melléklet – Gépek, berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyv 

tartalmi követelményei és a felülvizsgálat megfelelő elvégzésének fontossága  

17. sz. melléklet – Próbaüzem elrendelő jegyzőkönyv tartalmi követelményei. Alkalmazás 

feltételei  

18. sz. melléklet – Balesetek megelőzése érdekében betartandó fontos előírások 

faforgácsoló berendezés kezelők részére 

19. sz. melléklet – Munkavédelmi oktatási napló és tudásfelmérés módszerei 

20. sz. melléklet – Faanyagok kézi és gépi szállítása, veszélyforrások és védelmi 

rendszerek  
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1. sz. melléklet A munkabiztonságot érintő nemzeti joganyagok 

 

I./3. Munkabaleset 
 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
 

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./7. Kémiai biztonság 
 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./11. Villamosság 
 2007. évi LXXXVI. törvény a 

villamos energiáról 
 382/2007. (XII. 23.) Korm. 

rendelet a villamosenergia-
ipari építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárásokról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19510.326607
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18679.352532
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=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=110829.357510
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112826.355341
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112826.355341
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 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei 
Szabályzat hatályba léptetéséről 

 72/2003.(X.29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági 
Szabályzatának kiadásáról 

 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és 
közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 

 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
 

I./12. Emelőgép 
 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

 
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=55802.350431
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75466.333962
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158487.350472
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172805.350643
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40638.242394
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 Faiparban található veszélyes gépek, berendezések üzembe helyezése 

A legtöbb faiparban megtalálható gépet, berendezést a veszélyes gépek osztályába soroljuk, 

így munkabiztonsági szempontból különös figyelmet igényelnek. 

Hiszen számos veszélyforrás léphet fel ezeknek a gépeknek a használata során: 

 Mozgó szerszám okozta vágásos sérülés. 

  Szálka, szög okozta sérülés. 

  Visszavágódó, kirepülő munkadarab, 

 Fűrészpor, forgács szóródása, kivágódása 

 Szabálytalan munkavégzésnél szerszámtörés, kés kirepülés, 

 Dőlő, leeső munkadarab okozta sérülés 

 Nehéz, nagyméretű munkadarabok mozgatása miatti ártalom, 

 sérülés 

  Álló munkavégzés, egyoldalú terhelés miatti ártalom 

 Villamos áramütés veszélye 

 Hosszú anyag darabolása esetén botlást, esést okozhat 

 Fűrészpor, forgács miatt a padozat csúszós lehet 

 Nem megfelelő porelszívás esetén egészségi ártalom lép fel 

 A villamos szerelvényekre rakódott por rontja azok hűlési viszonyait 

 A szálló por, kedvezőtlen esetben porrobbanást idézhet elő 

 

 

 

A Munkavédelmi Törvényünk is kitér 

a veszélyes gépek, berendezések 

munkavédelmi üzembe helyezésére, 

melyet az üzemeltető munkáltató 

írásban rendel el. A munkavédelmi 

üzembe helyezés feltétele a 

munkavédelmi szempontú előzetes 

vizsgálat. Ennek a vizsgálatnak a 

célja annak megállapítása, hogy az 

adott munkaeszköz megfelel az 

egészséget nem veszélyeztető és 
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biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti 

feltételeknek. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység. 

Az előzetes vizsgálat során vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak a következő 

dokumentumok: 

 létesítést végzők nyilatkozatai (tervező, kivitelező) 

 munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények 

 a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat, tanúsítványok 

 szükséges hatósági engedélyek 

 üzemeltetéshez szükséges utasítások 

 

Egyes veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének feltétele akkreditált szervezet által 

kiadott vizsgálati jegyzőkönyv. 
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3. sz. melléklet Veszélyes anyagok tárolása 

Veszélyes anyag minden olyan anyag vagy keverék, amely a CLP szerint valamelyik 

veszélyességi osztályba és/vagy kategóriába besorolható. 

A CLP (1272/2008/EK) az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása. 

A veszélyes anyagok veszélyeire különböző piktogramokkal hívják fel a figyelmünket az anyag 

biztonsági adatlapjában vagy a címkéjén. A narancssárga színű szimbólumokat felváltotta a 

piros keretű piktogramok. 

 

 
 

Veszélyes anyagok tárolásáról a 2000. évi XXV. törvényben olvashatunk, amely a kémiai 

biztonságról szól. 

A másik fontos hatályos jogszabályunk a 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rendelet a munkahelyek 

kémiai biztonságáról.  

Magyarország az Európai Unió tagállama ezért az Európai Unióban hatályos kémiai biztonsági 

irányelvekkel harmonizálnia kell a nemzeti jogszabályainknak. Ennek okán a fent említett két 

nemzeti jogszabályunk harmonizál az Európai Unióban hatályos 1907/2006/ EK rendelettel, 

ami a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 

(REACH) szól. 

 

Fontos, hogy a veszélyes anyagokat 

elkülönítetten tároljuk, ha lehetőség 

van rá akár vegyi raktárban, ha nincs 

akkor akár egy szekrényben. Ennek a 

helyiségnek vagy szekrénynek 

feltétlen zárhatónak kell lennie és 

feliratozva kell lennie. 

 

Egyes veszélyes anyagok tárolása: 
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1.Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz, hő hatására robbanhat pl.: 

gázpalack. Tárolás: palackokat állva, feldőlés ellen rögzítve, külön-külön 

kell tárolni fajta és töltöttség szerint. Egyéni védőeszköz: védőkesztyű 

                                            

                                     

             2.Instabil robbanóanyag 

          Tárolás: hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felülettől távol kell  

tartani. 

Egyéni védőeszköz: védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő 

 

             3.Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású 

             Tárolás: hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felülettől távol kell 

  tartani. 

             Egyéni védőeszköz:  védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő 

 

 

             4.Tűzveszélyes gőz, gáz, folyadék, aeroszol 

             Tárolás: hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felülettől távol kell tartani, 

             edény szorosan lezárva tárolandó, fénytől, hőtől védeni 

                          

            

             5.Fémekre korrozív hatású 

             Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 

             Tárolás: eredeti edényben, elzárva tárolandó 

             Egyéni védőeszköz: védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő 

 

 

5. Légúti irritációt okozhat, álmosságot vagy szédülést okozhat,  

allergiás bőr reakciót válthat ki, súlyos szemirritációt okoz,  

bőrirritáló hatású, lenyelve ártalmas, bőrrel érintkezve ártalmas,  

belélegezve ártalmas, károsítja a közegészséget és a környezetet,  

      mert a 

légkör felső 

rétegeiben 

lebontja az 

ózont. 
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          7. Lenyelve halálos, bőrrel érintkezve halálos, belélegezve halálos, 

           lenyelve mérgező, bőrrel érintkezve mérgező, belélegezve mérgező 

           Tárolás: Zárt edényben tárolandó 

            Egyéni védőeszköz: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő 

                                           használata kötelező. 

 

 

 

8. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet, károsítja a szerveket, 

 károsíthatja a szerveket, károsíthatja a termékenységet vagy a 

 születendő gyermeket, feltehetően károsítja a termékenységet vagy a 

születendő gyermeket, rákot okozhat, feltehetően rákot okoz, genetikai 

károsodást okozhat, feltehetően genetikai károsodást okoz, belélegezve allergiás és 

asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. 

 

        9. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

        mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 
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4. sz. melléklet Kézi anyagmozgatás során a szervezetet terhelő erőhatások 

 

A maximálisan emelhető tömeg, a magasság és a testtől való távolság függvényében 

 

A gerinccsigolyákra nehezedő nyomás a mozgatott teher tömegének és testtől való 

távolságának függvényében 
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5. sz. melléklet Havária terv, havária szekrény tartalma, havária esetén betartandó előírások 

 
Veszélyes anyagokkal, készítményekkel folytatott tevékenység, illetve ilyen anyagok nagy 
mennyiségű tárolása esetén fel kell készülni olyan rendkívüli eseményekre, mely az anyagok 
környezetbe jutásával és ily módon, a területen tartózkodók veszélyeztetésével, illetve 
környezet károsítással járhat. 
 Lényeges egy megfelelő mentési és mentesítési terv kidolgozása a helyi sajátosságoknak 
megfelelően. Ezt nevezzük havária, vagy más néven vészhelyzeti tervnek. 
 
A havária tervnek tartalmazni kell: 

 Veszélyek meghatározása 

 Az egyes veszélyhelyzetek következményeinek pontos meghatározását (megfelelő, 
specifikus számítások elvégzésével) 

 Meghatározza a veszélyhelyzeti intézkedéseket, kijelöli a felelősöket, egyértelmű és 
kivitelezhető feladatokat előírása az érintettek számára. 

 Megfelelő mentesítő 
anyagok, eszközök és 
védőfelszerelések 
meghatározása. 

 
A havária tervben szereplő 
mentesítő anyagok, eszközök és 
védőfelszereléseket egy 
elkülönítetten zárható szekrényben 
kell tárolni, olyan módon, hogy az 
mindenkor könnyen és 
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biztonságosan megközelíthető legyen. Lehetőleg a veszélyhelyzet kialakulásának lehetséges 
helyéhez a lehető legközelebb ajánlott elhelyezni. 
 
Havária szekrény tartalmazhatja: 

 Felitató anyagok. Folyékony vegyi anyagok felitatására alkalmas homok, itató paplan, 
speciális itató granulátum.  

 Szétterjedést, csatornába ömlést megakadályozó eszközök. Itató hurkák (nagy 
nedvszívó képességű szövetből összevart, töltött hurkaforma), homokzsákok, csatorna 
elzáró gumilap. Folyékony veszélyes anyagok kiömlése esetén a szétterjedésének 
megakadályozására. 

 Zárható tetejű veszélyes hulladéktárolásra alkalmas edényzet. A elhárítás során 
keletkező veszélyes hulladék elhelyezésére. Mérete a várható hulladékmennyiség 
függvénye. 

 Homokláda, homokkal és oldalán „itató anyag” felirattal ellátva. 

 Mobil villanó fény  

 Veszélyes terület elhatárolására: korlátelemek, sárga-fekete műanyag szalag, kötél. 

 Figyelmeztető táblák 
 
Természetesen a pontos tartalmat, mindig a veszélyes anyagok mennyisége és azok 
tulajdonságai határozzák meg. 
 
Mit tegyünk veszélyhelyzet esetén: 

 Minden esetben igyekezzünk a veszélyzónát minél gyorsabban elhagyni. 

 Amennyiben részt veszünk a mentesítésben, úgy mindig viseljük a megfelelő 
védőfelszereléseket.  

 Mentesítésben való részvételre kijelölt személyek az ebben való akadályoztatásukat a 
mentesítés kijelölt vezetőjének jelenteni kötelesek és más személyt kell kijelölni a 
feladat ellátására. (pl. terhesség, krónikus betegség stb.) 

 Veszélyes anyaggal való közvetlen érintkezés esetén az anyag biztonsági adatlapjának 
megfelelő expozíciós esetekre vonatkozó rendelkezéseit tartsuk be. 

 Az épületből, területről kilépve kizárólag a kijelölt gyülekező helyre, helyekre menjünk. 
Ne kóboroljunk el. 

 Igyekezzünk megőrizni a lelki nyugalmunkat, ne pánikoljunk. Pánikérzet esetén 
szóljunk valakinek a környezetünkben, aki segít az épületből kijutásban. 

 
Figyelem! Veszélyhelyzet esetén 
kialakuló pánik veszélyeztetheti az 
életünket és testi épségünket. Pánik 
esetén csőlátás alakul ki és 
megszűnik a kreatív gondolkodás. 
Ilyen esetben mindig kérjünk 
segítséget. 
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6. sz. melléklet Veszélyességi piktogramok a CLP szerint, H- és P- számok, mondatok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H-számok és mondatok listája 

 
H224   Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H225   Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H226  Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H228  Tűzveszélyes szilárd anyag. 

H301   Lenyelve mérgező. 

H302   Lenyelve ártalmas. 

H304   Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

H311   Bőrrel érintkezve mérgező. 

H312   Bőrrel érintkezve ártalmas. 

H314   Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 

H315   Bőrirritáló hatású. 

H317   Allergiás bőrreakciót 

válthat ki. 

H319   Súlyos szemirritációt 

okoz. 

H332   Belélegezve ártalmas. 

H335   Légúti irritációt 

okozhat. 

H336   Álmosságot vagy 

szédülést okozhat. 

H340   Genetikai károsodást 
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okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, 

  ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt 

>. 

H350   Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 

bizonyított, 

  hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 

H351   Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 

  bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 

H360d   Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket. 

H361f   Feltehetően károsítja a termékenységet. 

H361fd   Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket 

H372   Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós 

útvonalat, 

  ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt 

>   károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha 

ismertek >. 

H373   Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós 

útvonalat, 

  ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt 

>  

  károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha 

ismertek >. 

H400   Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

H410   Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

H411   Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

 

P-számok és mondatok listája 
P201     Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges 

utasításokat. 

P202   Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem 

olvasta 

   és meg nem értette. 

P210    Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a 

dohányzás. 

P233    Az edény 

szorosan lezárva tartandó. 

P240    A 

tárolóedényt és a fogadóedényt le 

kell földelni/át kell kötni. 

P241   

 Robbanásbiztos 
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elektromos/szellőztető/világító/…/berendezés használandó. 

P261    Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 

P271    Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 

P273    Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

P280   Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

P301+P310  LENYELÉS ESETÉN: 

   azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

P302+P352   HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 

P303+P352   HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 

P303+P361+P353  HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot 

azonnal 

   el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 

P304+P340   BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és 

olyan 

   nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 

P305+P351+P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 

   Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. 

   Az öblítés folytatása. 

P308+P311   Expozíció vagy annak gyanúja esetén: 

   forduljon TOXIKOLÓGIAI  KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. 

P308+P313   Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 

P312    Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 

orvoshoz. 

P331    TILOS hánytatni. 

P332+P313   Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. 

P333+P311   Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: 

   forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

P337+P311   Ha a szemirritáció nem múlik el: 

   forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

P362    A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni. 

P370+P378   Tűz esetén: az oltáshoz …használandó. 

P391    A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

P403+P233   Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 

P403+P235   Jól szellőző 

helyen tárolandó. Hűvös helyen 

tartandó. 

P405    Elzárva 

tárolandó. 

P501    A 

tartalom/edény elhelyezése 

hulladékként: …  
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7. sz. melléklet Veszélyes anyagok nyilvántartásának jegyzéke 
 

Sorszám Veszélyes anyag 
megnevezés 

CAS szám P mondat H mondat CLP piktogram 

      

 
 

Osztály Tárolás formája Éves 
mennyiség 

Expozíció 
lehetőségét 
jelentő 
tevékenység 

Expozíciós út 
formája 

Expozícióval 
érintettek 
köre 
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8. sz. melléklet Papírgyártó berendezések munkabiztonsági kockázatai és védelmi 

berendezései 

 

A papírgyártásban használt gépek, berendezések innovációja folytán a papírgyártás egyre 

nagyobb méretű ív és hengerpapírok gyártására adott lehetőséget, egyre nagyobb 

sebességgel. Ennek okán az ilyen berendezések veszélyessége is nem lineárisan, hanem 

exponenciálisan emelkedett.  

 

A nagy ipari forradalom idején feltalált berendezések még 2,6 méter szélességű papír 

gyártását tették lehetővé 120 m/s sebességgel. Az innováció folytán ez a gyártási szélesség 5 

méterre, a sebesség pedig 200 m/s fölé emelkedett. A modern korunkban a papírgyártó 

berendezések 9 méter széles 

papírok gyártására képesek, 

szédítőnek tűnő 1500 m/s-os 

sebességgel.  

Ennek az iramnak természetesen a 

biztonság oltárán van áldozata, 

hiszen ekkora sebességnél 

bármilyen baleset végzetes lehet a 

munkavállalóra nézve.  



 

93 
 

Ennek okán lényeges az ilyen gépek felszerelése a dolgozók testi épségének és életének 

védelmét szolgáló biztonsági berendezésekkel. Szerencsére a modern technológia lehetőséget 

biztosít erre és számtalan olyan biztonsági megoldást kínál, melyek mind alkalmasak az egyes 

részelemek okozta veszélyek elleni védekezésre.  

   

A modern papírgyártó berendezések irányítása és kezelése nem közvetlenül a gép veszélyes 

tereiben, hanem egy biztonságos kezelőfülkében történik többnyire, de ez nem azt jelenti, 

hogy a munkavállaló nem kerülhet közvetlen kontaktusba a gépek forgó-mozgó 

részegységeivel. Ennek okán fontos az ilyen gépterek megfelelő védelemmel történő ellátása 

és az ott végzett munka biztonsági előírásainak kidolgozása, valamint ezen előírások 

betartásának fokozott ellenőrzése a gyártási, 

karbantartási, javítási és tisztítási folyamatok végzése 

során.  

A régmúltban a veszélyes géptereket a technológiai 

megoldások hiánya miatt kizárólag különböző 

védőburkolatokkal határolták, de ezek alkalmazása a 

munkafolyamatok végzésében, a karbantartásban és 

a tisztításban okozott problémákat. Egy-egy nagyobb 

méretű berendezés védőburkolatainak eltávolítása az 

adott berendezés beállítása, karbantartása miatt, 

akár egy teljes napot elvett a termelésből.  

Ennek okán nagy előrelépést 

jelentett azoknak a műszaki 

megoldásoknak a feltalálása, melyek 

lehetővé tették az ilyen 

védőburkolatok nyithatóvá tételét, 

illetve adott esetben a teljes 

elhagyását a gépbiztonság fokozása 

mellett. 
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9. sz. melléklet Munkabaleset tanújának meghallgatási jegyzőkönyve. A meghallgatás 

tematikája 

 
Fontos! Munkabaleset tanúja az a személy, aki a baleset mozzanatait a veszély kialakulásától, 
a sérülés, vagy halál bekövetkezéséig, megszakítás nélkül végig nézte. 
 
A tanú kihallgatási jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 
 

 A munkáltató nevét és címét 

 A baleset helyét és időpontját 

 A tanú nevét, beosztását 

 Kinek a balesetével kapcsolatban készült 

 Hol került felvételre (pl. étkező, iroda stb.) 

 Kik voltak még jelen, nevük, beosztásuk (meghallgatást végző, egyéb személyek) 
 
Milyen kérdéseket tegyünk fel: 
 

 A kérdés mindig legyen rövid, érthető és lényegre törő. 

 Ne tegyünk fel keresztkérdéseket, mert csak összezavarja a tanút. 

 Kérdéseinkkel igyekezzünk a tényeket feltárni és történteket időrendbe állítani. 
 
Mit kérdezzünk meg mindenképpen: 
 

 Mióta dolgozik az adott munkahelyen? 

 Hogyan került kapcsolatba a majdani sérülttel? (pl. egy munkafolyamaton, 
munkaálláson dolgoztak stb.) 

 Hogyan történt a baleset az Ő szemszögéből? Röviden mondja el. 

 Milyen mértékűnek látta a sérülést?  

 A balesetet követően mit tett? 

 Ki értesített kicsodát? Működött-e az értesítési lánc? 

 Tudomása szerint a sérült milyen ellátásban részesült? 

 Ő maga megsérült-e a baleset során? 
 
Hogyan viselkedjen a meghallgatást végző: 
 

 Igyekezzünk mindig 
tárgyilagosak maradni. 
Érzelmeknek és indulatoknak 
itt nincs helye. 

 Halálos munkabaleset 
esetén mindig részvéttel 
említsük az áldozatot. 
„halottakról, vagy jót, vagy 
semmit” 

 Beszéljen normál hangerővel 
és a hangja legyen nyugodt. 
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 A felzaklatott tanút igyekezzünk megnyugtatni, de meghallgatását lehetőség szerint ne 
halasszuk későbbi időpontra. A friss emlék mindig pontosabb. 

 Ne hagyjuk a meghallgatást mellékvágányra terelődni. Mindig irányítani kell a 
folyamatot. Nem összekeverendő a befolyásolással. 

 Ha végeztünk a meghallgatással, akkor köszönjük meg az együttműködést. 
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10. sz. melléklet Az egyéni védőeszköz 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 védő 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 amelynél a gyártó 
vélelmezheti, hogy a felhasználó a 
közvetlen hatásokat nem tudja kellő 
időben felismerni. E szerint a 3. 
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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. 
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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 

 
 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 
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 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 

  
 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 
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  Olajálló talpú lábbeli 

 
  Zuhanó tárgyak elleni védelem 

 
  Talpátszúrás elleni védelem 

 
  Lábfej védelme 

 
  Elcsúszás elleni védelem 

 
  Energiaelnyelő sarok 

 
  Hőmérsékleti tartományok jelzése 

 
  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 

+yy ºC

-xx ºC

<XX %
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
Letöbben 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 



 

103 
 

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.  

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 

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 
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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 
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FEJ-VÉDELEM SAPKA 1   
szálló por elleni 

védelem 

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 
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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 Hatósági ellenőrzések tapasztalatai 

A munkavédelmi hatóság az ellenőrzések során szerzett tapasztalatait minden évben 

jelentésbe foglalja és hozzáférhetővé teszi mindenki számára, hogy tanulhassunk az ott feltárt 

hibákból. 

2017 – 2018. évben ellenőrzött és abból szabálytalansággal érintettek arányának változása 

mutatja, hogy egyre több a munkavédelmet komolyan vevő munkáltató. Az ellenőrzött 

munkáltatók 72,8%-ánál tapasztaltak munkavédelmi szabálytalanságot, ez az arány 4,4%-kal 

alacsonyabb a 2017. évi (77,2%) tapasztaltakhoz képest, azaz a munkakörülmények javulása 

látható.  

 

A hatósági ellenőrzés természetesen kiterjedt a munkavállalókra is. Itt sajnos romlott a 

helyzet. Az előző évhez képest 2,7 %-os romlás tapasztalható. 



 

109 
 

 

 

A 2018-as év célellenőrzései nagy arányban terjedtek ki a mezőgazdasági, feldolgozóipari, 

gépipari, építőipari ágazatokra. Az ellenőrzések során 18322 db határozat került kiadásra, 

ebből azonnali intézkedést foganatosító 7927 db, míg hiányosság megszüntetését előíró került 

kiadásra. Az alábbi ábra ennek megoszlását szemlélteti. 

  

Még néhány 

statisztikai megoszlás 

az ellenőrzésekkel 

kapcsolatban: 
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Súlyos jogsértések is történtek a 2018-as évben, ezek között az alábbiak szerepeltek: 

 Mélyépítés, közműépítés területeken a munkagödrök nem megfelelő kialakítása, 

dúcolás, munkaárok elkerítésének a hiánya jellemezte. 

 Az építőiparban a magasból történő leesés elleni védőfelszerelés és berendezések 

hiánya, illetve viselésüknek hiánya jellemezte. 

 Villamos berendezések esetén a megfelelő burkolatok és a közvetett és közvetlen 

érintés elleni védelem hiánya, valamint a vezetékek mechanikai hatás elleni 

védelmének elmulasztása volt jellemző. 

 A feldolgozó iparban, gépiparban és a mezőgazdaságban jellemzően az ott használt 

gépek, berendezések okoztak súlyos munkabalesetet a burkolatok, védőberendezések 

hiánya, azok használatának kiiktatása miatt. 

 Emelőgépek kezelői 

jogosultság hiánya történő 

használata volt jellemző 

raktározással, 

anyagmozgatással 

kapcsolatosan. 

 Munkaegészségügyben is 

történt több veszélyeztetés, 

az orvosi alkalmassági 

vizsgálatok hiánya és a 

veszélyes anyagokkal, vagy 
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zajártalomban végzett tevékenységekkel kapcsolatosan a megfelelő egyéni 

védőeszközök hiánya vagy nem viselése miatt. 
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14. sz. melléklet Gépek védelmi berendezésinek innovációja 

Az ágazatokban számtalan gépet, berendezést alkalmaznak a termelés során, ezek nagyrésze 

több veszélyforrást is tartalmazhat (pl. elkapás, berántás, levágás stb.). 

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a veszélyes géprészeket, tereket lehetőség szerint 

el kell látni olyan védőberendezéssel, amely a munkavállaló egészségét vagy testi épségét nem 

veszélyezteti és megfelelő, hatékony védelmet nyújt a fellépő ártalommal szemben. Az 

évtizedek során rengeteg találmány, szabadalom és fejlesztés segítette elő az ágazatokban 

használt gépek, berendezések veszélytelenebbé tételét.  

Lássunk néhány, ilyen jellegű fejlesztést: 

 Vészleállítás esetén a kőrfűrészgép vagy marógép a vágólapot, illetve a késtengelyt a 

gép belsejébe húzza, ezzel megakadályozva a kézsérüléseket. 

 Modernebb változat, amikor ez a veszélyes tér mozgás vagy organikus anyaggal 

(emberi testrész, de lehet egy virsli is) történő megközelítése esetén is önműködően 

megtörténik (fotocella vagy más érzékelő használatával) 

 A szalagfűrészgép veszély esetén (szalagszakadás, vészleállítás stb.) a fűrészlapot 

teljesen elburkolja és lehetetlenné teszi a mozgó vágóélek érintését. 

 A nagyobb méretű veszélyes tereket nem minden esetben lehet mechanikai 

megoldással leburkolni, ezért az ilyen területeken fotocellát, vagy más érzékelőket 

alkalmaznak, mely a veszélyes térbe történő belépés esetén azonnal megállítja a 

berendezést. 

A faipari berendezések tekintetében még mindig a forgó szerszámok okozzák a legnagyobb 

veszélyt a munkavállalóra nézve. Az ágazatban egyre több CNC vezérlésű berendezést és 

megmunkáló központot használnak, melyek kialakítása megakadályozza a gép működése 

során a munkavállaló veszélyes térbe belépését, benyúlását és a forgó szerszám közvetlen 

érintését. Az ilyen berendezések már a gyártó által felszerelésre kerültek a megfelelő 

védőberendezésekkel. 

Modern faipari CNC megmunkáló központok: 



 

114 
 

 

 

Modern nyomdaipari berendezések: 

    

 

Modern papírgyártó berendezések: 
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15. sz. melléklet CE minősítés és megfelelőségi eljárások, EK megfelelőségi nyilatkozat 

adattartalma 

 
A CE jelölés (Conformité Européenne = Európai Megfelelőség) arra szolgál, hogy jelezze a 
megjelölt termék megfelel a rá vonatkozó Európai Uniós előírásoknak és az az Európai 
Gazdasági Térségben szabadon forgalmazható.  
 
A jelzés a CE betűjelből és hozzá tartozó számsorból áll, mely a minősítést adó szervezetet 
azonosítja. 
 
Jogszabályi háttér: 
Az Európai Parlament és a Tanács 768/2008/EK határozata rendelkezik a termékek forgalomba 
hozatalának közös keretrendszeréről. A határozat II. mellékelte tartalmazza a megfelelőség 
értékelési eljárásokat. 
 
Megfelelőségi eljárások  
 
A 768/2008/EK határozat alapján az alábbi megfelelőségi eljárások lehetségesek CE minősítés 
szerzésére. A határozat tartalmazza az egyes modulokkal szemben támasztott követelmény 
rendszert. 
 

 A.  modul - belső gyártás ellenőrzés 

 A1. modul - Belső gyártásellenőrzés és felügyelt vizsgálat 

 A2. modul - Belső gyártásellenőrzés és véletlenszerű időközönként végzett felügyelt 
termékellenőrzés 

 B. modul - EK-típusvizsgálat 

 C. modul - Belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség 

 C1. modul - Belső gyártásellenőrzésen és felügyelt termékvizsgálaton alapuló 
típusmegfelelőség 

 C2.modul - Belső gyártásellenőrzésen és véletlenszerű időközönként végzett felügyelt 
termékvizsgálaton alapuló típusmegfelelőség 

 D. modul - A gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség 

 D1. modul - A gyártás minőségbiztosítása 

 E. modul - A termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség 

 E1. modul - A végtermék ellenőrzésének és vizsgálatának minőségbiztosítása 

 F. modul - Típusmegfelelőség 
a termékellenőrzés alapján 

 F1. modul - A 
termékellenőrzésen alapuló 
megfelelőség 

 G. modul - Az egyedi 
termékellenőrzésen alapuló 
megfelelőség 

 H. modul - A teljes 
minőségbiztosításon alapuló 
megfelelőség 
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 H1. modul - A teljes minőségbiztosításon és a tervvizsgálaton alapuló megfelelőség 
 
 
Fontos modul az EK-típusvizsgálat, mivel az több modulnak is kötelező részeleme.  
 
 
 
EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT kötelező adattartalma: 
 

1. A termék egyedi azonosítója 
 

2. A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe: 
 

3. A megfelelőségi nyilatkozatot kiadó gyártó vagy szerelő 
 

4. A nyilatkozat tárgya (a nyomon követhetőséget lehetővé tevő termék 
azonosítója. Adott esetben fényképet is magában foglalhat.) 

 
5. Mely közösségi harmonizációs jogszabálynak felel meg a nyilatkozat tárgya. 

 
6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az 

előírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi 
nyilatkozatot tettek. 

 
7. Akkreditált szervezetek (név,szám) által elvégzett beavatkozások és az általuk 

kiadott tanúsítványok.  
 

8. További tájékoztatás: 
 

 A nyilatkozatot a következő személy nevében és részéről írták alá:  

 (a kiállítás helye és dátuma) 

 (név, beosztás) (aláírás) 
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16. sz. melléklet Gépek, berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyv 

tartalmi követelményei és a felülvizsgálat megfelelő elvégzésének fontossága 

 
Az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzésének kötelezettségét a 1993. évi XCIII. törvény 
23. §-a, valamint 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 3. §-a írja elő. 
  
A felülvizsgálat magában foglalja: 
 

 a hatályos jogszabályok, rendeletek, szabványok előírásai alapján a vonatkozó 
műszaki-biztonsági követelmények betartásának vizsgálatát; 

 a kérdéses munkaeszköz/gép, működés közbeni, üzemi körülmények közötti 
vizsgálatát; 

 a munkaeszköz/gép dokumentációjának vizsgálatát; 

 a felülvizsgálatról szabványos jegyzőkönyv készítését. 
 
Milyen adatokat és elemeket tartalmazzon a felülvizsgálati jegyzőkönyv minimálisan: 
 

 Gép, berendezés típusát, gyártmányát, funkcióját (pl. körfűrész) 

 Gyártási vagy széria számát 

 Gyártási évét 

 Vizsgálat helyét, idejét 

 Vizsgálatot végző nevét, beosztását, jogosultságát a vizsgálat elvégzésére (pl. 
bizonyítvány szám) 

 A gép, berendezés dokumentációja. Mivel rendelkezik? (gépkönyv, zaj-, rezgésmérési 
jegyzőkönyv stb.) 

 Harmonizált jogszabályok felsorolása 

 Harmonizált szabványok felsorolása 

 A jogszabályok és szabványok előírásai alapján felállított értékelési szempont rendszer, 
mely végighalad annak minden részelemén. (burkolatok, kapcsolók, 
védőberendezések stb.) 

 Telepített gép esetén a munkakörnyezet vizsgálatának is bele kell kerülni, mint a 
mozgástér, megvilágítás, zaj, rezgés stb. 

 Megfelelőségi nyilatkozat (a vizsgálatot végző szakember állítja ki, igazolva a gép, 
berendezés megfelel a vonatkozó jogszabályi és szabványi előírásoknak) 

 
Amennyiben a gép, berendezés nem 
rendelkezik megfelelő 
dokumentációval (nincs kezelési – 
karbantartási utasítás, nincs 
megfelelőségi tanúsítvány stb.) vagy 
valamely ártalomra vonatkozó 
vizsgálati jegyzőkönyvvel 
(elektromos felülvizsgálati 
jegyzőkönyv, zajmérési jegyzőkönyv, 
rezgésmérési jegyzőkönyv stb.), 
akkor a vizsgálat elvégzése nem 
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lehetséges.  A vizsgálat előtt a hiányzó dokumentumot pótolni kell, illetve a méréseket el kell 
végezni. Minden esetben fontos a vizsgálatokat a gép, berendezés működtetésével, teljesen 
összeszerelt állapotban végezzük. Karbantartás, javítás alatt álló berendezést nem lehet 
felülvizsgálni csak a karbantartás, javítás elvégzése után. Gyakran előforduló hiba a 
felülvizsgálatok során, hogy a védőberendezések működőképességét illetően a gépkezelő 
vagy más személyek elmondására hagyatkozik a felülvizsgáló. Ezt kerüljük el és minden 
esetben működtetés közben próbáljuk ki a védőberendezéseket.  
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17. sz. melléklet Próbaüzem elrendelő jegyzőkönyv tartalmi követelményei. Alkalmazás 

feltételei. 

 
Az Mvt. 21.§ (7) bekezdés rögzíti a próbaüzem maximális időtartamát az alábbiak szerint: 
"Veszélyes munkaeszközt, technológiát, annak munkavédelmi üzembe helyezéséig az 
üzemeltető munkáltató próba- vagy kísérleti jelleggel - kizáró jogszabályi rendelkezés 
hiányában - legfeljebb 180 nap időtartamra üzemeltetheti." 
 
A jelenleg hatályos jogszabályi előírások alapján a próbaüzem elrendelését előzetes biztonsági 
felülvizsgálatnak kell megelőzni. Mivel ez nem végleges üzembe helyezést megelőző 
felülvizsgálat, ezért a géppel történő megmunkálás, gyártás esetén felmerülő kockázatokat 
nem tartalmazza. Így a próbaüzem kockázata jóval nagyobb, mint üzemszerű működtetés 
esetén. Ezért annak végrehajtásához a személyi, tárgyi és szervezési feltételeket szabályozni 
kell. 
 
Személyi feltételek: 

 A próbaüzem megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére személyi felelőst kell 
kijelölni és részére írásban megbízást kiadni. A megbízottnak a próbaüzem teljes ideje 
alatt jelen kell lenni. 

 Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot kizárólag munkabiztonsági és 
munkaegészségügyi szaktevékenység végzésére jogosult személy végezheti el. 

 Próbaüzemelés alatt csak azok tartózkodjanak a helyszínen, illetve a veszélyzónában, 
akik felkészültek és a munkára megbízást kaptak.  

 A próbaüzem megkezdése előtt a résztvevőket munkavédelmi oktatásban kell 
részesíteni. 

 
Tárgyi feltételek: 

 A próbaüzeme megkezdése előtt a munkahelyet is vizsgálat alá kell vonni, hogy az 
kielégíti-e a munkavédelmi követelményeket (pl. biztonsági berendezések, világítás, 
szellőzés, térszükséglet, mérő-, és jelzőberendezések stb.) 

 Az üzemeltetési dokumentációnak (kezelési, karbantartási, technológiai stb.) magyar 
nyelven rendelkezésre kell állni. 

 Minden egyéni védőfelszerelésnek és mentési eszköznek rendelkezésre kell állni. 

 Amennyiben szükséges, le kell határolni a próbaüzem területét, az illetéktelenek 
bejutását meg kell akadályozni. 

 
Szervezési feltételek: 

 A próbaüzemelés feltételeit 
és időbeli lefolyását írásban 
meg kell határozni. 

 A próbaüzem megkezdése 
előtt a szükséges méréseket 
(pl. érintésvédelem, 
megvilágítás) el kell végezni, 
amennyiben szükséges, 
akkor a hatósági 
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engedélyekről gondoskodni kell. 

 Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot kell lefolytatni, rögzíteni azokat a 
feladatokat, melyek elvégzése nélkül a további tevékenység és a végleges 
munkavédelmi üzembe helyezés nem lehetséges. 

 Mindig legyen elérhető munkahelyi elsősegélynyújtó a próbaüzem alatt. 

 Amennyiben szükséges dolgozzunk ki mentési tervet. 

 Próbaüzemeltetésről vezessünk részletes naplót (feljegyzéseket), és abban a 
próbaüzemeltetéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, eseményt és tapasztalatot 
rögzítsünk. 

 
Próbaüzem elrendelő jegyzőkönyv tartalmazza; 

 Gazdálkodó szervezet nevét, címét 

 Termelőeszköz megnevezését 

 Azonosítási, gyártási számát 

 Gyártás idejét 

 A próbaüzemet megelőző munkavédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv számát 

 Nyilatkozat a próbaüzem elrendelésére 

 Feltételeke, rendelkezéseket (pl. felelős személy, gépkezelő, biztonsági előírások stb.) 

 Engedély megadására jogosult vezető nevét, beosztását 
 
Fontos! A sikeres próbaüzemet követően a munkavédelmi üzembe helyezési eljárást le kell 
folytatni. 
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18. sz. melléklet Balesetek megelőzése érdekében betartandó fontos előírások faforgácsoló 

berendezés kezelők részére 

A legfontosabb, hogy a munkavégzést kizárólag arra alkalmas állapotban, a balesetvédelmi 
előírások, valamint a gép, berendezés kezelési ismereteinek tudatában kezdjük meg. 

Fontos szabályok: 

 A munka megkezdése előtt ellenőrizzük, hogy a gép, berendezés a biztonságos 
munkavégzésre alkalmas. Védőburkolatok épek, nem hiányosak. Védelmi berendezés 
nincs kiiktatva. 

 A gépek használata során minden esetben viseljünk zárt munkaruházatot és védőcipőt. 
Egyes berendezések megkívánhatják más védőfelszerelés viselését, mint például 
légzésvédő eszköz, védőszemüveg.  

 A következő lépés a gép indítása előtt, a gépszerszám ellenőrzése, hogy megfelelő 
élezése, beállítása megtörtént (A gyalu, vagy marófejben a cserélhető kések be vannak 
fogatva, a fűrészszalag megfeszített állapotú). 

 Rendezzük el munkaterületünket, olyan módon, hogy a megmunkálásra szánt 
alapanyag és kész, vagy félkész termék felhalmozása ne akadályozzon bennünket a gép 
biztonságos használatában és megközelíthetőségében. 

 A gép, berendezés beindítását követően figyeljük meg annak hangját, működését, 
hogy nincs-e gép- vagy beállítási hibára utaló jel. 

 Első próbadarabnak, amennyiben megoldható, érdemes un. „hulladék anyagot” 
használni. A kiválasztás során ügyeljünk arra, hogy méreteiben és anyagában ne térjen 
el a gyártani kívánt daraboktól. Ne legyen benne kieső csomó, mert azt a kés kidobhatja 
és sérülést okozhat. 

 Az alapanyagok megmunkálása közben, mindig figyeljünk a kezünk helyzetére, hogy 
azzal a vágóéleket veszélyesen soha ne közelítsük meg. Amikor az anyag áttolás már 
nem lehetséges, a túloldalról húzzuk át a kések előtt. Amennyiben a megmunkált 
anyag rövid és nem ér át a sablon túloldalára, akkor használjunk tolófát. Fém eszközt 
ilyen célra használni szigorúan tilos! 

 A munkafolyamat befejezése után a munkaterületünkön rakjunk rendet és takarítsuk 
fel a keletkezett faforgácsot. (Tűzveszély megelőzése) 

 A gép áramtalanítását követően takarítsuk ki azt a faforgácstól, leginkább a forgó 
tengelyek csapágyházainál, a szíjtárcsáknál és a meghajtó motor tereiben, mivel 
ezeken a helyeken a 
legnagyobb a használat 
során a hőképződés. 

 Minden esetben 
kihelyezhető feliratokkal 
jelezzük, hogy a berendezés 
karbantartás, vagy takarítás 
alatt áll, így elkerülve a 
vétlen indítást. 
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19. sz. melléklet Munkavédelmi oktatási napló és tudásfelmérés módszerei 

 

Oktatás témaköre: tűzvédelem / munkavédelem / környezetvédelem  

Oktatás jellege: belépés előtti / ismétlődő / pót / rendkívüli Oktatás időpontja: 

Oktatás tárgya: Előzetes munkavédelmi oktatás  Oktatás időtartama: 

Oktatottak létszáma:  

Oktatás formája: elméleti / gyakorlati      

Beszámoltatás formája: szóbeli / írásbeli 

Oktató beosztása:      Oktató neve:  

Oktató felsőszintű tűzvédelmi végzettséggel rendelkezik: igen / nem    

Oktató aláírása: …………………………………………… 

Oktatásra kötelezettek 

Beszámoltatás 
eredménye 

Megjegyzés 
Név 

(nyomtatott 
betűkkel) 

Munkáltató 
neve 

(nyomtatott 
betűkkel) 

Személyi 
azonosító 
okmány 
száma 

Aláírás 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Tudásfelmérés módszerei 

Fontos kérdés az oktatások 
alkalmával, hogy az egyes 
munkavállalók mennyire értették 
meg a leadott anyagot és mennyire 
tudják majd azt a munkavégzés 
során alkalmazni. Ennek felmérésére 
a legegyszerűbb módszer a 
tudásfelmérés. Ismétlődő oktatás 
esetén érdemes az oktatást 
megelőzően és azt követően is egy – 
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egy tesztet kitöltetni a munkavállalókkal, mert így egyszerűen felmérhető, hogy mennyire volt 
az oktatás hatékony. Rendkívüli oktatás esetén (pl. új munkaeszköz üzembe helyezése stb.) 
elegendő az oktatás végén egy teszt kitöltése, hisz nincs előzmény élmény a témával 
kapcsolatban. Amennyiben a oktatás tárgyát képező technológia, gép vagy berendezés 
veszélyessége azt indokolja, a munkáltató szóbeli vizsgát is elrendelhet.  
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20. sz. melléklet Faanyagok kézi és gépi szállítása, veszélyforrások és védelmi rendszerek 

 

A faanyagok szállítása és annak típusai: 

A faanyagok szállítása történhet csoportos anyagmozgatással és történhet szakaszos üzemű 

anyagmozgató gépekkel. 

 

Csoportos anyagmozgatás esetén a biztonságos munkavégzés lényeges eleme a munka 

irányítása. Ott, ahol a munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végzi, meg kell bízni az 

egyik munkavállalót a munka irányításával. 

 

Az irányítás magában foglalja a az elvégzendő munka összehangolását, a szükséges  

munkavégzései elemek és a kapcsolódó vezényszavak és jelzések meghatározását és 

ismertetését a feladatban részt vevő munkavállalókkal, a vezényszavak és jelzések pontos 

alkalmazását, a fegyelem megkövetelését az irányított személyektől. 

 

A csoportos anyagmozgatásnál biztosítani kell az emelés egyenletességét és egyidejűségét. 

Hosszú tárgyak (oszlopok, gerendák, rönkök) több dolgozó által történő szállítása esetén a 

dolgozók csak egy oldalon helyezkedhetnek el. Rúdon történő szállításnál a szállított terhet a 

rúdon elmozdulás ellen biztosítani kell. 
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A hosszú tárgyak vállon vagy háton történő szállítása esetén ügyelni kell arra, hogy a tárgy első 

vége legalább 2 méterrel a padló felett legyen és a szállított tárgy ne érjen szigeteletlen 

villamos vezetékhez. 

 

Szakaszos üzemű anyagmozgató gépek esetén számos tényezőre kell figyelni, hogy elkerüljük 

a munkabalesetet. 

Munkabalesethez vezethet a kedvezőtlen terepadottság (lejtő, laza talaj, időjárás, 

megvilágítás, a gépkezelő pillanatnyi egészségi állapota, kezelői rutinja, helyismerete, több 

jármű mozgása, por, zaj, a rakodógép felborulása. 

 

Ha a vezetőhellyel, kezelőhellyel és más munkaállásokkal ellátott működő önjáró gépnél 

fennáll a felborulás vagy a feldőlés veszélye a gépet 

megfelelő biztonsági szerkezettel 

kell felszerelni, feltéve, hogy ez nem 

növeli a kockázatot. Ennek a 

biztonsági szerkezetnek olyannak 

kell lennie, hogy felborulás vagy 

feldőlés esetén, a gépen lévő 

személynek/személyeknek 

megfelelő teret biztosítson az 

összenyomódás elkerülése 

érdekében.  
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A borulás elleni védelem vagy a borulás hatása elleni védőszerkezet (ROPS) olyan rendszer 

vagy szerkezet, amelynek célja a berendezések és üzemeltetőik védelme a járművek 

átfordulása vagy felborulása esetén.  

A járművekhez és a teherautókhoz hasonlóan munkagépeknél, targoncáknál a ROPS-ok olyan 

rudakat is magukban foglalnak, amelyek a kerethez kapcsolódnak, figyelembe véve a kezelő 

testének helyét. A ROPS biztosítja a járművezető számára az esetleges baleset bekövetkezése 

esetén a védelmet. 

 

 

 


